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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se propôs a perquirir o desenvolvimento do que foi definido como 
práticas históricas (mercantis, sociais e político-institucionalizadas), da 
atividade econômica da corretagem de imóveis no Rio Grande do Norte a partir da 
progressiva institucionalização de seus agentes econômicos – pessoas físicas 
(corretores de imóveis) e jurídicas (imobiliárias) – com base em dois enfoques 
principais: a) o desenvolvimento da atividade econômica enquanto segmento 
integrante de uma fração de capital (POULANTZAS, 1985; LESSA, 1981), em 
especial da “fração imobiliária do capital”; b) o desenvolvimento histórico das 
relações entre o trabalho e o capital no interior da atividade, ou seja, o 
desenvolvimento das relações entre corretores de imóveis e imobiliárias no que 
tange aos “grupos de interesse” e de suas “ações coletivas” (OFFE, 1984). Este 
trabalho partiu de uma abordagem socio-histórica do desenvolvimento das práticas 
históricas da corretagem de imóveis no Brasil iniciadas no Sudeste, especialmente 
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo como resultado do processo de 
“expansão das relações capitalistas pelo setor habitacional” (RIBEIRO, 1996). Tais 
práticas históricas estão definidas no presente trabalho como: 1) práticas 
mercantis: momentos em que não havia distinção entre a atividade da corretagem 
de imóveis e outras manifestações do capital mercantil; 2) práticas sociais: 
iniciadas nos anos de 1930, momento em que os agentes da corretagem de imóveis 
passam a se distinguir entre si, no interior da atividade através da divisão taylorista 
do trabalho entre trabalhadores corretores de imóveis, e empresários das 
imobiliárias; 3) práticas político institucionalizadas: iniciadas em 1962 
caracterizadas pela ação do Estado na individualização e distinção dos agentes da 
corretagem de imóveis, como categoria socio-profissional regulamentada em todo 
Brasil pelas Leis 4.116/62 e 6.530/78. Os resultados alcançados pelo presente 
estudo mostraram que no Rio Grande do Norte, em decorrência das especificidades 
quanto aos processos de urbanização periférica da constituição do mercado de 
terras, assim como, do processo de modernização conservadora do Estado 
Oligárquico a partir da década de 1960 (CLEMENTINO, 1995; FERREIRA, 1996; 
2010; TRINDADE, 2004), o Estado foi levado ao desenvolvimento de uma 
manifestação tardia das práticas históricas da corretagem de imóveis. Em outras 
palavras, um processo no qual as práticas históricas, em especial as práticas 
sociais, não se desenvolveram plenamente, mitigando, dessa forma, a percepção 
dos corretores de imóveis de sua posição no processo de exploração do trabalho 
pelas imobiliárias. E, como consequência, de seus interesses coletivos frente às 
mesmas. 
 
 
 

Palavras-chaves: Práticas históricas, Fração Imobiliária do Capital, Corretagem de 
Imóveis, Grupo de interesses, Ações coletivas. 

 



ABSTRACT 

 

 

This research proposed to question the development of what was defined as 
historical practices (commercial, social and political institutions), of the economic 
activity of the real estate brokerage in the Rio Grande do Norte from the progressive 
institutionalization of economic agents - individuals (realtors) and legal (real estate) - 
based on two main approaches: a) the development of economic activity as an 
integral segment of a fraction of capital (POULANTZAs, 1985; LESSA, 1981). This 
work set out from a socio-historical approach of the historical practices 
development the of real estate brokerage in Brazil started in the Southeast, 
especially in the cities of Rio de Janeiro and São Paulo as a result of the "expansion 
of capitalist relations by the housing sector" (RIBEIRO , 1996). 
especially the “real estate capital”; b) the historical development of relations between 
labor and capital within the activity, in other words, the development of the 
relationship between realtors and Real Estate in relation to "group of interests" and 
their "collective actions" (OFFE, 1984). These historical practices are defined in this 
research as: 1) mercantile practices, times when there was no distinction between 
the activity of real estate brokerage and other forms of mercantile capital; 2) social 
practices, which began in the 1930s, when agents of real estate are to be 
distinguished from each other within the activity through Taylorist division of labor 
between workers realtors and developers of real estate; 3) political and 
institutional practices, initiated in 1962, characterized by State action, in the 
individualization and distinction of the agents of real estate brokerage as  socio-
professional category regulated throughout Brazil by Law 4.116/62 and 6.530/78. 
The results achieved by the present study showed that in Rio Grande do Norte, due 
to the specifics as to the peripheral processes of urbanization of the constitution of 
the land market, as well as the process of conservative modernization of the 
oligarchic State from the 1960s (CLEMENTINE, 1995; FERREIRA, 1996, 2010, 
TRINDADE, 2004), the State was led to the development of a late manifestation of 
the historical practices of real estate brokerage. In other words, it was a process in 
which historical practices, in particular social practices, not fully developed, 
mitigating, thus the perception of realtors from his position in the process of 
exploitation of labor by the Real Estate. And, as a result, of their collective interests 
front of them. 

 
 
 
Keywords: Historical practices, Fraction of Real Estate capital, Real estate 

Brokerage, Group of interests, Collective actions. 
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INTRODUÇÃO 
  

A corretagem de imóveis, é uma atividade econômica que foi regulamentada 

no Brasil, pela primeira vez em 27 de agosto de 1962, através da Lei 4.116. Essa lei, 

individualizou e diferenciou seus agentes econômicos, pessoas físicas e jurídicas 

que já haviam se instituído em suas práticas mercantis mediante o mercado,  suas 

práticas sociais mediante a relação capital trabalho, e a partir de então, instituindo 

suas práticas políticas mediante o Estado.  

Em 1976 a Lei 4.116, foi julgada inconstitucional pelo fato de não conter em 

seus processos de assimilação dos novos agentes pessoas físicas, um processo de 

formação teórica. Posteriormente em 1978, foi promulgada a Lei 6.530, que dava 

nova forma a regulamentação às práticas da corretagem de imóveis. Do ponto de 

vista institucional, a lei 6.530/78, introduz novos elementos na forma de constituição 

de seus agentes e uma melhor definição de suas atividades econômicas.  

 Com a lei 6.530/78, foi instituído o Curso de Técnico em Transações 

Imobiliárias – TTI, como condição obrigatória para à formação de novos agentes 

corretores de imóveis para o mercado. Dessa forma, o artigo 2º da referida lei, define 

quem a partir de então poderia ser agente corretor de imóveis, com a seguinte 

redação: 

 

Art. 2º - O exercício da Profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao 
possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias (Lei. 6.530). 
 

 

Com a Lei 6.530/78 a atividade da corretagem seria permitida apenas aos 

portadores do título de Técnico em Transações Imobiliárias - TTI, mas além da 

posse do certificado, deveria este ser registrado junto ao Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis em sua jurisdição.  

Quanto a atividade, a lei especificou quais seriam as atribuições do agente 

corretor de imóveis no seu artigo 3º, quando definiu o objeto da corretagem de 

imóveis ao nível das suas atividades comerciais, da seguinte forma: 

Art. 3º - Compete ao Corretor de Imóveis exerce a intermediação na 
compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar 
quanto à comercialização imobiliária. (Lei. 6.530) 
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O corretor de imóveis, passa então a possuir a primazia legal, sobre o 

processo de intermediação nas compras, venda, permuta e administração da 

mercadoria imobiliária para uso privado, composta por imóveis residenciais (lotes, 

casas, apartamentos), comerciais (lotes comerciais, galpões, lojas, escritórios) ou 

misto ( flats). 

Além dos agentes corretores de imóveis, a lei 6.530/78, definiu o processo de 

instituição de agentes pessoas jurídicas (imobiliárias), do tipo individual e limitada, e 

ao mesmo tempo as equiparou em termos de direitos e deveres as pessoas físicas 

no seu artigo sexto: 

 

Art. 6º - As Pessoas Jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das 
Pessoas Físicas nele inscritas. 
Parágrafo Único – As Pessoas Jurídicas a que se refere este artigo deverão 
ter como sócio-gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente 
inscritos. (Lei 6.530) 
 

 
Em outras palavras, a lei legitimou seus agentes: pessoas físicas e jurídicas, 

ou seja, seus agentes representantes do trabalho e também do capital, e os 

equiparou, independente das diferenças econômicas existente entre eles. 

A partir da regulamentação da atividade, promovida pelo Estado, corretagem 

de imóveis deveria seguir o mesmo padrão institucionalizado em todo território 

nacional, independente das especificidades históricas de como se deram as práticas 

em seu desenvolvimento no processo diferenciado de expansão do capitalismo em 

cada Estado Brasileiro. 

Mas a regulamentação da atividade da corretagem de imóveis no Brasil, não 

foi responsável pelo surgimento dessa atividade econômica, mas representou 

apenas o momento em que suas práticas históricas, através de seus agentes, 

conseguem impor seus interesses econômicos e logos institucionais, específicos 

mediante o Estado. 

Por práticas históricas da atividade da corretagem de imóveis, definimos o 

conjunto das práticas concretas que foram identificadas no decorrer do processo de 

construção desde trabalho, como práticas mercantis, práticas sociais e da sua 

consolidação com as práticas políticas institucionalizadas. 

Portanto a regulamentação, representou a consolidação das práticas políticas 

institucionalizadas, dos agentes mercantis e sociais da atividade da corretagem de 



16 

 

 

 

imóveis, que desde o começo do século XX passam a se desenvolver na região 

sudeste do país.  

Gradativamente, e de formas distintas, as práticas históricas da corretagem 

de imóveis passam a se desenvolver nas demais regiões do pais, na  medida em 

que as economias regionais e estaduais, vão sendo integradas ao processo de 

expansão produtiva do capitalismo brasileiro. 

As práticas históricas da atividade da corretagem de imóveis, se desenvolvem 

da medida em que se expandiram as “relações capitalistas no setor habitacional” 

(RIBEIRO, 1995), e na constituição de seus agentes capitalistas, da produção, do 

financiamento, e também da circulação ou mercantilização dos direitos a mercadoria 

imobiliária.  

Sendo assim defendemos que o surgimento das práticas históricas da 

atividade de imóveis esta intimamente relacionada com o surgimento e consolidação 

do que iremos aqui definir como a fração imobiliária do capital, na medida em que 

essa fração do capital, se constituem historicamente em agentes econômicos 

específicos no processo de produção, financiamento e circulação da mercadoria 

imobiliária. 

Considera três segmentos principais ao tratarmos de fração imobiliária do 

capital, sendo eles: o segmento da construção civil, o segmento da incorporação 

imobiliária e o segmento da corretagem de imóveis.  A justificativa para a 

consideração desses três segmentos na composição do que definimos como sendo 

a fração imobiliária do capital, é devido ao fato de serem segmentos que surgem 

vinculados umbilicalmente aos processos de produção, financiamento ou promoção 

e a circulação da mercadoria imobiliária. Segmentos que no decorrer de seu 

desenvolvimento capitalista são institucionalizados pelo Estado, passando das 

práticas econômico-sociais, ás práticas políticas.  

Portanto, iremos isolar o segmento da corretagem de imóveis e abstraí-la de 

forma que possamos acompanhar o desenvolvimento de suas práticas históricas, 

como segmento da fração imobiliária do capital, através da constituição de seus 

agentes e instituições. 

Sendo assim, este trabalho de caráter sócio-histórico terá como principal 

objeto de pesquisa, o desenvolvimento das “práticas históricas” aqui entendidas 

como o conjunto das práticas mercantis, sociais e político institucionalizadas, 
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da atividade da corretagem de imóveis no Rio Grande do Norte, e como a 

corretagem de imóveis se estabelece efetivamente como um segmento da fração 

imobiliária do capital local entre os anos de 2000 a 2007. 

A nossa principal hipótese é que em decorrência das especificidades da 

formação-socio-econômica do RN, a atividade da corretagem de imóveis se 

desenvolveu tardiamente. Com isso queremos dizer que as práticas históricas da 

atividade da corretagem de imóveis, não se desenvolveram da mesma forma e na 

mesma intensidade, verificadas na Região Sudeste, em espacial as cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo, onde foram identificadas as primeiras manifestações da 

atividade da corretagem de imóveis no Brasil.  

As práticas mercantis da atividade da corretagem de imóveis passam a surgir, 

na medida em que se estabelece a constituição dos mercados de terras, assim 

como, da produção “pequeno burguesa” (Ribeiro, 1995) de moradias, ou seja, no 

momento em o capital mercantil agro-exportador passa a se tornar capital mercantil 

urbano, tanto quanto, no momento em que esse capital mercantil urbano, passa a se 

desvincula da propriedade patrimonialista, mas sem ingressa na reprodução 

ampliada da mercadoria imobiliária.  

Os primeiros registros do desenvolvimento das práticas mercantis da 

corretagem de imóveis no Brasil são identificadas em nossas pesquisas junto ao 

Conselho Federal de Corretores de Imóveis-COFECI, a partir do século XIX na 

cidade do Rio de Janeiro, por meio de anúncio no Jornal Diário do Rio de Janeiro, e 

em São Paulo, no segundo decênio do século XX, através de pesquisa feita junto ao 

jornal Folha da Manhã.  

Os primeiros indícios das práticas sociais são identificadas também na região 

sudeste entre as décadas de 1930 e 1950. Nesse período há um aumento do 

contingente de indivíduos e de empresas imobiliárias, surgem as primeiras 

associações de corretores de imóveis, os primeiros sindicatos de corretores e 

empresas e o corretor de imóveis passa ser reconhecido pela Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT, com “agente autônomo do Comercio”. Surgem as primeiras 

tentativas de constituição de normas e procedimentos à atividade da corretagem de 

imóveis, e em 1957 o primeiro congresso nacional de corretores de imóveis. Na 

esteira dos acontecimentos históricos a partir da década de 1950, tem início o 
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processo de constituição das práticas políticas que culminam com a promulgação da 

Lei 4.116/62. 

No Rio Grande do Norte as práticas mercantis vão ser identificadas, segundo 

nossas pesquisas, junto ao jornal Tribuna do Norte, somente no início dos anos de 

1950. Das práticas mercantis passa-se as práticas políticas institucionalizadas, pois 

somente em 1973 surge o primeiro corretor de imóveis nos termos da lei, em 1978 

foi fundada a Associação dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte-

ACIRN, em 1979 foi fundado o Conselho Regional de Corretores de Imóveis-

Creci/17ª região,  em 1982  é fundado o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio 

Grande do Norte-SINDIMÒVEIS/RN e em 1992 é fundada a Associação dos 

Potiguar de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio Grande do Norte-APEMI/RN. 

As práticas históricas da corretagem de imóveis, passam a se desenvolver de forma 

retardatária em relação as práticas históricas já estabelecidas no Sudeste. 

Procuramos entender o processo de desenvolvimento das práticas históricas 

da atividade da corretagem de imóveis no RN, não por ele mesmo, mas a partir da 

comparação com as primeiras manifestações dessas práticas nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo a partir do fim do século XlX a até o início da segunda metade 

do século XX. 

Buscamos os motivos dessa diacronia, e verificamos que decorreram das 

formas de transição do capital mercantil agro-exportador em capital mercantil 

urbano, assim como, da manifestação dos agentes desse capital no processo de 

constituição do mercado de terras e da produção imobiliária, que apesar de se 

constituírem de elementos semelhantes, seguiram caminhos distintos.  

Os motivos que nos levaram a esse objeto, decorrer principalmente de nosso 

envolvimento profissional como agente corretor de imóveis durante 15 anos no Rio 

Grande do Norte e da percepção de fenômenos que passam por nós a ser 

questionados, tais como: as contradições entre os discursos das instituições 

(associações, sindicatos e Conselhos Regionais), da corretagem de imóveis pela 

regulamentação e constituição de uma consciência coletiva, em relação às práticas 

de seus agentes no acobertamento da atividade dos não inscritos; das formas 

distintas a manifestação das práticas da atividade nos diferentes Estados e Regiões 

do país, apesar da regulamentação federal; dos diferentes graus de e formalização 

entre os agentes do trabalho e do capital; e finalmente das diferentes manifestações 
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dos “grupos de interesses” e conseqüentemente das “ações coletivas”, de seus 

agentes da corretagem de imóveis na consecução de seus interesses. 

O presente trabalho esta dividido em três capítulos da seguinte forma: 

O primeiro capítulo esta subdividido em dois momentos com os quais 

procuramos introduzir a discussão teórica. Ao tratarmos as frações de capitais, as 

diversas manifestações assumidas pelo capital no processo de expansão do modo 

de produção capitalista, que derivam dentre outras coisas, do processo de divisão 

social do trabalho no interior da classe capitalista, assim como do grau de 

pertinência de suas práticas políticas institucionalizadas junto ao Estado (LESSA, 

1981;  LOJKINE, 1981; POULANTZAS, 1985; BOTTOMORE, 1995). Procuramos 

identificar a fração imobiliária do capital, e os segmentos que a nosso ver a 

constituem, dando ênfase ao segmento a atividade da corretagem de imóveis, e da 

constituição no decorrer de suas práticas históricas, de seu “grupo dominante” e de 

seus agentes históricos no RN. 

Com a constituição da economia nacional, há o desenvolvimento da divisão 

regional do trabalho (SANTOS, 1994), e com isso os processos de integração de 

cada Região e seus respectivos Estados à economia nacional, que conduzem 

processos distintos de urbanização como foi o caso do RN (CLEMENTINO, 1995).  

No segundo capitulo, tratamos da corretagem de imóveis, como forma 

específica de corretagem, que vem a surgir no modo de produção capitalista, na 

medida em que a propriedade imobiliária vai se transformando em uma forma 

específica de mercadoria (MARX, 1975; MARX, 1991; MUNFORD, 2004); das 

formas de regulamentação da corretagem de imóveis no Brasil, da formalização do 

agente corretor de imóveis como agente autônomo do comercio segundo a CLT, e 

suas implicações nas relações capital trabalho; do processo de urbanização agro-

exportadora e a transição do capital mercantil agro exportador ao capital mercantil 

urbano entre fim do século XIX e os primeiros 30 anos do século XX; dos 

condicionantes sociais econômicos e políticos do processo de industrialização da 

cidade de São Paulo; do surgimento e consolidação das práticas mercantis, 

sociais e político-institucionalizadas, surgimento dos grupos de interesses e das 

primeiras formas de ação coletiva a atividade da corretagem de imóveis; do primeiro 

marco regulatório, assim como a apresentação de dados do Censo de 2005, 
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fornecidos pelo COFECI, com o total de corretores pessoas físicas e jurídicas, em 

cada Estado do país. 

As fontes de dados usadas nesse capitulo, além da pesquisa bibliográfica de 

autores já citado como Marx e Munford, foram consultados autores como Furtado 

(1978); Cano (1975); Singer (1977); Cardoso (1980); Mello (1982); Ribeiro (1996; 

1997); Boltanski (2009); assim como, dados coletados da Consolidação das Leis do 

Trabalho-CLT; do Código Civil Brasileiro; Das leis 4.116/62 e 6.530/78; de pesquisa 

feita no arquivo digital da Folha da Manhã, entre os anos de 1926 e 1946, assim 

como dados fornecidos pelo o COFECI. 

O terceiro é último capitulo trata do desenvolvimento das práticas históricas 

da atividade da corretagem de imóveis no Rio Grande do Norte. O capitulo é iniciado 

com a definição do que compreendemos como forma “tardia” da manifestação da 

atividade da corretagem de imóveis no RN; do processo de urbanização periférica 

do RN, das oligarquias e do capital mercantil agro-exportador às oligarquias urbanas 

e a constituição do capital mercantil fundiário na cidade de Natal (CLEMENTINO, 

1995). Do surgimento do mercado de terras no fim da década de 1940, da 

emergência dos segmentos da construção e incorporação como setores de 

dinâmicos da economia local (FERREIRA, 1996, 2010), com a transição dos 

interesses do capital agro-exportador ao capital mercantil urbano na década de 1960 

; do surgimento das práticas mercantis da corretagem de imóveis no RN e de seus 

agentes; da consolidação das práticas político-institucionalizadas, com a 

fundação da ACIRN, do Creci/RN, do SINDIMÒVEIS/RN e APEMI/RN; da 

constituição do grupo dominante e suas manifestações nas instituições 

representativas da atividade da corretagem de imóveis; da constituição dos agentes 

históricos da atividade em âmbito local; e do crescimento do número de agentes 

pessoas físicas entre os anos de 2000 a 2007, quando a atividade se consolida 

como segmento da fração imobiliário do capital. 

Os dados apresentados nesse capitulo foram retirados de pesquisa feita nos 

arquivos do jornal Tribuna do Norte entre os anos de 1950 a 1982; em pesquisa feita 

nos documentos históricos da ACIRN, do CRECI/17ª, do SINDIMÒVEIS; do banco 

de dados denominado Finanças do Brasil: dados contábeis dos municípios - 

FIMBRA, fornecidos pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO BRASIL 
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entre os anos de 2000 e 2007; e dados fornecidos OBSERVATÒRIO DAS 

METROPOLES. 

Por último, as considerações finais, constatam que somente a partir dos anos 

de 2000, tem inicio a reprodução em larga escala de mão de obra para as 

imobiliárias, em decorrência do significativo montante de capital estrangeiro que 

passa a ser invertido no mercado imobiliário no RN, dando inicio as práticas sociais 

da corretagem de imóveis. Mas esse início não garante sua consolidação enquanto 

prática histórica, pois as condições econômicas, sociais e políticas já a muito, não 

são as mesmas encontradas entre os anos de 1930 e 1950, quando tem inicio no 

Brasil a atividade da corretagem de imóveis. 
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2 AS FRAÇÕES DE CAPITAIS E O CONDICIONAMENTO DO ESPAÇO 
ECONÔMICO 
 

Carlos Lessa (1981), ao tratar da produção imobiliária na economia brasileira, 

diz que “qualquer economia capitalista tem determinadas massas de capitais que se 

constituíram no movimento de acumulação passado”. Partindo dessa primeira 

premissa, qualquer sociedade capitalista poderia ser vista descritivamente como 

integrada por uma massa global de capitais que se distribuiria por diversos setores 

da economia, setores que nada mais seriam, que divisões do capital geral em 

“frações de capitais”. Essas frações seriam compostas por segmentos correlatos de 

atividades econômicas em tal ou qual esfera de produção. Sendo assim poderíamos 

falar em fração do capital industrial, fração do capital financeiro, fração do capital 

agrário e uma que será observada: a fração imobiliária do capital. 

Ainda quanto ao pensamento de Lessa, com base no mesmo texto, há uma 

menção ao “Complexo das Atividades Imobiliárias”, visto como um setor distinto do 

processo de industrialização, no qual o capital mercantil, a propriedade fundiária e o 

Estado constituem uma esfera específica de produção capitalista. Para que 

possamos avançar um pouco mais, retomemos a definição de “Complexo 

Econômico”, de Wilson Cano (1975). Segundo a qual, o termo “complexo 

econômico” poderia ser utilizado para definir um conjunto econômico integrado, de 

atividades sobre as quais atuariam um certo número de variáveis independente ou 

não ao conjunto. 

Dessa forma, com base no que precede, por complexo das atividades 

imobiliárias poderíamos entender como um conjunto de segmentos econômicos 

atuando no processo de produção e consumo do valor de uso imobiliário público ou 

privado. O complexo das atividades imobiliárias comportaria, dentro de si, o 

planejamento, a produção (pública e privada), o financiamento, a corretagem de 

imóveis, a produção de insumos à produção (cimento, tijolos, revestimentos), os 

estabelecimentos comerciais especializados e tantos outros segmentos que atuam 

direta ou indiretamente no interior do complexo1. Portanto, em nossa pesquisa, é 

                                                 
1
 Para efeito de melhor caracterização  do complexo das atividades imobiliárias, dividimos os 

segmentos em segmentos  principais, de apoio e adjacentes , em decorrer não da importância mas 
sim do grau de exclusividade do segmento à produção, financiamento e circulação da mercadoria 
imobiliária. A construção civil, a incorporação e a corretagem de imóveis se esgotam nelas mesmas, 
ou seja, são atividades que não atuam em outras esferas de valorização, são assim consideradas 
aqui atividades principais. As atividades de apoio são aquelas que produzem insumos para a 
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fundamental fazer a distinção entre o „Complexo das atividades imobiliárias‟ e a 

„fração imobiliária do capital‟, pois o complexo e muito maior que a própria fração, 

mais e desta última, que parte o impulso à reprodução ampliada e do processo de 

acumulação do complexo como um todo. 

Mas, como se constituem essas frações de capitais, das quais a fração 

imobiliária seria, segundo nossa proposta, é uma delas? Nicos Poulantzas, em 

“Poder político e Classes Sociais” (1986), assim como em “O Estado, O Poder, O 

Socialismo” (1985), ao abordar as relações entre os Estado do tipo capitalista e suas 

ligações com as classes sociais2, no processo de manifestação do capitalismo 

monopolista de Estado, trabalha com os termos classes e frações de classe sociais, 

assim como,  capital e frações de capitais, indistintamente. Em seu texto, não há 

uma mediação conclusiva da passagem do termo fração de classe para fração de 

capital, o que pode causar certa confusão teórica e a qual temos que tentar evitar. 

Lojkine(1981) pode nos ajudar a proceder essa mediação na transição da 

fração de classe à fração do capital, quando  propõe uma distinção no processo de 

análise do movimento das classes sociais e suas respectivas frações  no modo de 

produção capitalista. O primeiro nível, seria o momento da determinação das duas 

classes fundamentais (burguesa e proletária), e o processo imediato de produção 

                                                                                                                                                         
produção e também à manutenção que, apesar de ter na reprodução ampliada seu principal indutor, 
não é apenas por ela utilizada, como tijolos, telhas, cerâmicas, cimento, tintas e outras. Já as 
atividades adjacentes  são aquelas que participam de várias outras esferas de valorização na 
produção de bens e serviços, e que não dependem exclusivamente da atividade imobiliária, apesar 
de ser por ela influenciada, tais como agentes financeiros, propaganda e publicidade, movelaria, 
transporte de mercadorias, produção de aço, fios etc.  
 
2
 O termo classe social, segundo Mandel (1987), foi presumivelmente utilizado primeiramente na 

economia moderna por François Quesnay (1694-1774), médico e economista francês, mas é 
certamente com Marx que o termo vai se tornar uma das principais categorias  do pensamento 
sociológico e da economia política.  Marx não teve tempo de se dedicar integralmente à definição do 
conceito de classe social, pois isso seria feito no capítulo 52 do livro III, do qual apenas um esboço foi 
deixado, onde ele começa por definir as três grandes classes sociais da sociedade moderna, os 
trabalhadores, os capitalistas e os proprietários fundiários, mas sem excluir a existência de outras 
classes, como os profissionais liberais e os funcionários públicos. A utilização do termo classe social, 
por Marx tinha duas acepções distintas, sendo uma delas como forma de classificação objetiva de 
grandes conjuntos humanos que manteriam relações similares dentro de um dado modo de produção 
como exploradores e explorados em relações puramente econômicas. Essa acepção poderia ser 
utilizada como forma analítica para qualquer modo de produção, pois faria parte,  segundo 
HOBSBAWM (2000, p.34), da “macro-teoria” de Marx. Já a segunda forma de empregar o termo  leva 
em consideração o caráter subjetivo da consciência de classe. Nessa aplicação Marx estaria se 
referindo aos tipos específicos de classes que surgem com o  modo de produção capitalista e que 
polarizam a sociedade,  a saber a classe burguesa e  a classe proletária. Coube mais tardiamente a 
George Lukaks (History and Class consciousnes, 1923), o avanço conceitual sobre a abordagem da 
subjetividade da consciência de Classe (SANTO, 1982; MANDEL, 1987; HOBSBAWM, 2000). 
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em que se distingue os agentes produtores de mais valia e os agentes que dela se 

apropriam. No segundo nível, estaria englobado o conjunto da reprodução do capital 

e, por conseguinte, as diferentes fases da metamorfose do capital, o que nos levaria 

a considerar o fracionamento do capital segundo as diferentes funções 

automatizadas na esfera da produção. E finalmente, no terceiro nível, a forma de 

apreensão do processo de auto reprodução dessas frações de capitais em 

conformidade com os interesses de seus segmentos e no interior desses, de seus 

agentes, no processo na manutenção do processo de acumulação. Dessa forma, 

fica subentendido que, em um primeiro momento, que as frações de capital seriam o 

resultado das divisões no interior da classe detentora do capital e dos meios de 

produção conforme, seus interesses econômicos específicos. 

Quanto ao porte das frações de capitais de maneira geral, ainda segundo 

Lessa, podem ser grande, média e pequena e consumir quantidades variáveis de 

mão-de-obra, de forma distinta, a depender da forma de exploração e 

regulamentação das relações de trabalho no interior de cada segmento componente, 

pois as frações são constituídas por segmentos econômicos, que vão demandar a 

mão-de-obra necessária para por em andamento o processo de valorização e 

acumulação do capital. A esse respeito, para Singer (1979, p.106), o “capital produz 

a força de trabalho, de cuja a exploração ele vai se nutrir”. Sendo assim, cada 

segmento, e no interior das distintas frações de capitais, vai reproduzir a mão-de-

obra e condicionar a forma de exploração e apropriação do excedente produzido por 

essa mão-de-obra em conformidade com suas formas específicas de atuação no 

processo de acumulação capitalista, em conformidade com a sua posição no interior 

da fração do capital a qual pertença. Portanto, os agentes econômicos capitalistas 

integrantes de cada segmento que compõe cada fração de capital, demandarão os 

respectivos agentes do trabalho, necessários ao processo de valorização. 

O que Poulantzas deixa bem claro nessas obras, é que para que um 

determinado conjunto de agentes que passam a compor um segmento econômico e 

para que um conjunto desses segmentos passe a compor uma fração de capital, não 

basta que apenas passem a acumular grande volume de capital e a consumir 

considerável quantidade de mão-de-obra. Para além disso, é necessário também, 

que seus segmentos, representados por seus agentes institucionalizados, atuem 

para além da esfera econômica, que estendam sua práticas à esfera jurídica-política, 
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do aparato estatal na consecução e manutenção de seus interesses econômicos. 

Em outras palavras, as práticas econômicas concretas passam a ser articuladas com 

as práticas políticas, através do que Poulantzas (1986), definiu como “efeitos 

pertinentes”, ou seja, quando os grupos economicamente dominantes das diversas 

esferas da produção capitalistas, possuindo interesses específicos, utilizam-se da 

estrutura do Estado como forma de impor suas práticas frente aos interesses de 

outras frações de capitais que compõem o “”. Em outras palavras, para que o 

segmento econômico se componha em frações de capitais, é necessário que  ele 

possua os representantes de seus interesses na esfera do aparato estatal. 

Portanto, por “frações de capitais” entendemos como grupos concretos de 

agentes econômicos com um certo grau de influencia política originados da divisão 

no interior da classe detentora dos meios de produção, que produzem os agentes na 

esfera do trabalho e possuindo interesses econômicos vinculados a formas distintas 

de inserção nas relações de produção, circulação e valorização do capital geral, em 

uma estrutura econômica do tipo capitalista. Estas frações travam relações nem 

sempre harmônicas entre si devido ao processo concorrencial existente entre elas. E 

ainda, dependendo do grau de articulação com as instituições políticas e 

ideológicas, entre seus segmentos integrantes podem compor juntamente com 

outras frações o “” POULANTZAS (1978; 1985; 1986), frente ao Estado, com intuito 

de influenciar de forma hegemônica (GRUPPI, 1978; NETO, 1987; GRAMSCI, 

2010), o processo de reprodução das relações de produção. Dessa forma, estudar 

as frações de capitais, assim como os segmentos que as compõe, é desvendas o 

processo histórico de expansão do modo de produção capitalista, como resultado da 

divisão social do trabalho na esfera nacional, regional e local, a partir da esfera 

econômica, política e ideológica. 

Destarte, ao utilizarmos o termo fração imobiliária do capital, estaremos 

considerando que esta é constituída por três segmentos específicos, que atuam 

especificamente na produção através da construção civil, produzindo para o 

consumo coletivo ou privado; no financiamento representado pela incorporação; e na 

intermediação na compra, venda e administração de imóveis representada pela 

corretagem de imóveis, sendo esse ultimo segmento e a constituição de suas 

práticas históricas, no Rio Grande do Norte nosso objeto de pesquisa. 
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As pesquisas a qual no proporemos neste trabalho será adentrar no 

segmento econômico da corretagem de imóveis, que se constitui no tempo e no 

espaço, como um segmento econômico integrante da fração imobiliária do capital. 

Ao nos referirmos à constituição do segmento no tempo, referimo-nos à constituição 

temporal de suas práticas históricas, no que tange ao espaço, referimo-nos a 

formação–economico-social, onde se desenvolveram essas práticas históricas 

entre seus agentes econômicos3. 

A corretagem de imóveis no Brasil tem início com as práticas mercantis, o 

processo de acumulação primitiva da atividade, momento em que diversos capitais 

mercantis agro-exportadores e urbanos, passam a explorar o processo de expansão 

urbana capitalista. Com o avanço das relações capitalistas no interior da atividade e 

do processo de acumulação de capital entre seus agentes, as práticas mercantis 

são sucedidas pelas práticas sociais, momento no qual a separação entre capital e 

trabalho, assim como, desenvolvimento das formas de exploração do trabalho pelo 

capital no interior da atividade. As práticas sociais são sucedidas pelas práticas 

políticos institucionais, momento em que o Estado constitui a categoria socio-

profissional de corretores de imóveis, com a lei 4.116/62, posteriormente retificada 

pela lei 6.530/78.  

Portanto, nosso trabalho será identificar o desenvolvimento das práticas 

históricas da atividade da corretagem de imóveis no Rio Grande do Norte/RN, e 

quais foram as condições econômicas, sociais e políticas do surgimento desse 

segmento econômico, dos seus agentes do capital, as imobiliárias, e dos agentes do 

trabalho, os corretores de imóveis. 

A abordagem socio-histórica do tema nos levara a tentar fazer a identificação 

dos seus principais agentes pessoas físicas (corretores de imóveis) e jurídicas 

(imobiliárias), de suas instituições de representação: Associações, Sindicatos e 

Conselho, tanto quanto, do processo de constituição do “grupo dominante”,  e seus  

agentes históricos da atividade da corretagem no RN; e como esses agentes se 

articulam no processo de representação de seus interesses coletivos, juntamente 

                                                 
3
 O termo “ formação econômico social‟  e utilizado em vez de “ formação social”, em decorrência do 

caráter dinâmico que o primeiro termo apresenta frente ao caráter estático do segundo. Pelo primeiro 
entendemos uma realidade histórica concreta e singular, com forma e conteúdo decorrentes da 
combinação de diversos modos de produção que se sobrepõe de forma hierárquica na medida que é 
condicionada por um modo de produção dominante  condicionando e sendo condicionado por 
característica culturais específicas de cada formação social, a esse respeito ver (GRUPPI, 1980, p. 
15-32; SÀES, 1982: MARX , 1985; BOTTOMORE, 2001). 
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com os interesses dos demais segmentos da fração imobiliária do capital, a saber: a 

construção civil e a incorporação imobiliária no que tange aos seus “efeitos 

pertinentes” no RN e, especialmente, na região metropolitana de Natal. 

 

2.1 O OBJETO DA PESQUISA E A SUA ESPECIFICIDADE 

 

Chegamos ao ponto em que podemos colocar nossa hipótese, a respeito de 

nosso objeto, assim como o método que iremos utilizar. 

Nossa hipótese e que entre os anos de 2001 a 2007, o segmento da 

corretagem de imóveis, se estabelece como um dos segmentos da fração imobiliária 

do capital no Rio Grande do Norte/RN.  

A atividade se constituirá no RN, como em outros Estados do país, nos 

decursos de expansão das relações de produção capitalistas, na medida em o 

processo de urbanização foi induzido pela transição da sociedade agrária à 

sociedade urbana, em decorrência da industrialização. Mas essa generalidade, não 

elimina em cada situação concreta, as condições específicas do surgimento das 

práticas históricas da atividade da corretagem de imóveis em e cada formação-

economico-social. 

Portanto nossa hipótese, não se baseia apenas no crescimento econômico ou 

no aumento no número de agentes pessoas física e jurídicas, mas também, nas 

práticas concretas decorrentes dos interesses dos agentes do capital e do trabalho 

no interior da atividade. 

Decerto que a referida atividade profissional vem se constituindo no Brasil, 

desde o final do século XIX, a partir das práticas de indivíduos isolados que tinham 

na intermediação mercantil (práticas mercantis) uma atividade secundária, evoluiu 

em termos econômicos (práticas sociais) e políticos (práticas políticas 

institucionalizadas). 

Com o processo de expansão das relações capitalistas, pelo restante do país, 

a atividade da corretagem de imóveis vai se difundindo pelo território nacional, 

chegando à esfera da regulação do Estado, tendo seu primeiro marco regulatório em 

27 de agosto de 1962, com a promulgação da lei 4116/62 e posteriormente, 

retificado e ratificado em sua essência pela lei 6.530/78. 
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Dessa forma, ter como objeto de estudo o crescimento da corretagem de 

imóveis e sua ascensão enquanto segmento da fração imobiliária do capital no Rio 

Grande do Norte-RN, poderia ser considerada como uma pesquisa que refletisse de 

maneira geral e de forma uniforme o crescimento da categoria em todo país. Mas, 

na verdade, ao contrário disso, a atividade da corretagem de imóveis foi surgindo em 

cada Estado, na medida em que o processo de expansão e regionalização do modo 

de produção capitalista pelo território nacional, de forma diacrônica, foi 

condicionando a transição de uma sociedade rural à sociedade urbana, assim como 

em decorrência das características específicas processo local de urbanização da 

sociedade em cada Estado.  

Portanto, nosso intuito no limite, não é apenas identificar a atividade da 

corretagem de imóveis como um segmento da fração imobiliária do capital no Rio 

Grande do Norte, mas, para além disso, compreender a forma de sua manifestação 

concreta e histórica, como resultado de uma forma específica de urbanização e 

divisão social do trabalho. Uma urbanização que segundo Clementino (1995), foi 

condicionada pelo capital mercantil agro-exportador que se transmutou em um 

capital mercantil urbano.  

A atividade da corretagem de imóveis, decorre em um primeiro momento da 

ligação desse capital mercantil que vê no processo de urbanização, um novo espaço 

de valorização do capital. Mas esse fenômeno não foi exclusivo do RN, sua 

especificidade decorre das formas como esse capital mercantil, prevaleceu no tempo 

e no espaço, condicionando o processo de urbanização periférica as margens de um 

“capitalismo retardatário” (MELO, 1982). 

Em decorrência das especificidades socio-econômicas, não há como de 

imediato partir dos anos de 2000 a 2007, para construir uma base de 

fundamentação de nossa hipótese, mas entendemos que devemos começar das 

primeiras manifestações concretas e do desenvolvimento das práticas históricas 

da atividade de corretagem de imóveis em no RN, passando pelas manifestações 

das práticas mercantis, práticas sociais e políticas institucionalizadas, de seus 

agentes do capital ou do trabalho.  

Por manifestações políticas institucionalizadas definimos a materialização 

concreta da lei 6.530/78, na figura do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, 

que concatena em si os interesses das pessoas físicas (corretores de Imóveis) e 
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pessoas jurídicas (imobiliárias), assim como a fundação das instituições de 

representação da atividade profissional.  

Por representação institucional, definimos, as formas associativas dos “grupos 

de interesses”, materializados em “formas de ação coletiva” (OFFE, 1984), ações 

políticas e econômicas frente ao mercado, frente ao Estado. Tais formas 

associativas podem se manifestar como associações de empresas do mercado 

imobiliário, associações de corretores de imóveis, sindicatos patronais das empresas 

de corretagem e sindicatos de corretores autônomos. 

Para fundamentação, em nível concreto, o que tudo aqui foi discutido em nível 

abstrato, o método utilizado será o indutivo dedutivo, ou seja, partindo dos fatos 

concretos aos conceitos mais gerais. O estudo será levado a cabo através de uma 

pesquisa bibliográfica e de levantamento de dados primários e secundários a 

respeito do tema.  

No que tange à pesquisa bibliográfica, buscamos literaturas que tratam do 

surgimento do mercado de terras nas décadas de 1950/1960; da transição do  

durante a modernização conservadora da economia do Estado do RN, durante o 

governo de Aluízio Alves na década de 1960; do processo de urbanização do Estado 

do Rio Grande do Norte e sua transição de uma sociedade rural a uma sociedade 

urbana na década de 1970; da emergência da construção civil como esfera de 

reprodução e valorização do capital a partir do fim da década de 1960; do 

surgimento da incorporação imobiliária na década de 1980 (CLEMETINO, 1995; 

FERREIRA e CÂMARA, 1996; FERREIRA, 2000; TRINDADE, 2004).  

Em relação aos dados primários, esses dizem respeito estritamente à 

dinâmica do segmento da corretagem de imóveis no Brasil assim como no Rio 

Grande do Norte. Em relação ao surgimento da atividade imobiliária no Brasil, foi 

feita uma pesquisa no Acervo Digital do jornal da Folha da Manhã, periódico Paulista 

que circulou entre os anos de 1925 e 1959, tendo sido escolhidos para a pesquisa 

os anos de: 1926, 1928, 1930, 1931, 1935, 1938, 1940, 1941, 1943, 1942, 1946. 

Foram pesquisadas, de cada ano selecionado, uma ou duas edições dominicais, dos 

meses de janeiro, abril, agosto e dezembro. A edição dominical foi escolhida, por 

representar o dia de maior circulação de oferta nos classificados, um espaço ou 

sessão no jornal, composta de ofertas de produtos e serviços diversos. A pesquisa 

no jornal se encerra em 1946, nesse momento em que a fase germinal da categoria 
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havia passado, e todos os elementos necessários ao surgimento dos agentes da 

corretagem de imóveis estavam relativamente maduros.  

Outra categoria de dados, foram fornecidos pelo CONSELHO FEDERAL DOS 

CORRETORE DE IMÒVEIS-COFECI, através do site da instituição, assim como  

referente ao Censo realizado em 2005, onde consta o número total de corretores 

pessoas físicas e imobiliárias pessoas jurídicas inscritos nos respectivos Conselhos 

Regionais  de cada Estado Brasileiro.  

Com relação ao Rio Grande do Norte os dados foram coletados em 

levantamento feito em diversas fontes, tais como: pesquisa junto ao jornal Tribuna 

do Norte, referentes aos anos de 1950, 1953, 1955, 1957, 1958, 1959, 1961, 1960, 

1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975, 

1976, 1978, 1979, 1982, 1984 e 1988; assim como, nas edições dominicais do mês 

de agosto de 1979 do Jornal Poty, como forma de rastrear as primeiras 

manifestações concretas e identificar os primeiro agentes da atividade mercantis da 

corretagem de imóveis em Natal.  

Os anos de 1950, 1953, 1955, 1957, 1958, 1950, 1961, 1966, 1964, 1965, 

1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975, 1976, e 1988, foram 

escolhidos aleatoriamente e, em cada um desses anos foi escolhido o mês de 

agosto como mês de referência. Já os anos de 1962, 1978, 1979, 1982 e 1984, 

foram escolhidos tendo em vista os momentos relevantes no processo de transição 

das práticas mercantis às práticas político institucionalizadas da corretagem de 

imóveis, tanto em âmbito nacional como âmbito local. Dessa forma, essas datas 

escolhidas, além de identificarem os agentes das práticas mercantis, serviram 

também, como forma de verificar se alguma informação a respeito dos 

acontecimentos referentes ao processo político de institucionalização da atividade 

fora publicada no periódico no mês do respectivo fato. 

O ano de 1962 corresponde ao ano da promulgação da Lei 4.116, lei que 

primeiro regulamentou, a atividade da corretagem de imóveis, individualizando, 

diferenciando e reservando o exercício da atividade aos corretores de imóveis e as 

imobiliárias (pessoas jurídicas) nos termos da lei; em 1978 foi promulgada da Lei 

6.530, que retificou e ratificou a lei 4.116/62. Para que a lei 6.530/78 pudesse vigorar 

ela seria regulamentada pelo Decreto 81.871 do mesmo ano. Ainda em 1978, seria 

criada a ASSOCIAÇÂO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO RIO GRANDE DO 
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NORTE-ACIRN; em 1979 seria fundado o CONSELHO REGIONAL DE 

CORRETORES DE IMÓVEIS da 17ª Região; em 1982, a ACIRN, passaria de 

associação à entidade sindical instituído o SINDICATO DOS CORRETORES DE 

IMÓVEIS DO RIO GRANDE DO NORTE- SINDIMÓVEIS, tendo sua carta sindical 

expedida em de 1984. 

Ainda quanto aos dados primários, foi feito levantamento de dados junto ao: 

CONSELHO DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO RIO GRANDE DO NORTE-

CRECI/17ª Região, e dizem respeito ao total de pessoas físicas e jurídicas inscritas 

e baixadas entre os anos da fundação da instituição, ou seja, entre 1979 e 2007; 

junto ao SINDIMÓVEIS, assim como, junto a ASSOCIAÇÃO POTIGUAR  DE 

EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE-

APEMI/RN, fundada em 1992. 

O material coletado, é composta por cópias de documentos oficiais tais como 

relações de inscrições junto ao conselho, atas, estatutos, cartas, memorandos, 

publicações em diário oficial e certidões cartoriais, referentes aos procedimentos 

institucionais do CRECI, do SINDIMÓVEIS assim como da APEMI.   

Os dados secundários têm como intuito fazer uma comparação entre os 

quatros Estado do Nordeste, a saber: Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte, tendo em vista a dinâmica em termos de volume financeiro movimentado no 

mercado imobiliário. A escolha dos Estados não foi aleatória, tendo sido realizada, 

com base nos estudos já efetuados pelo OBSERVATÓRIO DAS METROPOLES. 

Dados esses referentes às remessas de capital estrangeiro recebidas pelos quatro 

Estados, que apresentam além do volume financeiro, também identifica os países de 

origem e os valores das remessas de forma individualizada, recebidas por pessoas 

jurídicas, não constando remessas recebidas por pessoas físicas. Foram coletadas 

também informações junto ao banco de dados denominado Finanças do Brasil: 

dados contábeis dos municípios-FIMBRA, fornecidos pela SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL DO BRASIL, que dentre várias informações referentes às 

finanças dos municípios brasileiros, foram extraídos o valores com a arrecadação do 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS-ITIV, entre 2001 e 2008, referente à 

tributação feita no momento da transferência da propriedade imobiliária nos 

municípios de Salvador, Fortaleza, Recife e Natal, ou seja, das capitais dos Estados 

acima já mencionados.  
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A relevância do presente trabalho, tem como base, três motivos principais. O 

primeiro diz respeito à necessidade de uma melhor compreensão do papel das 

frações de capital e seus segmentos na dinâmica econômica, e seu prestígio 

alcançado nas práticas políticas assim como em relação ao seu discurso ideológico. 

Essa identificação dos atores é de extrema importância, visto que, tendo o Estado 

uma “autonomia relativa” (POULANTZAS, 1986), na organização das relações de 

produção, as frações competem entre si, pela primazia das políticas que melhor 

satisfaçam seus interesses. Claus Offe (1984), apesar de tecer criticas a teoria da 

“autonomia relativa” do Estado proposta por Poulantzas, chega em alguns pontos a 

conclusões semelhantes, quando afirma que “grupos de capitais ou capitais 

isolados” (OFFE, 1984), procuram se infiltrar nas instância da administração publica, 

tentando influenciar as políticas de governo em prol de seus interesses, e muitas 

vezes fazendo ameaças tais como as de greve de investimentos, o que culminaria 

em uma crise de desemprego. Quanto à formação do mercado de trabalho o estudo 

das frações de capitais e no interior destas, de seus segmentos, diz respeito a sua 

influência na economia local no que se refere à demanda e condicionamento da 

formação da mão–de-obra, pois cada fração de capital vai produzir a mão-de-obra 

da qual vai necessitar. Quanto menor a composição orgânica do capital, menor será 

o grau de exigência na formação da mão-de-obra, e isso é bastante relevante se 

levado em conta o tipo de mão de obra que é demandada pela construção civil.  

O segundo motivo se refere à escassez de trabalhos teóricos e críticos, que 

tratam precipuamente do segmento da corretagem de imóveis enquanto agente 

histórico e econômico4. É comum encontramos trabalhos que tratam dos outros 

segmentos da fração imobiliária do capital, entre os quais, a figura do incorporador 

(RIBEIRO, 1997; FERREIRA e CÂMARA, 1996), da construção civil e suas 

manifestações (KANDIR, 1983; CAMARGO, 1993), ou mesmo do aumento da 

participação do capital financeiro na fração imobiliária do capital (PAIVA, 2007). 

Quando a corretagem de imóveis surge em qualquer desses trabalhos, que tratam 

dos outros segmentos, é citado como agente de segundo nível, uma espécie de 

elemento à margem do processo. Um bom exemplo desse fato, é o termo como o 

                                                 
4
 Após busca em bibliotecas virtuais de universidade federais e estaduais a garimpagem não foi muito 

feliz. Dos segmentos incorporação, construção civil, o mais novo segmento e o segmento financeiro 
foram encontrados vários trabalhos, mas a respeito da intermediação imobiliária como objeto apenas 
O Totem do Colibri (SILVA, 2006) e O boom imobiliário e o treinamento dos corretores de 
imóveis no Brasil: Um estudo de caso de uma empresa líder do setor (LEITE, 2009).  
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agente da intermediação e citado em PAIVA (2007, p. 137), “corretor de barracos 

nas favelas”. Isso se comprova na medida em que a produção acadêmica ainda não 

direcionou seu olhar de forma crítica para o segmento. Acreditamos que isso decorra 

do desconhecimento do número de indivíduos e empresas atuando no segmento em 

todo o Brasil, tanto quanto, do montante de dinheiro movimentado por esse 

segmento econômico que, segundo o censo realizado pelo Conselho Federal de 

Corretores de Imóveis-COFECI em 20055, a atividade possuiria em todo território 

nacional, um total de 182.308 profissionais e 25.278 empresas. Além disso, e ainda 

segundo o próprio COFECI, a atividade viria apresentando um crescimento de 22% 

ao ano. 

E finalmente o terceiro motivo, entender porque, mesmo sendo uma atividade 

regulamentada em todo território nacional, apresenta tantas diferenças quando a 

suas manifestações em cada Estado, no que se refere as formas de interação dos 

seus agentes e instituições entre si. 

Por esses motivos, imaginamos que o presente trabalho trará algumas 

informações que podem ajudar no melhor entendimento da categoria dos corretores 

de imóveis, a partir da constituição de suas práticas históricas no Rio grande do 

Norte. 

 

2.2 OS DISTINTOS PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO E METROPOLIZAÇÃO DAS 
REGIÕES BRASILEIRAS COMO LEGADO DE UMA EXPANSÃO DESIGUAL E 
COMBINADA DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 
 

O processo de urbanização brasileiro é o resultado da formação de uma 

economia subdesenvolvida e de industrialização periférica, temporalmente 

fragmentada e desigual (SANTOS, 1982). Tal processo está ligado a fenômenos 

históricos que marcaram a formação econômica, política e social da sociedade 

brasileira, em decorrência das formas como se articularam as diversas frações de 

capital, e como estas se materializaram nos espaços urbanos nacionais, regionais e 

locais, durante os diversos processos econômicos e, dentre eles, o da integração 

produtiva a partir da segunda metade do século XX.  

                                                 
5 Dados fornecidos pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis. A de considerar que esses 
dados devem ser vistos com certas reservas devido a forma como os Conselhos Regionais registram 
as pessoas físicas e jurídicas de forma linear, dessa forma, os dados fornecidos pelo COFECI, não 
considera as empresas que foram fechadas ou os profissionais que foram desligados, mais sim o 
número totais de inscrições.  
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Segundo CLEMENTINO (1995), “no capitalismo, o processo de 

desenvolvimento econômico por si só determina o processo de urbanização”, ou 

seja, a forma tomada pelos processos econômicos condicionam o processo de 

materialização dessas relações no espaço urbano. Com o crescimento do excedente 

social, resultado do modo de produção capitalista, é no urbano que as relações de 

produção e circulação das mercadorias alcançam seu ápice na modernidade. 

Dessa forma, o processo de urbanização Brasileiro foi profundamente 

marcado pela relação entre a esfera econômica e a estrutura necessária ao 

processo de valorização do capital mercantil. Destarte, as formas como em cada 

região e no interior desta, em cada formação econômico social, teve início as 

condições necessárias ao surgimento dos segmentos da fração imobiliária do 

capital, vai depender de como e quando se deu o processo de urbanização  sob a 

égide do modo de produção capitalista, na medida que este se expandiu pelo 

território nacional. 

Poderíamos então pensar em tipos de urbanização em cada situação 

concreta em decorrência de cada processo de desenvolvimento econômico das 

relações de produção e suas manifestações específicas em cada fase. Uma 

urbanização colonial, uma urbanização agro-exportadora, uma urbanização 

capitalista periférica e tardia, uma urbanização monopolista. Cada uma dessas 

manifestações materializadas no espaço marcam fases econômicas e sociais 

distintas do processo de urbanização. Poderíamos mais uma vez evocar Milton 

Santos (1994), quando diz que os “processos, as formas e o conteúdo” são 

fundamentais ao entendimento teórico e objetivo da urbanização brasileira. 

Para Clementino (1995, p.126), “o período que vai de 1930-1961 corresponde 

ao momento final do processo de constituição do capitalismo no Brasil, ou seja, 

culmina com a formação plena de bases técnicas indispensáveis à auto-

determinação da acumulação capitalista”.  

Entre os anos de 1930 e 1960, o Brasil consolida as bases do seu Estado 

Moderno, cria sua burocracia, expande as fronteiras capitalistas dentro de seu 

território, seja pela integração comercial ou produtiva, e ainda condiciona as bases 

de seu capitalismo.   

A constituição de um mercado interno tem no Sudeste o centro irradiador dos 

processos e relações econômicas em âmbito nacional, transformando-se no 
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principal mercado produtor e consumidor do país. Ao mesmo tempo dá-se um 

processo de integração comercial do território brasileiro via circulação de 

mercadorias (CANO Apud CLEMENTINO, 1995, p.127), ou seja, uma integração 

com base na construção de um mercado consumidor nacional para a nascente 

indústria localizada no Sudeste.  

Daí decorre um forte processo de concentração produtiva até a segunda 

metade do século XX, fazendo com que permanecem praticamente inalteradas as 

relações de produção nas demais regiões do país.  

A concentração produtiva consolidou a situação Região Sudeste como a mais 

urbanizada, com 39,42% em 1940, passando a 57,36% em 1960. Em decorrência do 

seu processo de urbanização a partir do início do século XIX, será no Sudeste que 

ocorrerão as primeiras manifestações nos mercados de terras e da constituição dos 

primeiros mercados imobiliários urbanos, tanto quanto dos agentes dessa 

manifestação do capital. 

Mas as outras regiões do Brasil não apresentavam as mesmas condições. 

Somente na década de 1980 a população do Nordeste chega a 50,44%, sendo a 

região com o menor índice de urbanização entre as cinco Regiões6. A esse respeito 

Milton Santos (1994), deixou a seguinte reflexão.  

 

A diferença entre as taxas de urbanização das várias regiões, está 
intimamente ligada a forma como, nelas, a divisão do trabalho 
sucessivamente se deu, ou em outras palavras, pela maneira diferentes 
como, a cada momento histórico, foram afetadas pela divisão regional do 
trabalho (SANTOS, 1994, p 60). 
 
 

Esse cenário é resultado do atraso econômico do Nordeste em relação ao 

resto da economia nacional. É somente na década de 1960, com as políticas 

desenvolvimentistas de integração nacional pós-1964, sob a responsabilidade da 

Superintendência de Desenvolvimento para o Nordeste-SUDENE, que o Nordeste 

vai passar por um processo de integração produtiva do território nacional. Sobre os 

auspícios de uma política desenvolvimentista para o território brasileiro, a indústria 

concentrada no Sudeste passa a se descentralizar, transferindo parte de sua 

                                                 
6
  Santos (1994, p.60), Na década de 1980 as regiões brasileiras chegam aos seguintes percentuais 

de urbanização de sua população em ordem decrescente: Nordeste(50,44%); Norte (51,89%); Sul 
62,41%); C. O ( 67,75%) e Sudeste (82,79%).  
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produção para aquilo que viria a ser após, 1970, as regiões metropolitanas 

nordestinas. 

As condições históricas da urbanização nordestina sofrem a influência de uma 

importante variável demográfica. Nas primeiras fases de regionalização da divisão 

do trabalho, a região Nordeste é exportadora de mão-de-obra, para as demais 

regiões do país (MADEIRA, 1973). O processo de urbanização nordestino traz as 

marcas da matriz rural, oligárquica, latifundiária e mercantil. A função de emissora de 

mão-de-obra, mitiga o amadurecimento das contradições entre o campo e a cidade, 

assim como da formação das classes sociais urbanas em sua plenitude. Sem muitas 

contradições internas, a convivência do capital mercantil local se mantém como 

dominante economicamente ao se associar ao capital industrial e financeiro do 

Sudeste nos anos de 1970. 

Ao mesmo tempo, na esfera política, o “bloco do poder”, fundiário e mercantil, 

passa por uma recomposição, com a ascensão das frações urbanas do capital 

mercantil agora associadas. Dessa forma, o processo de urbanização foi 

condicionado pela manifestação do capital mercantil, que cede o espaço para o 

capital industrial exógeno, mas mantém o controle político sobre as relações 

econômicas e sociais (CLEMENTINO, 1995). 

Segundo Milton Santos (1994), o processo de urbanização brasileiro não deve 

ser entendido apenas como processo de implementação de um parque industrial, 

mas como o produto de uma correlação de forças econômicas, políticas e sociais, 

que é estabelecida em momentos distintos no espaço territorial nacional. 

 

O termo industrialização não pode ser tomados em seu sentido estrito, mas 
em sua mais ampla significação como processo social complexo, que tanto 
inclui a formação de um mercado nacional, quanto os esforços de 
equipamento do território para torná-lo integrado com a expansão do 
consumo de formas diversas [...] e ativa o próprio processo de 
urbanização(SANTOS, 1994, p. 27). 
 
 

Sendo assim, a integração industrial pela qual passou o Nordeste a partir da 

segunda metade do século XX, foi o movimento de expansão não apenas 

econômico, mas também da ampliação  e modernização das estruturas do Estado, 

assim como da conclusão do projeto burguês para todo país. 

Contudo, os processos não se mostraram em igual velocidade e intensidade 

para todos os Estados da Região. As condições da urbanização, como passam a 
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acontecer na segunda metade do século XX, vão ser condicionadas, dentre outros 

elementos, pela posição de cada Estado da região na construção da própria 

economia regional, do grau de desenvolvimento da estrutura urbana necessária à 

implementação dos primeiros projetos, das condições como vêm a surgir as frações 

modernas do capital e como estas vão se apropriar  do processo de urbanização. 

Portanto, o processo de modernização econômica e urbanização através da 

industrialização foi heterogêneo e incompleto, como consequência do caráter tardio 

e complementar da região Nordeste em um cenário nacional. 

Essas economias vieram a se integrar produtivamente com uma considerável 

defasagem tecnológica frente a outras regiões, constituindo um considerável setor 

terciário, visto que a industrialização já se apresentava com uma relativa 

composição orgânica. 

Dessa forma, o crescimento industrial, tanto quanto a expansão do consumo 

e da renda, que eram esperados com o projeto desenvolvimentista, não conseguiu 

corrigir as diferenças regionais, apresentando um caráter desigual e excludente 

CARVALHO (2006) se referem a esses fenômenos do processo de industrialização 

como: 

 

[...] incapaz de efetuar as reformas civilizatórias do capitalismo, tanto 
quanto, a construção de dispositivos necessários universalização da 
proteção social e a melhor distribuição das riquezas produzidas. 
 

 
Para além disso, alguns Estado não cumpriram o seu papel referente ao 

planejamento urbano, visto os interesses do Estado estarem intimamente ligados 

aos interesses das elites políticas e econômicas locais, e a forma como essas 

ocuparam a estrutura estatal.  

Sendo assim, cada Estado da região durante o processo de integração 

produtiva desenvolveu formas bastantes peculiares umas das outras, quanto a 

formação das modernas frações de capitais e de seus segmentos econômicos. 

Enquanto no Sudeste as primeiras manifestações das práticas sociais da 

atividade da corretagem de imóveis tenha se dado a partir de 1936 com a Junta 

Comercial dos Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro, que se tornaria o primeiro 

sindicato da categoria em 1937, no Nordeste o registro  mais antigo por nós 



38 

 

 

 

observado é de 1961, com a fundação do Sindicato de Corretores de Imóveis de 

Pernambuco. 

Não é sem razão que as manifestações das práticas históricas da atividade 

da corretagem de imóveis no Nordeste, especialmente em Estados como o Rio 

Grande do Norte, que estavam a margem da própria economia regional, tenham 

surgido tardiamente e concomitantemente com o processo de modernização do 

Estado e da estrutura produtiva. O processo de industrialização que impulsionou o 

surgimento dos segmentos da fração imobiliária do capital no Sudeste foi 

substituído, no Rio Grande do Norte, exclusivamente pela ação do Estado, através 

do processo de modernização conservadora da economia e da estrutura Estatal, 

entre as décadas de 1960 a 1980. Nesse momento, o Estado, sob o comando de um  

mais progressista, associado a recém formadas oligarquias urbanas, permite a 

constituição dos principais segmentos econômicos que comporiam a fração 

imobiliária do capital: o setor da construção civil e a incorporação de imobiliária. 

A fundação da ACIRN e do Conselho Regional, no fim da década de 1970, 

marcaram o inicio da transição das praticas mercantis às práticas político 

institucionalizadas da atividade no Estado, práticas já deviam estar disseminadas 

entre certo número de agentes. Levando em consideração que  as primeiras 

associações e os primeiros conselhos surgem em 1962 nos Estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, podemos propor que as práticas históricas da atividades da 

corretagem de imóveis no Rio Grande do Norte, vão se compor tardiamente, mas 

essa especificidade será abordada mais a frente. 

Portanto e de maneira mais geral, o surgimento da atividade da corretagem 

de em imóveis no RN, se dá em um momento em que a profissão já estava 

estabelecida em outras regiões e Estados do país, engendrando assim 

manifestações distintas na composição de seus agentes. Por tudo isso e como 

forma de localizar quais distinções são essas, teremos que fazer uma espécie de 

genealogia das práticas históricas da atividade da corretagem de imóveis no Brasil, 

e em que condições econômicas e sociais elas surgem no decorrer do processo de 

expansão das relações capitalistas de produção. Seremos levados a voltar no 

tempo, retornando ao século XIX , e nos deslocar no espaço  em direção a cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo, para conhecer a gênese dessa atividade da 
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corretagem no Brasil e depois compará-la com o surgimento da mesma atividade do 

RN. 
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3 A CORRETAGEM DE IMÓVEIS COMO MANIFESTAÇÃO DA 
INTEREMEDIAÇÃO MERCANTIL 

 

As expressões latinas “CURATORE”, “CURRATELLA” e “CURATOR”, se 

referem a uma terceira pessoa que, não sendo o proprietário de um determinado 

bem, pode administrá-lo, mas não vendê-lo. Daí, deriva a palavra “CORRETOR”, 

uma variante dos termos latinos, que modernamente designa aquele que mediante 

certa remuneração corretagem, serve de “intermediário” na compra e venda de 

mercadorias. A atividade de corretagem, não pode ser confundida com a atividade 

do comércio, que é uma forma histórica primitiva de manifestação do capital 

mercantil, que precede a corretagem.   

A atividade da corretagem surge no Modo de Produção Capitalista, às sobras 

do grande capital produtor e do grande capital comercial. Surge como um processo 

de amadurecimento e assimilação das relações capitalistas de produção no interior 

do capital mercantil. Segundo CANO (2010), o capital mercantil tem suas origens 

anteriores ao processo de acumulação primitiva, nas formas comercial ou usuária, 

desde que tem início as trocas mercantis de bens e serviços. 

Esse capital mercantil, no processo de expansão das relações capitalistas, 

pode se fracionar nas esferas que estruturam o processo geral de produção, 

circulação e financiamento da mercadoria no modo de produção capitalista.  

Existem diversas formas de corretagem: corretagem de seguros dos mais 

diversos tipos (vida, saúde, autos); corretagem de ativos mobiliários (títulos, ações); 

corretagem de ativos mercantis e futuros (gado, milho, soja, petróleo); corretagem 

financeira (créditos, juros); corretagem de imóveis (comerciais ou residências), mas 

nem todas as manifestações da corretagem  estão regulamentadas como profissão.  

O que configura o elemento comum entre as diversas manifestações da 

corretagem, é sua origem mercantil. A corretagem e uma atividade econômica que 

tem em sua essência, o serviço prestado no processo de circulação não da 

mercadoria, mas na circulação do capital pela mercadoria. 

Portanto, a corretagem é uma manifestação do capital mercantil, que no 

processo de amadurecimento das relações de produção se mantêm na orbita da 

circulação. A corretagem é da esfera da circulação, da esfera do mercado, ambos 

elementos encontrados nos espaços citadinos. Surge com a pequena burguesia 



41 

 

 

 

urbana, inicialmente da ação de indivíduos isolados, detentores de pequenos 

capitais de uma nascente “economia urbana” (WEBER, 1999).  

A atividade da corretagem de maneira geral transcende tal ou qual modo de 

produção, pois pode se mostrar tão antiga quando o capital mercantil e, ao mesmo 

tempo, tão moderna como corretagem de títulos e valores. O corretor é um agente 

econômico que se desenvolver juntamente com as primeiras manifestações do 

capital mercantil, e promove a circulação ou a realização do capital incorporado na 

mercadoria, sem para isso, dispor da propriedade privada dessa mercadoria. De 

maneira geral, cabe ao corretor atuar mais na intermediação mercantil dos direitos 

privados ou coletivos, presentes e/ou futuros sobre determinada mercadoria, do que 

a própria mercadoria. Sua remuneração não é o lucro sobre o capital investido na 

produção ou aquisição dessa mercadoria, mas parte do lucro ou da renda de 

terceiros (produtores e proprietários) que já realizaram o movimento 

CAPITAL/MERCADORIA-MERCADORIA/CAPITAL.  

A corretagem na esfera econômica se manifesta através da prestação de um 

serviço de intermediação entre partes compradora e vendedora de uma dada 

mercadoria. Sendo assim, não cabe a corretagem a produção de novos valores de 

uso, não sendo o lucro sua forma de remuneração. Ao invés disso, ela apenas se 

apodera de uma parte do “valor” produzido e contido na mercadoria, no ato da 

realização da intermediação. 

O processo histórico concreto de desenvolvimento de qualquer forma de 

corretagem, no interior da divisão social do trabalho e das relações de produção, vai, 

em cada formação-econômico-social, definir os agentes econômicos e suas práticas 

no interior de cada atividade da corretagem. 

Mas as características de cada forma de intermediação mercantil ou 

corretagem, vai estar vinculada a forma como as mercadorias são produzidas e 

como elas circulam, nas formas como se manifestam as relações de produção do 

real  e as relações de apropriação desse real. 

 
3.1 A EMERGÊNCIA DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E A 
TRANSFORMAÇÃO DA PROPRIEDADE FUNDIÁRIA EM MERCADORIA 
 

A atividade da corretagem de imóveis, enquanto atividade econômica, teria na 

cidade sua origem. Simplesmente fazer essa afirmação sem levar em conta as 
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mediações teóricas e espaço temporais, poderia nos levar à graves equívocos 

conceituais.  

È certo que, nos modos de produção pré-capitalistas seja ele Asiático, 

Clássico ou Feudal, existiram manifestações específicas de aglomerações humanas 

que poderíamos considerar como cidades. Aglomerações que possuíam os 

elementos essenciais com os quais poderia se configurar uma estrutura citadina, tais 

como: uma determinada escala, um mercado, um governo, uma moeda, assim como 

toda uma estrutura burocrática, funcional e econômica específica (WEBER, 1999). 

Isto posto, poderíamos pressupor que existiram também agentes atuando no 

processo de intermediação na compra, venda, permuta ou arrendamento do espaço 

citadino.  

Contudo, a origem da corretagem de imóveis não está no processo de 

surgimento das cidades, mesmo sendo uma atividade eminentemente urbana, mas 

sim decorre do processo de transformação das relações de produção e da 

propriedade privada que vêm a tona com o Modo de Produção Capitalista - M. P. C.  

Segundo Marx, um dos elementos essenciais que está na origem do M. P. C, 

ou em sua fase de acumulação primitiva, é processo de expropriação do produtor 

direto de todos os meios de produção. Sendo assim, para que o M. P.C pudesse 

emergir e romper a crisálida do modo de produção Feudal anterior, precisou quebrar 

a espinha dorsal das relações de servidão, tornando o homem livre e sem amarras, 

e isso só foi possível no momento em que seu principal meio de produção, a terra, 

foi lhe tirado e transformado em uma nova forma de mercadoria. 

No livro Terceiro: volume VI, de O Capital (1991), Marx vai tratar do processo 

geral de produção capitalista, e define a forma trinitária, os elementos que compõem 

o processo social de produção no M. P. C, a saber: capital/lucro; trabalho/salário e 

terra/renda fundiária. 

O capital investido na produção se converte em lucro para o agente 

capitalista. O trabalho, por sua vez, se converte em salário para o agente produto 

direto trabalhador e a propriedade da terra se converteria em renda ao proprietário 

fundiário. Vemos que, para cada tipo de agente diluídos no processo geral de 

produção de mercadoria, corresponderia um tipo de retorno em decorrência de sua 

posição nas relações de produção. 
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O elemento terra, como meio de produção, e a renda fundiária como 

conseqüência da propriedade, diferentemente dos demais elementos mencionados, 

não surgem com o M. P. C, mas com ele sofre uma profunda alteração. Segundo 

Marx, a relação terra/renda fundiária já se fazia presente nos modos de produção 

pré-capitalistas, mas sobre outras manifestações de propriedade e logo de renda7.  

A cada modo de produção, dizia Marx, correspondia uma forma de 

propriedade fundiária e, conseqüentemente, uma forma de renda, que poderia ser 

paga pelo trabalhador direto ao proprietário da terra na forma de trabalho 

compulsório ou com parte de sua produção.  No modo de produção capitalista, em 

decorrência das transformações na estrutura das relações de produção, essa renda 

tomara a forma de renda monetária (dinheiro), ou seja, deixa de ser uma renda paga 

ao senhor feudal e se transforma em renda paga ao proprietário capitalista. Diz 

Marx: 

 

Com a renda dinheiro, a relação tradicional e consuetudinária entre o 
subordinado que possui e explora parte do solo e o proprietário da terra, se 
converte em relação contratual puramente monetária, determinadas pelas 
regras do direito positivo [...] Essa transformação, se as condições de 
produção gerais permitem serve ao propósito de despojar progressivamente 
da terra os antigos possuidores que as cultivavam [...] (MARX, 1991, p. 
915). 
 

 
Com o esfacelamento das relações feudais entre o homem e a terra, 

destacamos quatro fenômenos simultâneos que vão impulsionar o rápido 

crescimento das cidades e dos arrendamentos de terras: 1ª) surgem as grande 

propriedades fundiárias com a expulsão dos servos que as dividiam em pequenas 

glebas; 2ª) segundo, o homem é totalmente  desapossado de qualquer meio de 

produção, a não ser seu corpo e sua força de trabalho, que também são 

transformados em mercadoria8, tendo que vendê-la em um mercado; 3ª) a terra 

                                                 
7
 Nesse volume de O Capital, Marx vai desenvolver as formas peculiares de renda que a propriedade 

fundiária vai apresentar nos modos de produção pré-capitalista, e também  as formas de “renda 
diferenciais” que são formas de renda  sobre a propriedade da terra com base na nível superior de 
produtividade. 
 
8
 Claus Offe (1984, p.60),  faz uma crítica à concepção de “mercado de trabalho” , na medida que a 

ele  são atribuidas características de um mercado de trocas. Segundo certas variáveis de mercado, 
não são encontradas no mercado de trabalho, e a principal delas seria a  igualdade entre os agentes, 
pois o trabalhador estará em constante desvantagem frente ao capital. Ele ainda considera que a o 
trabalho não poderia ser considerado uma mercadoria com base nos seguintes argumentos; 1) o 
trabalho não pode ser fisicamente separado de seu proprietário; 2) não se produz apenas tendo em 
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perde sua ligação imanente com o trabalho, ou seja, se a posse da terra e o trabalho 

eram uma única manifestação do trabalho, a partir de então a terra passa a se 

comportar como uma mercadoria em um mercado, e que, para produzir riqueza, 

precisa ser associada a outra mercadoria, ou seja, o trabalho; 4ª) os servos 

destituídos de suas terras passam a vagar, tendo nas cidades seu principal destino.  

Nesse momento tem-se início um outro elemento essencial à emergência do 

M. P. C, enquanto modo de produção dominante: o exercito de potenciais  

trabalhadores que vão ser fundamentais à superação das manufaturas pelas 

grandes indústrias. 

Mas uma vez recorremos a Marx quando ele desvenda mais uma 

peculiaridade desse processo. 

 

A pequena propriedade supõe que a imensa maioria da população é rural e 
que predomine o trabalho isolado e não social [...] A grande propriedade 
fundiária reduz a população agrícola a um mínimo e em decréscimo 
contínuo, opondo-lhe uma população industrial que aumenta sem cessar, 
concentrada em grandes cidades (MARX, 1991, p.931). 
 

 
Esses indivíduos despojados vão buscar refúgio e subsistência nas nascentes 

cidades mercantis, e em volta delas, nos distritos industriais. Com isso se estabelece 

o acirramento da contradição campo-cidade, pois esta última, com o avanço das 

relações comerciais e ascensão da classe burguesa, vai passar a ter cada vez mais 

influência política e econômica. Por outro lado, com o avanço da expropriação já 

mencionada, que marca o momento de acumulação primitiva do capital, passa a 

haver uma demanda cada vez maior por essa nova mercadoria, que se constitui 

cada vez mais como espaço urbano. A esse respeito Munford (2004), faz o seguinte 

comentário: 

 

As terras urbanas também tornavam-se agora simples mercadorias, como o 
trabalho, seu valor no mercado era a expressão de seu único valor 
(MUNFORD, 2004, p. 458). 

 
 

Com o surgimento dessa nova mercadoria espaço urbano e com o tempo, 

passam a surgir novos tipos de agentes, que passam a atuar fazendo a 

intermediação entre a oferta e a demanda desse espaço urbano. È provável que os 

                                                                                                                                                         
vista a expectativa de ser facilmente vendável; 3) não tem valor de uso para seu proprietário (sem 
propriedade) e 4) por isso mesmo  seu proprietário é forçado a participar de um contrato de trabalho. 
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próprios comerciantes burgueses e certos profissionais liberais, em determinado 

momento, passam a incorporar, construir e arrendar os imóveis à nascente classe 

proletária. O espaço urbano progressivamente se torna, em si mesmo, um elemento 

no processo de valorização do capital, levando a um significativo processo de 

especulação. A esse respeito mais uma vez, Munford (2004) comenta: 

 

As causas artificiais da ampliação da cidade, são as especulações dos 
construtores e incorporadores ,  promovidas por mercadores que negociam 
com matérias de construção e advogados com clientes endinheirados, 
facilitando e até mesmo, pondo em movimento todo o sistema, dispondo de 
melhores rendas imobiliárias (MUNFORD, 2004, p. 425). 
 
 

É preciso fazer a ressalva que Marx ao tratar da renda fundiária, estava 

pensando primeiro nos países capitalistas em processo de desenvolvimento das 

relações de produção capitalista, nos quais as classes sociais em sua gênese 

estavam se constituindo. Outro detalhe a ser considerado é que Marx tratava da 

renda fundiária e sua manifestação no campo como elemento principal e não 

reprodutível que condicionava os preços dos alimentos produzidos e sua influência 

no custo de produção das demais mercadorias. De sorte que para poder trabalhar, o 

trabalhador precisaria, antes de tudo, alimentar-se e, quanto maior o custo do 

alimento, maior deveria ser o custo do trabalho. Porém ao tratar do processo de 

emergência e das leis do M. P.C, como modo de produção dominante, mesmo que 

não tenha sido seu intuito, ele deixou a mostra alguns pressupostos elementares do 

processo de urbanização moderno, tais como: a constituição da propriedade privada 

fundiária em mercadoria; a constituição dos grandes latifúndios e a expropriação do 

produtor direto de qualquer meio de produção; a constituição de um exército de 

despossuídos que tem na venda da força de trabalho a única fonte de ganho; das 

cidades como lócus da produção e do surgimento de uma especulação econômica 

sobre a produção do espaço urbano como elemento de valorização do capital.  

A conjunção desses elementos constitui as bases em qualquer época e em 

qualquer formação-econômico-social, dos distintos processos de urbanização, assim 

como da formação dos mercados de terras. No interior de toda essa conjuntura 

econômico social, passam a surgir as práticas históricas e concretas da atividade da 

corretagem de imóveis. Em suma, para o surgimento das práticas históricas da 

atividade de corretagem, só vai depender, em qualquer sociedade, do momento em 
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que se dá a “expansão das relações capitalistas no setor habitacional” 

(RIBEIRO,1996,p.106). 

 

3.2 A CORRETAGEM EM GERAL NO BRASIL E UMA INTRODUÇÃO A 
CATEGORIA PROFISSIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS 

 

No Brasil, a atividade da corretagem, em seu sentido mais amplo, passa a ser 

amparada pelos artigos 722 a 729, da Lei 10.4069, de 10 de janeiro de 2002. Mas 

desde 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho- CLT (Lei 5.452/43), algumas 

formas de corretagem já seriam reconhecidas na esfera da relação capital-trabalho, 

dentre elas a “corretagem de imóveis”, atividade que, segundo o enquadramento 

para filiação sindical, seria configurada como pertencente à categoria dos “Agentes 

Autônomos do Comércio, Atividades ou Categorias Econômicas”.   

A atividade de “corretagem de imóveis” foi reconhecida como categoria 

econômica, materializada no agente “corretor de Imóveis”, que presta serviços 

através da intermediação mercantil entre partes interessadas na propriedade ou na 

posse de um bem imobiliário. Esse reconhecimento já pressupõe praticas concretas 

da atividade por parte de certos agentes econômicos e potencialmente políticos.  

Mas a questão que se coloca é: a quem esses serviços são prestados?  

A norma jurídica, não identifica quem contrata o serviço do corretor de 

imóveis, apenas especifica que o corretor de imóvel é então um agente livre 

(autônomo) para atuar no mercado.  

 

O setor autônomo da economia é aquele que é composto por 
empreendimento individuais cujo produto se destina ao mercado (em 
contraposição aos empreendimento cuja a produção em grande parte é 
auto-consumido, e que pertence ao setor de subsistência (SINGER, 1977, 
p.79). 

 

Mas o termo “autônomo” confere uma falsa “liberdade” ao corretor de imóveis, 

pessoa física, frente ao capital. Essa autonomia não libera o agente corretor de 

imóveis da esfera econômica e das condições de mercado. No processo de 

constituição dos segmentos econômicos capitalistas, qualquer que seja ele, 

constitui-se, no processo histórico, seus agentes e suas características específicas 

na manifestação do capital e do trabalho. 

                                                 
9
 Código civil brasileiro. 
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Sendo assim, a “autonomia”, nesse caso, é a caracterização de um agente de 

baixo custo para o capital.  

Muitas vezes o setor “autônomo” pode ser a única saída aos indivíduos não 

assimilados pela economia formal ou pelo emprego assalariado. Singer (1977), 

define a situação, quando diz: 

 

O setor autônomo depende essencialmente de um excesso de oferta de 
força de trabalho (FT), que não absorvida pelos setores de maior 
produtividade (SINGER,  1977,p.11). 
 

 
Essa liberdade do agente “autônomo” no mercado encobre uma relação de 

exploração do trabalho pelo capital, oculta na sombra dessa suposta autonomia. A 

autonomia propicia ao capital, uma maior flexibilidade na exploração do trabalho, 

visto que o poder econômico do capital, é sabido, muitas vezes prevalece sobre  as 

necessidades do trabalho em tal ou qual conjuntura econômica. 

Por outro lado, a idéia de liberdade no mercado, de ser patrão de si mesmo, 

pode ser muito interessante e atrativa, pois emula uma igualdade, um equilíbrio 

entre o capital e o trabalho, soa como diminuição da exploração do segundo pelo 

primeiro. Mas, ao contrário do que podem pensar os adeptos da “autonomia”, desse 

discurso que habita o universo do “Novo Espírito do Capitalismo” tão bem exposto 

por Boltanski e Chiapello (2009, p.96), essa “autonomia” acaba invertendo, uma 

relação de exploração, sob novas formas relacionais, entre o capital e o trabalho, 

formas mais flexíveis, mais breves, mais participativas, menos autoritárias, mas não 

menos desiguais entre os agentes. 

A aceitação da “autonomia” ideológica do agente “corretor de imóveis” pode 

ser entendida devido às condições peculiares no processo de acumulação. O agente 

do trabalho “corretor de imóveis”, em decorrência da dinâmica do próprio setor, pode 

se transmutar em agente do capital “Imobiliária”, e passar a explorar o trabalho de 

terceiros. Tal possibilidade se torna ainda mais provável, tendo em conta a reduzida 

composição orgânica do capital na empresa imobiliária.  

Seria essa característica, no processo de acumulação, responsável por falsas 

concepções de “autonomia” do sujeito individualizado, atomizado no mercado, frente 

ao capital das empresas imobiliárias e à concorrência de mercado. No processo 

histórico de formação do segmento da corretagem, na medida em que há o avanço 
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da acumulação por certos agentes, esses agentes passam a constituir empresas 

imobiliárias como resultado dessa acumulação, as quais precisam consumir o 

trabalho de trabalhadores que estão disponíveis no mercado. Singer (1977) diz que, 

apesar do autônomo esta disponível para o mercado, as leis capitalistas de 

expropriação dos meios de produção funcionam da mesma maneira: 

 

[...] o autônomo está sendo cada vez mais pressionado pela concorrência 
capitalista, resistindo apenas na medida em que sub-remunera os fatores, 
principalmente de seu próprio trabalho (SINGER, 1977, p. 80). 
 

 

Sendo assim, a atividade de corretagem de imóveis, enquanto segmento 

econômico, deve ser compreendida aqui como espaço de manifestação de dois 

agentes econômicos, distintos mas complementares entre si, o “corretor de imóveis”, 

pessoa física, e a “empresa imobiliária”, pessoa jurídica. Portanto, o primeiro se 

manifesta enquanto indivíduo, corporificação do “trabalho vivo”, e o segundo como 

manifestação do “capital”.  

A CLT é o código jurídico legal com o qual o Estado passa a regular o nível de 

exploração do trabalho pelo capital. O enquadramento do “corretor de imóveis” na 

CLT, revela que as práticas dessa atividade já se manifestavam de forma concreta 

em certos cenários urbanos, delas participando indivíduos e empresas, e que já 

existiria uma proto relação entre o capital e o trabalho no interior do segmento. 

Contudo, o reconhecimento como agente econômico não regulamentou a 

atividade profissional, tampouco criou regras claras de atuação entre esses 

indivíduos em um processo cada vez mais concorrencial.  

 

3.2.1 As práticas históricas da atividade econômica da corretagem de imóveis 
e seus marcos regulatórios no Brasil 

 

A primeira ação concreta no sentido de regulamentar a profissão, ou seja, de 

instituir um corpo burocrático e legal específico para a atividade da corretagem de 

imóveis, foi a Lei 4.116, de 27 de agosto de 1962, considerado o primeiro marco 

regulatório para a categoria, mas não o único. Somente em 12 de maio de 1978, 

com a lei 6.530, a atividade passa a ser efetivamente regulamentada. Com essa Lei, 

instituiu-se a categoria sócio-profissional em todo território nacional, assim como a 
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figura dos agentes da corretagem de imóveis pessoas físicas e pessoas jurídicas, as 

quais, a partir de então, passaram a ter as seguintes atribuições: 

 

Art. 3º -Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na 
compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar 
quanto à comercialização imobiliária.  
Parágrafo Único -As atribuições constantes deste artigo poderão ser 
exercida, também, por Pessoa Jurídica inscrita nos termos desta Lei (Lei 
6.530/78). 

 
 

A Lei, na medida em que institui e regulamenta os agentes econômicos da 

corretagem de imóveis pessoa física (corretores) e jurídica (imobiliárias), equipara-os 

como mesmos diretos e deveres, como define o artigo sexto da Lei 6.530/78: 

 

Art. 6º - As Pessoas Jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das 
Pessoas Físicas nele inscritas (Lei 6.530/78). 
 
 

Em outras palavras, o corretor de imóveis e as imobiliárias são legalmente 

iguais perante a lei e isso leva a crer em uma igualdade também na esfera do 

mercado, encobrindo as diferenças econômicas e estruturais entre esses dois 

agentes que concorrem no mesmo mercado. A respeito desse discurso de igualdade 

legal entre agentes de uma mesma categoria econômicas, mas em posições 

concretas diferentes no processo de valorização do capital, Offe (1984, p. 59), alerta 

para o perigo em aceitar certas armadilhas nas sombras da igualdade ao 

“equacionar os desiguais” 

Mas o que nos interessa é o fato de que a promulgação da lei 6.530/78, não 

foi um simples ato de vontade imposta à sociedade pelo Estado, que em um ato 

isolado passou a mediar e regular as práticas e as relações entre os corretores entre 

si, entre estes e as imobiliárias, e, entre ambos em relação a sociedade na esfera do 

mercado imobiliário. A lei representou ação demandada pelos agentes da atividade 

econômica da corretagem de imóveis, na demarcação de seu campo de atuação na 

esfera das relações econômicas. Foi a maneira como os agentes chegaram à esfera 

jurídico-político do Estado. 

O Estado, na forma da lei, passa a agir legitimando, individualizando, 

classificando e diferenciando os agentes econômicos na esfera da divisão do 

trabalho (POULANTZAS, 1985). 
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O Estado passa a garantir certos direitos e atribuir-lhes certos deveres, 

prescrevendo normas, criando sanções, penalizando os atos tidos como impróprios. 

O Estado também delega aos próprios agentes integrantes do grupo, independentes 

de suas posições e interesses no interior da categoria, o poder de agir na forma da 

Lei, coibindo ou deixando de coibir certas práticas, instituindo suas normas, seu 

código de ética, ou mesmo, deixando de executar os dispositivos legais que possam 

comprometer os interesses do grupo dominante.   

Mas o Estado faz mais que apenas sancionar a Lei, ele precisa fazer que esta 

Lei seja cumprida. Tende, então, a materializar-se como estrutura objetiva da Lei 

nos seus “Aparelhos”, na sua “Materialidade” (POULANTZAS, 1985), a qual no caso 

da atividade da corretagem de imóveis, é representada pelos Conselho Federal, 

Conselhos Regionais e suas delegacias, pelo agentes fiscalizadores, pelas câmaras 

de julgamentos, pelo aparato burocrático dos registros e toda espécie de controle. A 

lei 6.530/78 se materializa dessa forma no seu aparelho repressivo e ideológico, na 

figura do Conselho Profissional, como órgão de representação, fiscalização e 

repressão.  

 

Art. 5º - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de 
disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, 
constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, 
operacional e financeira (Lei 6.530/78). 

 
 

A lei significou, antes de tudo, a legitimação, na esfera jurídico-política, dos 

interesses dos agentes de uma atividade econômica e de suas práticas históricas, 

que passa a se constituir no Brasil no início do século XlX. Suas origens podem 

estar dispersas no tempo, mas suas manifestações concretas, em nível do mercado 

e em nível dos efeitos da ação política dos seus agentes, estão bem localizadas no 

espaço, pois são identificadas primeiramente nas cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo e, que posteriormente, expandem-se de forma “desigual e combinada”, na 

medida que as relações de produção capitalista foram se estabelecendo no território 

brasileiro e transformando o direito ao monopólio da propriedade privada sobre o 

bem imobiliário em uma mercadoria.  

A expansão dessa categoria econômica e de seus agentes, pelo território 

nacional, acompanha o processo de urbanização das cidades brasileiras e a 
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progressiva transformação de espaço urbano em espaço de valorização, ou seja, na 

medida em que as relações capitalista de produção passaram a condicionar a 

produção do espaço urbano. 

Portanto, foi em decorrência da pressão política feita pelos agentes da 

corretagem de imóveis, em especial dos corretores empresários, agentes do capital, 

que em certo momento em decorrência de sua expansão, que não se deu apenas 

em determinada cidade, ou Estado, mas na escala nacional, procuraram uniformizar 

as práticas, mediar os conflitos entre os capitais isolados, condicionar os costumes. 

Para isso recorrem a esfera do Estado como forma de resguardar seus interesses 

econômicos enquanto categoria econômica de exploração de uma mercado 

específico que se estende a todo território nacional. 

A Lei vem trazer uma ordem às práticas do jogo já há muito jogado, desse 

novo segmento do capital, definindo o perfil de seus jogadores e quais seriam as 

condições e regras impostas daquele momento em diante a esses jogadores. 

Colocando de forma mais objetiva, a lei no limite, representaria o elemento racional 

limitador da irracionalidade dos agentes capitalistas individualizados no processo 

concorrencial do mercado.  

Assim como define Poulantzas: 

 

A lei sempre esteve na ordem social, no sentido em que aparece depois 
para por ordem em um estado natural preexistente, porque  constitutiva do 
campo político-social como codificação de interditos e injunções positivas 
(POLANTZAS, 1985). 
 

 
Dessa forma, a corretagem de imóveis no Brasil não tem seu início com a lei 

6.530/78, nem mesmo na CLT, ao contrário, ela tem seu início em prática históricas 

de agentes individualizados, que chegam a um certo ponto de consciência dos 

interesses  os quais têm como fundamento uma dada atividade econômica, uma 

situação de mercado, estabelecendo uma identidade coletiva no “mundo do 

trabalho”, que  expande seus efeitos pelos aspectos político  e ideológico.    

Contudo, para que isso aconteça, as condições sociais, econômicas e 

políticas devem estar maduras. Por outro lado, não basta conhecer o ponto de 

maturidade das situações, mas também os elementos que levam a condições de 

maturação específica dessas relações; encontrar os elementos essenciais a esse 
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processo. O surgimento dessas condições, partem de fenômenos semelhantes, mas 

não iguais nas formas ou na intensidade.  

A corretagem de imóveis no Brasil é o reflexo das diferentes condições 

políticas, econômicas e sociais do “capitalismo periférico” e de uma “industrialização 

tardia” (MELLO, 1982), em seu processo de expansão pelo território brasileiro. 

Como a corretagem de imóveis no Brasil é apenas uma manifestação 

particular de um fenômeno mais geral do modo de produção capitalista, um de 

nossos primeiros passos, será ir um pouco ainda mais além, e nos aprofundar no 

processo de emergência do Modo de Produção Capitalista, enquanto modo de 

produção dominante no Brasil, e no processo de conversação da propriedade 

fundiária em propriedade privada, na monopolização do uso do espaço e como esse 

espaço foi transformado em mercadoria. . 

 

3.3 DA URBANIZAÇÃO AGRO-EXPORTADORA BRASILEIRA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA O SURGIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A 
CORRETAGEM DE IMÓVEIS NO BRASIL 
 

A maturação das condições que levariam ao progressivo surgimento da 

atividade da corretagem de imóveis no Brasil decorre de um processo histórico que 

envolve não só a expansão urbana, mas uma forma específica de urbanização, em 

decorrência das transformações econômicas, políticas e sociais que têm início nos 

primeiros anos do século XIX e se estendem até os primeiros 30 anos do século XX. 

A mudança da economia colonial à uma economia agro-exportadora; o 

deslocamento do eixo dinâmico da economia do Nordeste para o Sudeste; a 

republica; transição do trabalho escravo ao trabalho assalariado e os primeiro 

passos na industrialização, são processos que sofrem uma forte influência de fatos 

ocorridos no velho continente, em decorrência das transformações econômicas, 

políticas e sociais. As guerras napoleônicas, a expansão do modo de produção 

capitalista, as perseguições religiosas, o aumento da população européia e o 

surgimento de alguns Estados Modernos da Europa Ocidental como Itália, Alemanha 

e do Japão no Oriente, vão influenciar sobre maneira o processos expansão urbana 

no Sudeste brasileiro, em especial porque criam as bases para a emergência do 

Estado Moderno e para o capitalismo brasileiro. 
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3.3.1 Da transição econômica e social, passando pelo crescimento 
demográfico à formação das novas classes sociais urbanas 
 

Em 1808, em decorrência da invasão de Portugal por tropas francesas, chega 

ao Brasil a Família Real juntamente com toda sua corte. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística-IBGE10, a corte portuguesa era de 

aproximadamente 15.000 pessoas, fazendo com que a cidade do Rio de Janeiro 

desse um salto demográfico.  

Além do crescimento populacional, muitos avanços foram trazidos com a 

Família Real, como a introdução da tipografia e dos periódicos. Sendo assim, em 

1808, são criados a Impressa Régia, o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio. Com o 

início da circulação de periódicos, surge um meio de comunicação que se tornaria 

uma das principais ferramentas à comercialização imobiliária: os anúncios em 

classificados dos jornais.  

Mas o processo de urbanização de certas cidades do Sudeste não teve como 

principal elemento indutor a chegada da Família Real, mas o processo de transição 

do cenário econômico que sustentará até então a economia colonial. A decadência 

da economia açucareira do “complexo nordestino”, que se processa no início do 

século XVIII, gradativamente desloca o eixo econômico para o Sudeste. 

Primeiramente com o ouro das Minas Gerais, que chega à exaustão já no início do 

século seguinte, levando a economia colonial a buscar uma nova mercadoria que 

resolvesse o problema da acumulação do capital, e essa mercadoria seria o “café” 

(FURTADO, 1978). 

O Sudeste é tomado por eventos que vão dinamizar sua urbanização, de 

forma diferente da ocorrida até então no Nordeste, pois o Sudeste será o espaço 

social, político e econômico da transição de uma economia colonial, com sua sede 

na metrópole colonial a uma economia agro-exportadora, que possibilita a 

acumulação interna de capital.  

Em meados do século XIX, o Rio de Janeiro e especialmente São Paulo já 

despontam como grandes produtores de café, dando origem ao “complexo cafeeiro”. 

O surgimento do “complexo cafeeiro”, fato que não se resumiu a uma simples 

mudança de um produto primário a outro na pauta de exportações, mas a toda uma 

estrutura de produção, beneficiamento, preparo e escoamento dessa mercadoria, 

                                                 
10

  Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística-IBGE, (Brasil 500 anos). 
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assim como o início da constituição das classes urbanas. Com o “complexo 

cafeeiro”, surge uma nova oligarquia, materializada e incorporada nos “barões do 

café”, que darão origem a uma nova classe de empresários que condicionará no 

início do século XX, os rumos econômicos e políticos do Brasil (CANO, 1975; 

FURTADO, 1978).  

A produção agro-exportadora do café tem início com a exploração do trabalho 

escravo, mas. em pouco tempo, passaria por mas uma grande mudança com a 

transição para o trabalho  assalariado.  

As transformações nas relações de produção, como a transição da mão-de-

obra escrava à mão-de-obra assalariada, reposicionam um dos principais fatores de 

produção, o “trabalho”, obrigando o reposicionamento dos outros dois fatores, 

“capital” e “terra”, precipitando assim o movimento de formação das classes sociais 

capitalistas. A abolição da escravatura e a massiva imigração européia a partir da 

segunda metade do século XIX, foram elementos essenciais à composição do 

exército de reserva tão caro ao modo de produção capitalista.  

Para Singer (1977, p.5): 

 

O desenvolvimento capitalista consiste precisamente na expansão do 
capitalismo e na destruição consequente dos outros modos de produção a 
ele subordinados na mesma formação sócio econômica.  
 

 
A abolição da escravatura e a imigração são dois fenômenos diferentes mais 

que têm algo em comum na composição do exercito industrial de reserva, durante o 

processo de acumulação primitiva do capital: ambos liberam mão-de-obra de outros 

modos de produção, como foi o caso dos imigrantes  europeus, principalmente 

italianos e alemães afetados pela formação de seus Estados nacionais, ou de 

setores ainda não totalmente dominados pelas relações de produção capitalistas, 

como o trabalho escravo. 

Para servir de forma plena ao M. P. C, esse exército não pode estar disperso, 

deveria estar junto no mesmo ambiente: o espaço urbano de algumas cidades de 

Estados do Sudeste. 

 Entre 1808 e 1900 entram no Brasil 358.941 portugueses, 86.185 alemães, 

mas foram os italianos o maior contingente de 1.400.000 imigrantes, em sua grande 
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maioria para a cidade de São Paulo, chegando a ocupar 90%11 dos empregos na 

indústria paulista.  

Já no fim do século XIX, a acumulação com base na produção cafeeira 

demonstra seu caráter cíclico em decorrência de variáveis como o aumento dos 

estoques e da diminuição da capacidade de consumo das economias desenvolvidas. 

Dessa forma, o capital mercantil acumulado, que tem origem na produção de café, 

passa a se diversificar. 

Em São Paulo, em decorrência da maior complexidade de todo o ciclo de 

produção, comercialização e transporte do café, surgem diversas atividades de 

apoio. Além da nascente indústria de sacaria de juta, muitas outras atividades 

econômicas tipicamente urbanas passaram a surgir, entre as quais: bancos, 

escritórios de exportação e importação, comércio varejista, transportes, construção 

civil, armazéns, oficinas, comercio atacadista, dentre outras. Tais atividades 

passaram, segundo Cano (1975, p. 53), a se constituir em uma intricada rede de 

conexões econômicas, sendo que uma boa parte dos grandes capitais, que se 

deslocavam da produção cafeeira, iriam dar origem a nascente indústria brasileira e 

com isso a uma forma ainda mais específica de urbanização.   

Mas o processo de industrialização da economia brasileira se dava de 

maneira tardia, em relação aos países de capitalismo desenvolvido. Os países de 

“capitalismo periférico”, como o Brasil, passam a ocupar no sistema mundial produtor 

de mercadorias, a posição de economia agro-exportadora fornecedora de matéria 

prima e “dependente” dos países do centro. A produção de bens de capital, deixada 

a cargo dos países de economia avançada, fez com que historicamente os países 

periféricos, nos primeiros anos de sua industrialização, dedicassem-se a produção 

de bens de consumo para um restrito mercado e, com isso estivessem em 

considerável defasagem tecnológica (MELLO, 1982; CARDOSO, 1980). Uma outra 

parte do capital mercantil passaria a ser investido no próprio processo de 

urbanização, através da especulação imobiliária do tipo parcelamento do solo, 

construção, incorporação, de moradias, aluguéis. 

Segundo Santos (1994, p. 10), no Brasil, a indústria se desenvolve com baixa 

geração de empregos, deslocando um grande contingente de indivíduos ao setor 

terciário, agora associando formas modernas e primitivas. Sendo assim, como o 

                                                 
11

 Sengundo o IBGE, em 1901 São Paulo possuía 50.000,00 trabalhadores desses 45.000 eram 
italianos atuando nas fabricas paulista. 
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investimento do capital na esfera da produção é relativamente alto, uma outra parte 

do capital mercantil, que possui volume suficiente para entrar na esfera da produção, 

se desloca para o mercado de serviços.  

Na medida em que a cidade se expandia sob a égide do capital mercantil 

oriundo do café, também aumentará o interesse não só do pequeno capital 

mercantil, mas também do grande capital, que, progressivamente, transmutava-se 

em capital imobiliário no processo de expansão das cidades do Rio de Janeiro. 

Ainda segundo Ribeiro (1995), não tardou para que as antigas fazendas produtoras 

de café, situadas às cercanias do centro da cidade, transformassem-se nos 

primeiros bairros planejados. Assim como o Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo 

foi tomada por uma forte expansão. 

Em São Paulo, já no início do século XX, surgem novos bairros e vilas, para 

onde são encaminhados os 200.000 imigrantes italianos. Nesse momento, o capital 

mercantil oriundo de pequenos investidores dão início ao que Ribeiro (1995, p. 233), 

definiu como “produção pequeno burguesa”, caracterizada por uma primeira 

separação entre o capital e a propriedade fundiária. Mas essa manifestação do 

capital ainda não seria suficiente para o surgimento dos agentes efetivos da 

corretagem de imóveis, pois esse capital pequeno burguês ainda não se constituíra 

em capital real, ou seja, dedicado a se valorizar no processo de reprodução 

ampliada. Geralmente esses capitais mercantis se configuravam como capitais 

rentistas, que construíam e, posteriormente, alugavam esses imóveis.  

Apesar desse intenso processo de expansão urbana nos primeiros 20 anos 

do século XX, é a partir da década de 1930 e 1940 que passa a surgir a figura do 

capital incorporador, marcando a transição da produção pequeno burguesa para a 

reprodução ampliada do mercado imobiliário do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 1995) e 

também de São Paulo.   

Em outras palavras, consolida-se a esfera da valorização dos capitais 

mercantis pela especulação imobiliária urbana, com base em alguns fatores que, de 

acordo com Ribeiro (1995), são: 

 

a) Condições gerais da economia que torna rentável o investimento do 
capital mercantil na circulação da moradia frente a outras formas de 
investimento; 
b) Um rápido crescimento urbano, fruto de um intenso e abrupto 
processo de migração; 
c) Um tecido urbano extremante concentrado; 
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d)Exclusão das massas operárias da propriedade fundiária e imobiliária;  
e)Tolerância do Estado, enquanto representante do conjunto dos 
interesses dominantes, quanto às condições de habitação da classe 
operária (RIBEIRO, 1995, p. 154). 

 
 

Completa-se a transformação das relações de classe com a terra, como forma 

de relação social entre as próprias classes. Está pavimentado o caminho para o 

surgimento dos agentes que comporão a gênese da fração imobiliária do capital, 

segmentos como os da construção civil, e outros, como da incorporação consolidam-

se, demandando um terceiro agente, o da corretagem de imóveis. Todo esse 

movimento do capital pelo setor de produção, financiamento e comercialização de 

imóveis, passa a constituir uma esfera específica de reprodução e valorização, que é 

sustentada pela concorrência entre os agentes econômicos e entre as classes 

sociais, por um elemento com enorme demanda, o espaço urbano.  

Santos (1994), sintetiza de maneira bastante elegante essa situação, quando 

diz que: 

 

A especulação imobiliária deriva, em última análise, da conjugação de dois 
movimentos convergentes: a superposição de um sítio social ao sítio natural 
e a disputa entre atividades ou pessoas por dada localização (1994, p. 96). 
 
 

O que até o momento foi exposto trata-se de um mero levantamento de 

alguns fenômenos econômicos e sociais, como o avanço das relações capitalistas, a 

expansão urbana e o surgimento de um mercado urbano de terras, que propiciam o 

surgimento de agentes específicos no processo de produção, financiamento e 

intermediação na compra, venda e administração locatícia, dessa mercadoria 

específica, que será a propriedade imobiliária.  

 Entretanto, para se configurar em um segmento profissional, será necessário 

não apenas as condições econômicas, mas também a consciência por parte desses 

agentes de sua condição enquanto agentes com uma determinada posição no 

mercado, e de seus interesses comuns frente aos interesses dos demais agentes. 

Será nas décadas de 1930 que será consolidado o cenário propício para que os 

interesses de indivíduos isolados começassem a convergir em interesses coletivos 

com base na situação desses agentes mediante o mercado. Quanto mais se 

expandia o tecido urbano, mais indivíduos e capitais passariam a ingressar no 

segmento da corretagem de imóveis, tendo como resultado o aumento da 
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concorrência entre seus agentes. A partir de então, não tardou para que 

começassem a surgir as primeiras manifestações institucionais da atividade da 

corretagem de imóveis. 

 

3.4 DAS ASSOCIAÇÕES AOS SINDICATOS ÀS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES 
INSTITUCIONAIS DA CORRETAGEM DE IMÓVEIS 

 

Os primeiros 30 anos do século XX foram para o Brasil um momento decisivo 

para a depuração no processo de constituição de suas classes sociais e o ponto de 

partida para expansão e integração da economia nacional. 

Chega ao fim também nesse momento todo um ciclo econômico agro-

exportador. As regiões e cidades mais avançadas economicamente estavam 

repletas de novas atividades urbanas que emergiam com as novas classes sociais. 

As atividades econômicas urbanas buscavam um lugar ao Sol, no nascente 

capitalismo Brasileiro. As contradições entre o velho modelo econômico, a crise 

econômica mundial e as pressões das novas classes sociais desencadeiam uma 

crise de “hegemonia”, no “” agro-exportador, culminando na revolução de 1930 e, 

consequentemente no surgimento do Estado Moderno Brasileiro. 

Não queremos aqui entrar em discussão sobre quando se dá a revolução 

político-burguesa no Brasil ou quando efetivamente se institui o Estado capitalista 

Brasileiro. Sobre esse tema nos remetemos a Décio Sáes (1982), que, além de 

construir sua tese a respeito da “Formação do Estado Burguês no Brasil”, faz um 

apanhado do estado da arte sobre o tema. 

O que nos interessa, é que, com o “Estado Novo”, no processo de formação 

das novas classes urbanas, algumas de suas categorias profissionais vão passar a 

se consolidar, através do reconhecimento por parte do Estado como categoria 

econômica, assim como, pelo direito à representação na esfera econômica e 

política, através das associações e sindicatos. Essas entidades só podem 

efetivamente surgir de forma legal para a sociedade moderna, através da esfera do 

Estado.   

O aparato Estatal do Estado Novo, surge como agente legitimador das 

classes e de suas frações, assim como de suas posições na produção das relações 

de reprodução decorrentes de suas práticas econômicas. O Estado Novo recompõe, 

sobre outras bases, o “” e insere novas frações de capitais que antes tinham seus 
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interesses latentes, mas poderiam então tornar esses interesses manifestos no 

cenário econômico. O Estado brasileiro passa a regulamentar as novas articulações 

entre os fatores de produção Capital/trabalho com base em suas práticas históricas, 

do nascente capitalismo brasileiro, a partir de 1930, mas deixa inalterada as 

relações históricas com a terra. 

Sendo assim, as práticas econômicas não têm origem no Estado, e sim na 

divisão social do trabalho que alcança a esfera do mercado. Caberia ao Estado 

então legitima e regulamentar essas práticas concretas dos agentes econômicos, e 

a discipliná-las com base em seu aparato burocrático. Coube ao Estado Novo, nos 

termos de suas leis, conferir a essas categorias suas posições nas relações de 

produção, mostrar qual seria sua função, atribuir a seus agentes certas qualidades, 

assim como determinados padrões de exploração entre capital e trabalho. 

O surgimento do Estado Capitalista e como esse se articulou com as classes 

e frações de classes urbanas, no processo de consolidação das relações capitalistas 

após a revolução de 1930, é um marco importante. Com o Estado Novo, os 

nascentes segmentos econômicos daqueles capitais isolados, oriundos do capital 

mercantil, passam a se aglutinar em frações de capitais, estruturas econômicas, 

sociais e políticas e a possuírem maior ou menor permeabilidade quanto à 

consecução de seus interesses através da esfera do Estado. Essas frações vão se 

formando no decorrer do processo histórico de consolidação das relações de 

produção capitalista e a década de 1930 é crucial no entendimento de como, em 

cada momento, essas frações vão surgir e como elas se articulam na esfera do 

Estado. 

 

3.4.1 Das práticas históricas da corretagem de imóveis  

 

Não há como definir quando exatamente começa a corretagem de imóveis no 

Brasil, se ela começa pelos indivíduos isolados ou se começa no momento de 

identificação formal como categoria sócio-profissional. Então propusemos que o 

primeiro passo seria fazer um recorte das práticas históricas concretas e como elas 

foram se sobrepondo uma às outras, no decorrer do desenvolvimento da atividade. 

Idealizamos, então, um recorte temporal em dois momentos: o primeiro 

momento, vai de meados do século XIX até as três primeiras décadas do século XX, 
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e o segundo momento que vai dos anos de 1930 ao ano de 1962, ano da 

promulgação Lei 4.116.  No decorrer desses dois recortes temporais desenvolvem-

se gradativamente certas práticas históricas no processo de surgimento e 

consolidação da atividade de corretagem. Definimos essas práticas em três 

categorias: a) as práticas mercantis, que são instituídas pelos agentes isolados no 

mercado e dispersos, com fim último no resultado econômico do processo de 

intermediação, fosse na compra, na venda  de várias mercadorias inclusive imóvel. 

Essas práticas não se diferenciam das demais práticas de intermediação a atividade 

da corretagem de imóveis era exercida juntamente com outras atividades de caráter 

também mercantil. Esse é o momento poderíamos considerar como sendo o 

processo de acumulação primitiva; b) as práticas sociais, essa já apresentam um 

forma mais elaborada da atividade. Tem o inicio de uma consciência coletiva supra 

individual. Nesse momento após o processo inicial de acumulação, passa a 

acontecer uma divisão taylorista do trabalho, entre os que pensam e executam, ou 

entre os donos do capital das imobiliárias e os trabalhadores imediatos no interior da 

atividade, os corretores de imóveis. É a fase da formação da categoria em si; e das 

primeiras instituições representativas, associações e sindicatos; c) e finalmente, as 

práticas políticas institucionais, último estágio a ser alcançado na constituição 

jurídica burocrática da atividade, quando grupo toma consciência de si enquanto 

categoria econômica com interesses próprios no processo geral de reprodução e 

valorização do capital. Nesse momento a atividade já se constitui em a categoria 

sócio-profissional, e parte para a ação na esfera política defendendo os interesses 

do grupo dominante no interior da atividade. É o momento em que o Estado, é 

chamado a interferir na atividade, através da regulamentação jurídica. 

 

3.4.2 Das práticas mercantis às práticas sociais da atividade da corretagem de 
imóveis da atividade no Brasil 
 

Em uma sessão anterior, informamos que os periódicos, seriam um dos 

principais meios de divulgação utilizados pela atividade da corretagem de imóveis. 

Foi por essa ligação entre a atividade e os espaços publicitários dos periódicos que 

algumas práticas mercantis puderam ser registradas a partir do século XIX.  
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O Conselho Federal dos Corretores de Imóveis-COFECI, através de seu site, 

disponibiliza um dos registros mais antigos dessas práticas mercantis da corretagem 

de imóveis (Texto Ilustrativo 1). 

Trata-se de um anúncio publicado no dia 4 de julho de 1821, através do Diário 

do Rio de Janeiro e arquivado no acervo da Biblioteca Nacional do mesmo Estado, 

onde Venâncio José Lisboa, de quem não dispomos de mais informações, anuncia 

um imóvel deixado sob sua responsabilidade para ser vendido.  

 

 

 

O texto ilustrativo 01, não diz muita coisa sobre o início da corretagem, pois 

situações como a de José Venâncio não passavam, naquele momento, de casos 

isolados de indivíduos que poderiam atuar com várias outras mercadorias ou em 

outras atividades. Todavia já indicavam o início das práticas mercantis da atividade 

da corretagem de imóveis. 

Com o processo de expansão urbana e a necessidade do capital mercantil de 

se valorizar em outras esferas, em 1890, há, na cidade do Rio de Janeiro, uma 

grande procura por terras para serem loteadas ou servirem de reserva de valor, 
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dando origem a um mercado de terras. Nessa época, novos bairros são fundados, 

como foi o caso bairro de Vigário Geral, incorporado pelo Visconde Silva (RIBEIRO, 

1995), e, com isso, abre-se espaço para os agentes dos segmentos da construção  

e para os agentes da atividade da corretagem de imóveis. 

Ainda segundo Ribeiro (1995), não tardou para que as antigas fazendas 

produtoras de café, situadas às cercanias do centro da cidade do Rio de Janeiro, 

transformassem se nos primeiros bairros planejados. 

Nesse momento o capital mercantil oriundo de pequenos investidores, 

originou o que Ribeiro (1995, p. 233) definiu como “produção pequeno burguesa”, 

caracterizada por uma primeira separação entre o capital e a propriedade fundiária, 

e não tinha muita concorrência com os grandes capitais direcionados a obras de 

infra estrutura. Essa manifestação do capital, gradativamente, consolidava as 

práticas mercantis da atividade da corretagem de imóveis. Esse capital pequeno 

burguês ainda não se constituíra em capital real, ou seja, dedicado a se valorizar no 

processo de reprodução ampliada. Portanto, esses agentes atuavam indistintamente 

na pequena produção e na intermediação, na venda e locação dos próprios imóveis.  

Na medida em que as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo se expandiam 

sob a égide do capital mercantil oriundo do café, aumenta o interesse não só do 

pequeno capital mercantil rentista, mas também do grande capital que 

progressivamente se transmutava em capital imobiliário no processo de expansão 

primeiro do mercado de terras e depois de imóveis urbanos. 

Em São Paulo não foram localizados registros das práticas mercantis da 

corretagem de imóveis durante o século XIX e início do século XX, apesar do 

processo de expansão urbana, dessa forma não temos como conferi qualquer 

afirmação a respeito de sua existência antes do século XX. A demanda por esses 

agentes da corretagem imobiliária ainda não havia alcançado uma grande demanda 

na esfera das relações capitalista. A produção “pequeno burguesa”, ainda não 

produzia em larga escala, dessa forma, os próprios construtores, incorporadores, 

proprietários rentistas, assim como agentes mercantis, realizavam a atividade da 

corretagem. 

Em suma, na cidade de São Paulo, não podemos descartar a existência das 

práticas mercantis, durante o século XIX, mas não foram localizados registros 

deixados pelos agentes, com os quais possamos fazer afirmações. Não havia ainda 
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as condições sociais, ou um contingente de agentes em número suficiente, nem tão 

pouco, as condições econômicas à acumulação capitalista entre os prováveis 

agentes existentes. Todavia, durante os primeiro 30 anos do século XX, as práticas 

mercantis da atividade da corretagem de imóveis, em São Paulo, desenvolver-se-

iam rapidamente. 

Mas não só o capital mercantil nacional estava interessado na expansão das 

cidades, como Rio e São Paulo, mas os interesses dos capitais estrangeiros, que já 

atuavam no processo de expansão da infra-estrutura urbana, passam a atuar na 

produção de moradias. Mais uma vez o do COFECI, nos fornece algumas 

informações, mas nesse caso a respeito da Companhia City, resultado da união de 

capitais anglo-franceses que, em 1912, comprou 12 milhões de metros quadrados e, 

com um projeto de um dos mais renomados urbanistas da época, Barry Parker, 

passou a implementar o conceito de “bairros jardins”, no planejamento e na 

comercialização  de residências em bairros como Jardim América, Pacaembu, Alto 

da Lapa, Alto de Pinheiros, Butantã e a grande maioria do bairros da zona leste 

paulistana, os quais, até hoje se configuram como bairros das elites. A edição do 

jornal “Folha da Manhã”, de 28 de outubro de 1934, ratifica essa informação, ao 

publicar um anúncio da “Companhia City”, no qual, a empresa oferece casas prontas 

e financiadas e ainda informa que há mais de 20 anos já atuava no processo de 

urbanização de bairros, e na construção e financiamento de imóveis (Texto 

Ilustrativo 2). 

Durante os primeiros 20 anos do século XX, as manifestações da atividade 

não deixaram muitos registros. Nos anos de 1926, 1928, 1931, os anúncios no jornal 

Folha da Manhã, são quase inexistentes.  

Dentro da proposta desta pesquisa, foram encontrados anúncios nas edições 

pesquisadas de: 31 de janeiro de 1926 (2 anúncios de construtores, 1 anúncio de 

fazenda de café, sob a responsabilidade do editor do periódico; 1 anúncio de venda 

de uma casa através de um procurador); 25 de abril de 1926 (1 anúncio de uma 

fazenda de café); 08 de agosto de 1926, não foi encontrado nenhum anúncio; 29 de 

agosto de 1926 (1 anúncio de uma fazenda de café); 19 de dezembro de 1926 (1 

anúncio de uma cada a venda em Campos do Jordão). 



64 

 

 

 

 

Nas edições pesquisadas de 29 de janeiro de 1928, nenhum anúncio foi 

encontrado; em 15 de abril de 1928 (1 anúncio de 2 galpões disponíveis para 

locação, 1 anúncio de construtora); em 10 de agosto, foi publicado uma anúncio de 

vendas de casas em uma na Villa Tolstoi (Texto Ilustrativo 3); em 19 de setembro, 

uma anúncio de página inteira, oferece a locação e venda de casas e lotes do 

loteamento Jardim America, informando o nome do proprietário vendedor “Manuel 

Garcia da Silva”; na edição de 28 de dezembro dos 3 anúncios encontrados, 2 

chamam particular atenção, sendo 1 deles de uma empresa loteadora “GOUPOAVA” 

que ocupa toda a pagina do jornal, e um anúncio de empresa loteadora.  

Em 18 de janeiro, 26 de abril, 18 de agosto e 20 de dezembro de 1931, não 

foram encontrados anúncios de ofertas de imóveis, fato que pode ser entendido 

como um momento de reorganização dos capitais, assim como da propria 
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sociedade, assim como em decorrência da crise econômica mundial, que tinha seus  

diretos sobre a moribunda economia agro-exportadora do complexo cafeeiro. 

 

 

 

De maneira geral, as práticas mercantis através dos anúncios entre 1928 e 

1934, ao menos no que ficou constatado com a pesquisa na Folha da Manhã, não 

dão muitas informações de como as relações entre os agentes da corretagem 

estavam amadurecendo.  

Na edição de 22 de abril de 1934, indícios da atividade nos segmento da 

produção de moradias passam a reaparecer. Um anúncio da “Sociedade 

Cooperativa Metropolitana” dedicada a venda de lotes e casas, indicava o retorno do 

processo de expansão urbana, mas naquele momento sobre outras bases. Logo a 

atividade na construção e parcelamento do solo voltaria  a movimentar significativos  

volumes de capitais e em consequência a demandar mais mão-de-obra pelas várias 

estapas do processo de mercantilização do espaço urbano. 

A partir da entrada em um novo ciclo de produção imobiliária e expansão da 

cidade agora com capitais mais volumosos na segunda metade da década de 1930, 
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e logo com maior demanda por trabalho, as práticas mercantis, passam a surgir 

associadas às práticas sociais.  

Na edição de 15 de maio de 1938 da Folha da Manhã, um anúncio de venda 

de casas e terrenos à prestação na “Villa Jordanopolis”, sob a responsabilidade do 

“Escriptorio Technico Comercial” Vasconcelos Motta LTDA, informa que aceita 

agentes vendedores na Capital e no interior (Texto Ilustrativo 4). 

Na medida que aumentara a dinâmica do mercado, aumenta também o 

número de agentes da construção, da incoporação, assim como da atividade da 

corretagem de imóveis. Ao mesmo tempo, dispara o processo concorrêncial, no 

interior de cada um desses segmentos, assim como a necessidade do capital em 

aumentar a taxa de exploração do trabalho. 

È importante esclarecer que, nesse momento das práticas mercantis, não 

havia distinção entre corretagem de imóveis, contrução civil, incorporação, ou 

qualquer outro capital que estivesse em busca de uma maior valorização nas mais 

diversas formas de intermediação tendo como principal mercadoria o espaço urbano 

e os direitos a este. O que existia era uma massa disforme, integrada por agentes 

distintos, com elementos ainda não definidos e/ou diferenciados, quanto ao seu 

papel no processo de valorizalção do capital nas esferas da produção, financiamento 

e comercialização de imóveis urbanos. Todos concorriam entre si, e sem qualquer 

regulamentação do Estado na esfera do mercado ou na esfera das relação 

capital/trabalho.  

Essas condições sociais, no decorrer da segunda metade dos anos de 1930, 

levaram a uma necessidade de maior profissionalização e interação dos agentes da 

corretagem entre si. Os agentes, em decorrência das relações de mercado, são 

levados a uma maior integração e, com isso, a uma possibilidade de percepeção de 

suas caracteristicas em comum em relação ao nascente mercado imobiliário, e em 

relação aos outros segmentos econômicos.  
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Tem início nesse momento, uma forma preliminar de solidariedade pela 

similitude das atividades econômicas. Mas a interação não suscita apenas a 

percepção de traços comuns entre esses agentes e suas atividades, mas também 

que o mercado é disputado entre vários agentes de categorias distintas entre si, 

tendo, assim, início um processo concorrêncial entre esses agente no mercado. 

Em decorrência dessa maior intergração dos agentes das pràticas mercantis 

da atividade da corretagem, assim como de uma maior concorrência, na esfera do 

mercado, alguns fatos vão marcar um momento significativo, que será a transição 

das práticas mercantis para as práticas sociais com a divisão taylorista no interior 

da atividade, ou seja, passam a surgir os escritórios imobiliários e esses vão 

demandar formas específicas de trabalhadores (corretores de imóveis).  

Resumindo, esse momento é marcado pelo surgimento das primeiras 

associações e dos primeiros sindicatos de corretores de imóveis do Brasil, bem 

como das primeiras formas de tentativa de normatização da atividade. 

Uma consideração preliminar não pode deixar de ser feita a respeito das 

especificidades dessas esferas de representação – “associações empresariais” e 

“sindicatos” – como meio de “ação coletiva”12, ou seja, de dispositivos sociais de 

defesa do “grupo de interesses” (OFFE, 1984, p. 57-118), no caso concreto do início 

da institucionalização da atividade de corretagem de imóveis e da individualização 

dos interesses dos seus agentes. 

Segundo Offe (1984), se comparadas as associações de empresas com os 

sindicatos, podem em primeiro momento possuir certas semelhanças, possuem 

características em comum, entre as quais adesão voluntária à associação, estrutura 

em graus diferentes de burocracia, corpo necessário à tomada de decisões e 

dependência de recursos materiais e motivacionais. Mas, em ultima instância, as 

associações de empresas e os sindicatos representam grupos de interesses 

diferentes, pois o primeiro atua na esfera do capital e o segundo na esfera do 

trabalho. Isso pode não parecer relevante se colocado em consideração que, na 

medida em que o capitalismo avançou, surgiram também os sindicatos patronais, 

mas ainda assim, permaneceu a distinção no que tange à forma de “ação coletiva”.   

                                                 
12

  O principal teórico a discutir a “ação coletiva” como busca da realização de interesses comuns por 
mais de uma pessoa foi Mancur Olson, em  sua princiapal obra, A Lógica da Ação Coletiva, publicada 
pela primeira vez em 1971, a qual Offe (1984), faz referencia. 
” 
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De uma maneira geral, o capital tende a organizar os fatores de produção em 

seu processo de valorização do capital, ou seja, trabalho e bens de capital, a fim de 

obter “mais valia”, ou de maneira geral um excedente econômico que possa ser pelo 

capital apropriado. As associações de empresa se organizam como forma de melhor 

e com menos custo no mercado organizar esses dois fatores, e um deles é a própria 

remuneração do trabalho. Sendo assim, cabe ao capital a primeira forma de 

organização do trabalho no seu processo de exploração.  

Caberia ao sindicato, por sua vez, a defesa dos interesses dos trabalhadores 

primeiramente organizados pelo capital no processo de exploração. Portanto os 

sindicatos são organizadores secundários do trabalho que é consumido pela 

empresa capitalista, e atuam na defesa de seus interesses. Diferentemente do 

capitalista que, dependendo do volume do capital que possui pode agir isolado, para 

o trabalho, não há outra saída que não a ação coletiva. Na medida em que os 

agentes do trabalho são isolados uns dos outros, torna-se mais improvável qualquer 

forma de pressão sobre o capital. Além da diferença quanto á ação, há também, no 

que tange aos fins desta, pois, se o interesse do capitalista é apenas acumular, os 

interesses dos trabalhadores são muito mais numerosos, e portanto mais difíceis de 

organizar. 

Destarte, a formação dessas atividades configuradas como “autônomas”, das 

quais a atividade da corretagem de imóveis faz parte, acabam encobrindo ou mesmo 

bloqueando o acesso cognitivo dos seus agentes à realidade concreta de sua 

posição de subordinação no interior da atividade. Quanto menor for a consciência 

dos agentes, quanto à sua posição e lugar ocupado no processo de valorização do 

capital e exploração da mão- de- obra, menor será a possibilidade de articulação dos 

reais interesses políticos e econômicos desses agentes. Como ressalta Ribeiro 

(1995), quando diz: 

 

O lugar do agente: decorre de uma relação social a ser preenchida por 
agente econômicos segundo a racionalidade condicionada pelos atributos 
do lugar (RIBEIRO, 1996, p. 133). 
 

 
No decorrer do processo de construção da identitária e coletiva da corretagem 

de imóveis, as “associações de corretores de imóveis” iniciais teriam sido 

compostas, principalmente, por agentes corretores de imóveis donos de empresas e 
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que posteriormente se convertem em sindicatos dos corretores de imóveis. Dessa 

forma, a representação dos interesses dos corretores de imóveis enquanto agentes 

econômicos têm seu início pelas mãos do capital, e não exatamente na contestação 

da exploração do trabalho pelo capital, escondida na sobra da autonomia . Sendo 

assim, as formas históricas de representação e de ação coletiva da atividade da 

corretagem de imóveis, irão apresentar um caráter mais integrador do que 

propriamente revolucionário.  

 

3.4.3 Dos primeiros processos das práticas políticas institucionais da atividade 
da corretagem de imóveis 
 

O grau de desenvolvimento das práticas  mercantis das práticas sociais, e 

a percepção entre alguns membros, de certos interesses e necessiades comuns, 

levam às práticas políticas institucionalizadas. As práticas históricas em seus 

desenvolvimento capitalista,  identificam seus agentes, não apenas a partir da esfera 

econômica, mas também os classifica nas esfera intelectual, moral e indivídual. 

Poderíamos definir esse momento como o processo de emeregência das práticas 

políticas institucionalizadas,  das práticas históricas  da atividade da corretagem 

de imóveis, ou seja, a consolidação daqueles agentes que passam a constituir o 

CORPUS, específico e distintivo do proprio grupo no seio da sociedade.  

Daí em diante, a atividade começa a passar por um processo de construção 

de uma identidade coletiva, a se diferenciar entre aqueles que pensam e aqueles 

que executam, institucionalizar suas práticas concretas e materializar suas ações no 

tempo e no espaço. A partir dos processos iniciais das práticas políticas 

institucionalizadas, a atividade passa a deixar vestígios objetivos  dos caminhos 

que levaram à sua institucionalização. 

Decerto então que o primeiro passo seria começar a construir uma identidade 

coletiva, sendo que essa é mais que a somatória das identidades dos agentes 

individuais. Mas isso não garantiu que os interesses de todos os indivíduos fossem 

contemplados ou reconhecidos nesse processo de construção. E mais, somente de 

forma ideológica, essa igualdade identitária e coletiva, superou as diferenças 

econômicas concretas dos indivíduos do grupo.  

Dessa forma, os interesses da comunidade dos corretores de imóveis que 

passa a surgir devem superar os interesses individuais de seus agentes, em nome 
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de um interesse comum. Ao mesmo tempo, esse interesse comum nada mais era 

que a manifestação dos interesses do grupo dominante no interior da coletividade, 

em especial dos representantes das imobiliárias, que se estabeleciam como 

interesse da própria coletividade. 

É necessário, então, conhecer minimamente o processo de formação e 

reprodução da mão-de-obra e do capital, no interior dessa atividade que mais 

tardiamente se transforma em categoria socio-profissional. Pois mais uma vez 

recorrendo a Singer (1977, p.109), quando diz que “o capital produz a força de 

trabalho, de cuja exploração ele se nutre”. Mas quem são esses capitais e que mão-

de-obra ele irá explorar? Em outras palavras, no processo de formação da atividade 

econômica que se transforma em Categoria Profissional, é necessário conhecer o 

processo de formação de seus agentes do capital e seus agentes do trabalho. 

Os agentes econômicos voltados à prestação de serviços possuem origem 

muito mais heterogênea, dependendo do tipo de atividade e grau de qualificação 

necessário. No caso da atividade da corretagem imobiliária, pode receber indivíduos 

das classes dominantes, assim como indivíduos das classes dominadas, 

enquadrando-os conforme suas funções no interior da categoria.  

As atividades imobiliárias da construção civil, incorporação, parcelamento do 

solo, corretagem de imóveis no Sudeste vão ter sua origem na parte do capital 

mercantil acumulado com o café e que foi gradativamente vertido no processo de 

expansão urbana. Dessa forma, a probabilidade daqueles indivíduos desprovidos de 

qualquer capital, ou que não tivessem suas origens no seio da classe fundiária agro-

exportadora ou mesmo da pequena burguesia urbana entrarem e/ou se manter na 

atividade da corretagem de imóveis seria razoavelmente pequena.  

Tratava-se, então, no início da atividade composta de forma bem 

heterogênea, de um núcleo composto por profissionais liberais, comerciantes 

atacadistas, representantes, proprietários fundiários, rentistas e pequena burguesia 

urbana dentre outros. Os principais agentes históricos das práticas mercantis eram 

homens que provinham de atividades comerciais e administrativas, como por 

exemplo: Godofredo Handley, representante comercial de empresas estrangeiras 

como a Remington, a Metro Goldwyn Mayer e a Fiat Lux, e um dos fundadores da 

Associação de Corretores de Imóveis de São Paulo; Antonio de Lucca, atacadista 
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que passa atuar na corretagem de imóveis a partir de 1934; Waldemar Mesquita, 

que atuava na área da publicidade. 

Caso interessante é o de Washington Luis José Helou, ex-integrante da FAB 

e dono de um escritório imobiliário que, em seus anúncios na década de 1940, 

colocava o nome de todos os corretores que trabalhavam em seu escritório. Isso 

indica que os escritórios imobiliários já estavam plenamente adaptados a alguma 

forma de exploração do trabalho. 

Com base no que precede é possível propor que, no interior da atividade, 

poderiam já ser encontrados indivíduos, provindos de outras classes sociais e que 

seriam usados como mão-de-obra para os capitais maiores. Esses indivíduos eram 

recrutados no universo de mão-de-obra ociosa e disponível: vendedores, biscateiros 

ou indivíduos já fora do mercado de trabalho, que, de maneira geral passam a atuar 

como agentes isolado, ou  no processo de corretagem agregados as imobiliárias.  

Porém o processo de formação identitária do corretor de imóveis não é levado 

a cabo pelo trabalho, mas sim pelo capital. É a partir do agente capitalista que se 

forma a imagem do “agente autônomo”, que se relaciona diretamente com o 

mercado.  

Na medida em que passa a atuar diretamente com o mercado, o corretor de 

imóveis se configura como um prestador de serviços autônomo indistintamente. 

Pressupõe-se que o agente da prestação de serviço, deve possuir certos meios de 

produção, ferramentas mínimas necessárias à produção da mercadoria ou ao 

fornecimento do serviço. Ferramentas que podem ser determinados conhecimentos 

técnicos, adquiridos no processo de formação profissional.  

Portanto, ao prestador de serviço de maneira geral, denota-se a propriedade 

de certo capital, permitindo-lhe negociar livremente e de forma individual a sua 

remuneração pelos serviços prestados diretamente ao mercado e não a um patrão 

que explora seu trabalho. Nesse caso, então, o sindicato dos corretores seria um 

sindicato que representaria seus membros não frente ao capital, mas frente ao 

próprio mercado. Isso faz com que todo agente surja para o mercado como patrão 

de si mesmo.   

Ao mesmo tempo, existe para o capital, no seu processo de valorização no 

mercado, um custo e uma taxa de remuneração média que deve ser maior que o 

necessário para suprir suas necessidades imediatas da manutenção do próprio 
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capital, ou seja, deve produzir um excedente. Como o mercado não é composto por 

agentes racionais quanto aos meios concorrenciais de acumulação, foi necessário, 

além da construção de uma identidade coletiva, a construção de um conjunto de 

normas e regras que limitassem os interesses puramente individuais dos agentes 

individualizados.   

Sendo assim, como não surge no horizonte uma relação de exploração direta 

do corretor de imóveis por um patrão, as associações e, posteriormente os 

sindicatos de corretores de imóveis, vão atuar como forma de: 1) criar uma 

identidade coletiva na esfera das relações econômicas; 2) propor formas iniciais de 

regulamentação de práticas  correspondentes com essa identidade; 3) representar 

os interesses dos agentes do segmento da corretagem frente aos outros segmentos 

econômicos e frente à sociedade. 

Contudo, como já foi mencionado, uma situação será deixada em suspenso: o 

papel da dupla representação executada pelos sindicatos. Visto que as nascentes 

associações e sindicatos se intitularam representantes dos interesses dos agentes  

corretores de imóveis, mas congregavam ao mesmo tempo os interesses dos 

corretores empresários das imobiliárias. Em suma, para entender o caráter 

contraditório dos sindicatos nesse momento, basta entender que tanto o capital, 

quanto o trabalho, são equiparados dentro do mesmo sindicato. Como, 

historicamente, o capital se articula melhor que o trabalho, os interesses levado a 

frente pelo sindicato, não eram os interesses dos corretores trabalhadores em 

empresas imobiliárias, mas das empresas imobiliárias que consumiam o trabalho 

dos corretores.  

A titulo de ilustração, a edição da Folha da Manhã de 22 de agosto de 1943 

(Texto Ilustrativo 5), na sessão de classificados imobiliários, traz a relação das 

empresas e corretores associados ao Sindicato dos Corretores de Imóveis de São 

Paulo. Dos 93 associados, 51 eram empresas já constituídas, e 42 associados eram 

corretores pessoas físicas, isso ressalta que os interesses do capital eram mais 

numericamente representados. 
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Sendo assim, fica constatado que no interior da atividade existia uma divisão 

entre o capital e o trabalho, e que a natureza da inserção da atividade nas relações 

de produção e circulação, mascava a exploração existente. 

 

3.5 DOS AGENTES DA ATIVIDADE DA CORRETAGEM DE IMÓVEIS: DO GRUPO 
DE INTERESSES E SUAS AÇÕES COLETIVAS 
 

Na esteira do processo de maturação das condições econômicas, sociais e 

políticas da atividade da corretagem de imóveis, nasce, na cidade do Rio de Janeiro, 
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em 1936, a Junta dos Corretores de Imóveis, que em 1937 é transformada no 

primeiro Sindicato dos Corretores de Imóveis do Brasil. 

No ano seguinte, 1938, surge, no Largo do Café, no centro de São Paulo, a 

Associação dos Corretores de Imóveis de São Paulo, que passa a representar os 

interesses de seus associados no Estado de São Paulo, passando no mesmo ano à 

situação de sindicato (Texto Ilustrativo-6). 

A partir desse momento, uma série de medidas vão ser tomadas nas esferas 

de regulamentação das ações dos agentes no processo de prestação de serviço, na 

tentativa de reconhecimento enquanto categoria profissional, na construção de um 

conjunto de normas éticas e em processos de admissão de novos agentes 

corretores. 
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A partir da década de 1940, a atividade da corretagem de imóveis já estava 

relativamente articulada nos principais centros urbanos Rio e São Paulo. No mesmo 



77 

 

 

 

ano, foi assegurada à categoria, a participação dos associados no instituto de 

pensões dos comerciários, através do decreto Lei 5.493, de 09 de abril de 1940.  

O sindicato passa a publicar nos jornais seu papel de representante dos 

corretores e defensor de seus direitos recém conquistados, conforme a edição, do 

dia 25 de agosto de 1940 (Texto Ilustrativo 7). 

 

 

 

Tendo surgido a instituição sindical dos corretores de imóveis, tem-se início 

as ações na defesa dos interesses associativos. Segundo dados do COFECI, em 30 

de novembro de 1940, surge, em São Paulo, devido á proximidade dos escritórios 

imobiliários localizados no Largo do Café, o “Pregão Imobiliário”, espécie de bolsa 
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de negócios com o intuito de viabilizar uma maior fluxo de negócios e informações 

sobre o mercado imobiliário entre os associados. 

Em 1941, o sindicato fecha um acordo com os grandes jornais da época, O 

Estado de São Paulo, O Diário de São Paulo e a Folha da Manhã, reduzindo em 

20% os custos para aqueles que fossem associados. Para isso em todos os 

anúncios, deveriam constar a frase: “Do Sindicato dos Corretores de Imóvel”. A 

assinatura de um convênio com os principais periódicos da época pode ter sido o 

responsável pelo aumento no número de escritórios e corretores de imóveis que 

passaram a anunciar no jornal Folha da Manhã depois de 1942, passando de 

anúncios esporádicos à páginas inteiras.  

Em 1942, um grande número de ações coletivas são realizadas com intuito de 

regulamentar as práticas e constituir os primeiros dispositivos, criando barreiras à 

entrada de novos agentes corretores e empresas no mercado. 

Ainda em 1942, é expedida a Carta Sindical reconhecendo o Sindicato dos 

Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - Sciesp. No mesmo ano é fechado 

um acordo entre o Sciesp e o sindicato do Rio de Janeiro, e algumas medidas são 

tomadas, dentre elas a publicação do “Decálogo do Corretor” 13
 (Texto Ilustrativo-8), 

uma espécie de gênese de código de ética e procedimentos a serem seguidos pelo 

agentes corretores.  

                                                 
13

 Decálogo do Corretor, documento emitido pelos Sindicados dos Corretores de Imóveis em conjunto 
com o Sindicato dos Corretores de imóveis do Rio de Janeiro, com os procedimentos éticos e morais, 
cabíveis a um membro do sindicato  
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Além do Decálogo do corretor de imóveis, seria estipulada a Opção de 

venda14, como forma contratual de prestação de serviço e as tabelas de honorários a 

serem seguidos pelos agentes da corretagem. São criados ainda critérios para 

admissão dos novos indivíduos na profissão, como tempo mínimo de atuação no 

mercado de dois anos. Todos os dispositivos normativos e estatutários criados 

nesse período levam a entender que não passavam de tentativas de evitar traços de 
                                                 
14

 Autorização de Venda, é o documento pelo qual o proprietário autoriza ao profissional, a 
intermediar a venda de seu imóvel, se comprometendo a pagar os honorários no caso da venda ser 
efetuada. Existem dois tipos de opções de venda, com e sem exclusividade. 
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anomia no interior da categoria em decorrência do rápido crescimento do número de 

agentes e, consequentemente da concorrência de forma não regulamentada. 

Ainda no ano de 1942, conforme coluna da edição de 30 de agosto, da Folha 

da Manhã (Texto Ilustrativo 9), a atividade tenta estreitar os laços com o Estado, ao 

anunciar a doação de um avião de treinamento para o Brasil, a partir de coletas de 

doações entre os associados do sindicato. Se levado em consideração que, mesmo 

que associados a empresários de outras categorias como Salim Maluf15, a quantia 

alcançada para a aquisição de uma aeronave de treinamento, podemos supor que a 

taxa de acumulação no setor na época era bastante elevada. A informação não é 

muito, mas presume-se que, em decorrência da Segunda Grande Guerra, a doação 

fosse direcionada as forças armadas. 

 

                                                 
15

 Salim Farah Maluf, foi um dos imigrantes Libaneses que fizeram fortuna no Brasil no começo do 
século passado, fundaram uma das maiores empresas de laminação e produção de compensados de 
madeira a Eucatex. 
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Em 10 de janeiro de 1946, o antigo “Pregão Imobiliário” passa a se chamar 

“Câmara de Valores Imobiliários”, com 46 associados sendo 34 pessoas jurídicas e 

12 pessoas físicas. Percebe-se que o nível associativo do capital passa a, cada vez 

mais, deixar nas sombras e às margens dos processos os agentes pessoas físicas. 

Na edição de 20 janeiro de 1946, na sessão de anúncios da Folha da Manhã, foi 

publicado o Estatuto da “Câmara de valores Imobiliários”, com a definição de sua 

estrutura e suas finalidades. Dentre os artigos que compõem o estatuto, os que mais 

nos interessam são: o item 3ª, fixar as normas de ética profissional de seus 

associados; o item 4ª, criar órgãos de investigação e estudos de assuntos 

imobiliários; o item 5ª, fiscalizar os acordos firmados entre seus associados e zelar 

pela sua fidelidade; e o item 7ª, colaborar com os poderes públicos e instituições 

para melhor e mais eficiente consecução dos interesses comuns. Esses itens 

chamam a atenção por tratarem de procedimentos normativos à constituição de um 

padrão de atuação dos agentes, diz respeito às práticas concretas, inclusive 

constituindo órgão de fiscalização, assim como também do intuito de atuar junto às 

esferas públicas naquilo que fosse necessário aos interesses comuns. 

Essa estrutura vai ser muito semelhante à estrutura dos conselhos que seriam 

criados no começo da década de 1960, com a promulgação da lei 4.116/62. No 

mesmo ano, surge uma outra associação que, em 1950, chegaria ao status de 

entidade sindical, e que no decorrer dos anos constituiria a cisão definitiva entre o 

capital e o trabalho no interior da atividade de corretagem de imóveis. 

Em meados de 1946, é fundada a Associação Profissional das Empresas de 

Compra e Venda de Imóveis de São Paulo, que mais tarde iria se tornar o Sindicato 

das Empresas de Compra e Venda de Imóveis, embrião do Secovi-SP, constituído 

inicialmente por loteadores, então chamados de terrenistas. A associação se 

constituiu como sendo uma esfera da ação patronal e tinha à frente dos seus 

quadros os representantes das maiores empresas de loteamentos. Já em sua 

manifestação sindical, a primeira diretoria do Secovi-SP, foi eleita em 30 de julho de 

1951, tendo como presidente Altino de Castro Lima , diretor-superintendente da 

Companhia City, uma das primeiras empresas que atuaram no processo de 

expansão imobiliária e que ,naquele momento configurava-se como uma das líderes 

do mercado de incorporação. 
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No decorrer do processo de maturação e identificação das diversas atividades 

do segmento imobiliário e sua divisão capital/trabalho, o Secovi passa a aglutinar, no 

decorrer do tempo, os interesses da empresas de corretagem de imóveis, que se 

desvencilham gradativamente dos sindicatos de corretores de imóveis. 

Nos anos seguintes, vários sindicatos de corretores de imóveis iriam surgir 

nas principais cidades do Sul e Sudeste. Ainda na década de 1940, surgem 

sindicatos nos Estados do Rio Grande do Sul (1944), Goiás (1948). Nas décadas de 

1950, surgem os sindicatos do Paraná (1950), Minas Gerais (1953), Bahia (1958), e 

na década de 1960, o sindicato de Curitiba (1962).  

Entre os dias 20,21 e 22 de setembro de 1957, na cidade do Rio de Janeiro, 

foi realizado o I Congresso Nacional de Corretores de Imóveis. Esse registro mostra 

que, na década de 1950, as praticas históricas da atividade se desenvolvia de 

formas diacrônica e boa parte do país, na medida em que também se expandiam as 

relações capitalistas em decorrência do processo de industrialização e  da 

consequente superação da sociedade rural pela urbana. Os mercados de terras e de 

imóveis urbanos começavam a surgir nas cidades economicamente mais dinâmicas, 

e com isso o surgiam também dos agentes da corretagem de imóveis. Esse 

movimento dinâmico do mercado passou a exercer uma pressão política à 

regulamentação profissional, que não tinha mais apenas o Rio de Janeiro e São 

Paulo como foco, mais outras cidades.  

No início da década de 1960, a atividade da corretagem de imóveis já poderia 

ser encontrada em escala nacional, mas com intensidades diferenciadas e 

momentos distintos quanto ao grau de maturação de suas práticas. Durkheim 

(1999), já havia refletido quanto à dinâmica desse processo de expansão das 

modernas categorias profissionais de escala local à escala nacional, quando 

observava que: 

 

[...] já que o mercado, de municipal que era, tornou-se nacional e 

internacional, a corporação deve  adquirir a mesma extensão. Em vez de se 

limitar apenas aos artesãos de uma cidade, ela deve ampliar-se de maneira 

a compreender todos os membros da profissão dispersos em toda a 

extensão do território (DURKHEIM, 1999, p. XX). 
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Em 1956, o Sciesp apresenta a proposta de criação de um curso de formação 

profissional para aqueles que viessem a ser corretores de imóveis. Em 1957, foi 

apresentado o projeto de lei nº 1.185, de autoria do então Deputado Federal Ulisses 

Guimarães, para a regulamentação da profissão, mas foi apenas em 1962, com a lei 

4.116, que a atividade econômica da corretagem de imóveis iria se tornar uma 

categoria sócio-profissional. 

 

3. 6 O PRIMEIRO MARCO REGULATÓRIO DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE 

IMÓVEIS 

 

Em 27 de agosto de 1962, tem início as práticas políticas 

institucionalizadas, com a promulgação da Lei 4.116/62. Nesse momento, são 

individualizados os agentes da atividade de corretagem de imóveis pelo Estado. A lei 

4.116/62 representa o primeiro marco regulatório, legitimando o segmento da 

corretagem de imóveis, agora nos termos da lei. O Estado interveio classificando o 

corretor e empresas imobiliárias, dos demais agentes que concorriam 

indistintamente entre si, nas relações de produção capitalista no interior do complexo 

das atividades imobiliárias. 

Daquele momento em diante, a atividade de intermediação na compra, venda 

e locação de imóveis, se tornar-se-ia uma profissão e seria permitida apenas aos 

corretores e empresas imobiliárias instituídas conforme a lei.  

A lei era composta por vinte e um artigos que versavam sobre os 

procedimentos de regulamentação para o indivíduo, tanto quanto para a pessoa 

jurídica. A partir dessa lei, também foram criadas, nas figuras do Conselho Federal e 

dos Conselhos Regionais, as estruturas materiais de fiscalização e sansão das 

atividades, ou seja, o aparato material da lei. 

A Lei 4116/62, em seu Art.1º, identificou seu objeto que era a regulamentação 

do exercício da corretagem de imóveis, quando diz que: “O exercício da profissão de 

corretor de imóveis somente será permitida as pessoas que forem registradas nos 

conselhos Regionais dos Corretores de Imóveis, de acordo com a lei” (Lei 

4.116/62)16. Vê-se, em seu primeiro artigo, que a lei define que, para ser corretor de 

imóveis ou empresa imobiliária, é necessário registrar-se no Conselho Regional de 

                                                 
16

 Art. 1ª, da Lei 4.116/62, a lei que primeiramente oficializa a profissão de corretor de imóveis, foi em 
1976 declarada inconstitucional, devido a inexistência de cursos de formação técnica. 
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Corretores de Imóveis, e seu exercício sem o devido credenciamento, daquele 

momento em diante, seria considerado exercício ilegal da profissão, nos termos do 

código processual penal. 

Coube também à Lei, dispor sobre as formas de inscrição de cada agente nos 

Conselhos Regionais, no seu art. 2ª; a definir os aptos e inaptos à atividade, no seu 

art. 3ª; quanto a obrigatoriedade de registro junto ao Conselho de todas as pessoas 

jurídicas da corretagem de imóveis, no seu art. 4ª; a instituir os agentes 

fiscalizadores na figura dos Conselhos Federais e Regionais, assim como a 

composição destes, nos artigos. 9ª, 10ª e 12ª; e, a define as penalidades e sanções, 

aos que não estiverem nos termos da lei, no art. 16ª, assim como deu outras 

providências. 

Os artigos 10ª e 12ª chamam particular atenção. O art. 10ª, definiu a forma de 

composição do Conselho Federal e dos Regionais. Os conselhos seriam 

constituídos em autarquias vinculadas ao ministério do trabalho, e órgão máximos 

de regulamentação, fiscalização e punição dos agentes infratores na forma da lei.  

Os Conselhos seriam compostos por membros da comunidade de corretores 

de imóveis, isto quer dizer que os procedimentos de regulamentação, fiscalização e 

aplicação de sanções previstas na lei, ficariam a cargo dos interesses do grupo 

dominante em cada região. O artigo 12ª, definiu que, metade dos membros dos 

conselhos regionais seriam compostos por membros eleitos em votação direta, e a 

outra metade por membros dos sindicatos dos corretores de imóveis da respectiva 

região. Esse dispositivo teria como fim, equilibrar as forças entre interesses dos 

corretores e os interesses das empresas imobiliárias.  

Sendo assim, a Lei 4.116/62, passou a regulamentar a atividade de 

corretagem de imóveis e identificar seus agentes no interior da atividade, podendo 

ser pessoa física ou jurídica, desde que inscritas nos termos da lei. 

Veremos que, com a Lei 6.530/78, que passou a regulamenta definitivamente 

a profissão, que a presença do sindicato na composição dos conselhos passaria a 

um terço, do total, e por fim, com a lei complementar 10.975/03, a presença dos 

membros dos sindicatos seria praticamente eliminada, sendo os membros do 

conselho escolhidos por votação direta dos corretores de imóveis. 

No mesmo ano da promulgação da lei, foi fundado o Conselho Federal de 

Corretores de Imóveis-COFECI, e os primeiros Conselhos Regionais CRECIs, do 
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Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco, 

ou seja, nos Estados onde se encontravam mais amadurecidas atividades da 

corretagem de imóveis, chegando, em 1976, segundo dados do COFECI a 30.000 

corretores de imóveis credenciados. 

A Lei 4.116/62, foi a primeira, mas não a única a regulamentar a profissão, 

pois em 1976, foi tida como inconstitucional, pelo fato de legitimar uma profissão, 

identificar seus agentes, mas não  constituir o processo de formação desses 

agentes. Em 1º de novembro do mesmo ano, foi encaminhado ao Congresso 

Nacional, o projeto de Lei 3090, que dava nova forma à antiga Lei 4.116/62. 

Este projeto de continha, no Art. 2º, seguinte texto: “O exercício da profissão 

de Corretor de Imóveis, será permitido ao possuidor de título de Técnico em 

Transações Imobiliárias” (Projeto de Lei 3090/76). A necessidade de formação 

teórica seria agora condição obrigatória a quem se interessasse pela atividade da 

corretagem de imóveis. 

Sendo assim, após declarada sua inconstitucionalidade, em 1978, foi 

promulgada a Lei. 6530/78, que veio retificar a lacuna e ratificar o título de 

profissional ao corretor de imóveis. A partir da lei 6.530/78, poderia ser corretor de 

imóveis aqueles que possuíssem o Título de Técnico em Transações Imobiliárias-

TTI. 

Em 1978, os representantes do capital e do trabalho, no interior da atividade 

de corretagem de imóveis nos Estados do Sudeste, Sul e parte do Centro Oeste, já 

estavam plenamente dissociados. O mercado de trabalho, mesmo que precário do 

trabalhador corretor de imóveis, estava estabelecido, pois, a partir da lei, as 

imobiliárias só poderiam ter em seus quadros17 corretores de imóveis cadastrados 

no conselho. 

Portanto, as relações de exploração do trabalho entre corretores e imobiliárias 

estariam baseadas na oferta de mão-de-obra disponível no mercado. Como o capital 

tende ao maior acúmulo de capital com menor custo, para as empresas imobiliárias, 

                                                 
17

 É importante aqui fazer uma distinção. Qualquer empresa vai consumir trabalho humano em 
diversos níveis  e funções, vai depender do seu nível de  complexidade, ou seja, em decorrência de 
sua divisão interna do trabalho. Dessa forma, uma empresa imobiliária, a depender de seu porte, 
necessitará consumir trabalho de escriturários, recepcionistas, auxiliares administrativos, copeiros e 
assim por diante. Esses tipos de atividades são inerentes a qualquer iniciativa empresarial. Porém, o 
que estamos a dizer, é de outra ordem, a partir da Lei as empresas, só poderiam ter em seus quadros  
comerciais, corretores de imóveis, isso se refere estritamente ao atendimento ao publico na compra, 
venda e locação de imóveis, não podendo esse atendimento ser feito por qualquer outro funcionário 
não credenciado junto ao Conselho. 
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em relação ao trabalho dos corretores de imóveis, a regulamentação veio a limitar 

esse processo de apropriação, limitação, fato seria superado com a não observância 

da lei e com certa conivência dos conselhos regionais. 

Singer (1977, p.106), diz o seguinte, referente ao limite de expansão do 

capital: “Do ponto de vista do capital, a disponibilidade de força de trabalho é o 

principal limite a sua expansão”. Sendo assim as imobiliárias, não podendo substituir 

a mão-de-obra com o aumento da composição orgânica do baixo capital aplicado 

nas suas instalações, teria duas opções: 1) fomentar a criação de cursos técnicos 

como forma de fornecer mão de obra ao capital; 2) mitigar o processo de 

fiscalização dos conselhos, não aplicando a lei em sua plenitude, permitindo às 

imobiliárias empregarem mão-de-obra não regulamentada.  

Após a promulgação da Lei, a atividade continuou a se desenvolver pelo 

Brasil, impulsionada pela expansão das relações capitalistas de produção, a 

transição da sociedade rural para a urbana, o redirecionamento do capital mercantil 

a outras esferas de valorização, o surgimento do mercado de terras e a 

consolidação do mercado imobiliário urbano. Mas esse desenvolvimento pelos 

demais Estados do país, não se deu com a mesma intensidade e resultados vistos 

na gênese das atividades no Rio de Janeiro e em São Paulo. Afinal, todos os fatos 

de grande importância no processo de desenvolvimento das relações de produção 

capitalista se reproduzem misturando a lógica capitalista e as condições concretas 

de cada formação-econômico-social. Sendo assim, o surgimento da corretagem de 

imóveis em cada Estado, tomou caminhos parecidos, mas não iguais no conteúdo e 

na forma. 

Segundo o último censo do Conselho Federal de Corretores de Imòveis-

COFECI, em 2005, existiam, no Brasil, 182.308 corretores de imóveis cadastrados e 

25.278 empresas, com um  crescimentol segundo o próprio COFECI, de 20% ao ano 

(Quadro 1). 

O quadro (1), está dividida em 7 colunas da seguinte forma, Coluna A 

corresponde ao número do conselho e seu respectivo Estado, por ordem cronológica 

de fundação; a Coluna B, consta o número de corretores pessoas físicas; Coluna C, 

consta o número das pressoas jurídicas; Coluna D, consta o percentual relativo das 

pessoas fisicas; a Coluna E, o percentual relativo das pessoas jurídicas; Coluna F, 
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consta relação de corretores por imobiliária e finalmente, a Coluna G, consta a 

posição de cada Estado  no cenário nacional. 

Ainda conforme o Censo, no que tange ao perfil desses profissionais, 4,03% 

possuem nível básico de escolaridade; 46,32%, possuem nível médio; 43,02% 

possuem nível superior; 5,85% possuem pós-graduação; 0,63% possuem mestrado 

e 0,15% possuem doutorado. Quanto ao gênero, 21% são do sexo feminino e 79% 

são do sexo masculino. Quanto à faixa de renda, 68,69% ganham até 4 mil reais; 

6,04% de 4 a 5 mil reais; 8,56% acima de 5 mil reais e 16,71% não informaram seus 

rendimentos. Quanto a posição no mercado de trabalho, 70,97% dos profissionais 

trabalham e 29,02% se declaram autônomos. 

Os dados do COFECI, podem ser bastante úteis para traçar um perfil 

aproximado, mas talvez não reproduzam exatamente a realidade. O primeiro ponto a 

considerar diz respeito ao número total de corretores e empresas, pois o COFECI 

não deixa claro qual foi a metodologia usada chegar aos números apresentados. 

Caso tenha usado os números de registros  dos conselhos regionais, sem fazer a 

depuração dos registros inativos ou cancelados, pois como os registros são lineares 

podem induzir a erros. O segundo ponto questionável é a renda declarada de 

68,69% dos corretores de imóveis, visto que o conselho também não deixa claro 

qual foi a fonte de tais informações. 

Para fazer uma comparação e tentar validar essa informaçãom buscamos 

dados no Cadastro Central de Empresas-CEMPRE, de 2006, fornecido pelo IBGE. 

Segundo esse cadastro, a média de sálarios recebidos pelo pessoal ocupado nas 

atividades imobiliárias, com base na CNAE 1.0, apresentou uma média de 3,16 

salários. 

Contudo, mesmo com esses dados não há como chegar a uma definição mais 

precisa sobre o ganho médio dos corretores de imóveis, visto que, nos dados da 

pesquisa do IBGE, são coletadas informações do pessoal ocupado na empresa 

como um todo e não apenas  corretores de imóveis. 

 

QUADRO 1- Relação de numero de corretores e empresas imobiliárias conforme Conselhos 
Regionais, segundo Censo COFECI/2005 

Região 

Pessoa  Pessoa  Pessoa  Pessoa  

Cor/IMB Posição Física Jurídica Física% Jurídica % 
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 A B C D E F G 

1ª/RJ 35.993 4.029 19,74% 15,94% 8,93 2ª 

2ª/SP 58.492 11.276 32,08% 44,61% 5,19 1º 

3ª/RS 11.401 1.357 6,25% 5,37% 8,4 5º 

4ª/MG 11.617 2.533 6,37% 10,02% 4,59 3º 

5ª/GO 5.597 470 3,07% 1,86% 11,91 8º 

6ª/PR 8.019 1.238 4,40% 4,90% 7,1 7º 

7ª/PE 2.624 144 1,44% 0,57% 18,22 12° 

8ª/DF 8.795 534 4,82% 2,11% 16,47 6º 

9ª/BA 5.637 312 3,09% 1,23% 18,07 9º 

11ª/SC 12.058 1.197 6,61% 4,74% 10,07 4º 

12ª/PA 3.782 79 2,07% 0,31% 47,87 11º 

13ª/ES 2.294 180 1,26% 0,71% 12,74 13º 

14ª/MS 1.708 230 0,94% 0,91% 7,43 16º 

15ª/CE 4.474 616 2,45% 2,44% 7,26 10º 

16ª/SE 942 55 0,52% 0,22% 17,13 21º 

17ª/RN 1.055 131 0,58% 0,52% 8,05 17º 

18ª/AM 715 60 0,39% 0,24% 11,92 20º 

19ª/MT 1.914 313 1,05% 1,24% 6,12 14º 

20ª/MA 881 122 0,48% 0,48% 7,22 19º 

21ª/PB 2.061 90 1,13% 0,36% 22,9 15º 

22ª/AL 960 112 0,53% 0,44% 8,57 18º 

23ª/PI 468 80 0,26% 0,32% 5,85 22º 

24ª/RO 412 71 0,23% 0,28% 5,8 23° 

25ª/TO 409 49 0,22% 0,19% 8,35 24° 

Total 182.308 25.278 100,00% 100,00%     

FONTE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS- Censo Cofeci 2005 

 

As informações do Quadro (1), nos mostram como a atividade se desenvolveu 

no Sudeste, Sul e Centro Oeste de forma mais intensa, se comparada a certas 

Regiões como o Nordeste e no interior desta, de forma ainda mais distinta no interior 

dos Estados como o Rio Grande de Norte, que ocupava a 17ª posição, com 1055 

corretores de imóveis e 131 empresas atuantes no mercado. Essa diferença nos 

indica que, além da tardia integração desses espaços na economia capitalista, que 

as práticas históricas da atividade nesses Estados, podem estar ainda em fase de 

desenvolvimento. 
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4 A CORRETAGEM DE IMÓVEIS NO RN: ELEMENTOS SEMELHANTES 

PROCESSOS DIFERENTES 

 

Se fizermos uma comparação com outros Estados do Brasil, em especial os 

do Sudeste, a atividade de corretagem de imóveis no Estado do Rio Grande do 

Norte vai se desenvolver de forma tardia. Com isso não queremos apenas dizer 

que a atividade da corretagem de imóveis no RN, se manifestou de forma tardia 

somente em decorrência das características retardatárias do capitalismo brasileiro, e 

na forma desigual e combinada de sua expansão, mas que a atividade se 

tardiamente, também em relação as suas práticas concretas. 

No capítulo segundo vimos como a atividade da corretagem de imóveis 

começa a se manifestar através de suas práticas históricas, definidas como práticas 

mercantis, práticas sociais e práticas políticas institucionalizadas nas cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo, entre o fim do século XIX e no decorrer do século XX. A 

partir de nossas evidências, percebemos que as práticas mercantis marcam a 

atividade na Região Sudeste, até os anos de 1930, as práticas sociais entre os anos 

de 1930 e os anos de1962, e finalmente, as práticas políticas institucionalizadas a 

partir de 1962, com promulgação da Lei 4.116/78, que regulamentou a atividade da 

corretagem de imóveis, a qual foi ratificada e retificada posteriormente pela lei 

6530/78. 

No processo de formação das práticas históricas da corretagem de imóveis no 

Brasil, as fases são marcadas por processos específicos, vinculadas a demandas 

baseadas no crescimento populacional, na transição campo/cidade, no processo de 

urbanização capitalista, no trabalho assalariado, no processo de industrialização, na 

formação das classes e frações de classes sociais urbanas, no desenvolvimento do 

mercado fundiário e imobiliário urbano, na reprodução ampliada do espaço 

construído urbano e na constituição de segmentos econômicos específicos. 

A reprodução ampliada do espaço construído, como esfera específica de 

produção capitalista, vai engendrar um ciclo de valorização do capital e, com isso, 

demandar a formação de seus agentes dos segmentos da produção, financiamento 

e circulação dessa mercadoria imobiliária, os quais irão compor o que definimos 

anteriormente como fração imobiliária do capital.  
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Em um quadro mais geral do desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo brasileiro, passando pelos processos de integração comercial e 

produtiva de forma diacrônica, deixam marcas quanto ao processo de urbanização e 

transição das elites agro-exportadoras em elites urbanas e do surgimento dos 

segmentos da fração imobiliária do capital.  

 Com isso queremos dizer que certos fenômenos econômicos, sociais e 

políticos, que se manifestaram no espaço urbano, de cidades como Rio de Janeiro e 

São Paulo, durante o processo de surgimento das práticas histórica da corretagem 

de imóveis, não aconteceram da mesma forma ou intensidade em outras regiões e 

Estados do país.  

No Rio Grande do Norte, em comparação aos Estados do Sudeste certos 

fenômenos inerentes à constituição da fração imobiliária do capital, e no interior 

dessa das práticas históricas da atividade da corretagem de imóveis, mesmo 

comportando elementos parecidos se manifestam de formas e em momentos 

diferentes. O capital mercantil agro-exportado que, no Sudeste deu origem a fração 

do capital industrial no processo de amadurecimento das relações capitalistas de 

produção, não seguiu o mesmo caminho no RN. No decorrer do processo de 

urbanização e modernização econômica do RN, o capital mercantil agro exportador, 

se converteu em um capital mercantil urbano, tendo na especulação imobiliária um 

dos principais meio de valorização do capital, com a constituição do mercado urbano 

de terras em Natal, a partir do fim dos anos de 1940 (CLEMENTINO, 1995; 

FERREIRA, 2000). 

Portanto, neste trabalho, o termo tardio, será utilizado para o 

desenvolvimento extemporâneo da atividade da corretagem de imóveis no RN, que 

se dá após o desenvolvimento das práticas históricas da atividade que levaram à 

sua regulamentação enquanto categoria profissional no Brasil. Isso implica, em 

nossa leitura, dizer que, devido a essa característica, as práticas concretas da 

atividade da corretagem de imóveis, no Rio Grande do Norte, manifestam-se em 

momentos diferentes e com isso de forma muito específicas. Dessa forma, 

tentaremos mostrar que as práticas políticas institucionalizadas, já estavam 

definidas para todo país, quando as práticas mercantis ainda estavam  apenas em 

seu início no RN, e que as práticas sociais,  não teriam amadurecido de forma 

plena, apesar do  considerável crescimento do número de agentes pessoas físicas  
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entre os anos de 2000 a 2007, quando a Região Metropolitana de Natal-RMN, se 

consolida como destino turístico de muitos estrangeiros, principalmente europeus, e 

passa por um profundo processo de especulação imobiliária, integrando-se 

gradativamente a um circuito de capitais imobiliários estrangeiros.  

Sendo assim, o momento vivido pela corretagem de imóveis a partir dos 2000 

no RN, se configura como o momento propício para o surgimento de suas práticas 

sociais da atividade, as quais já estavam consolidadas nos Estados do Sudeste, a 

partir dos anos de 1940.  

Como forma de melhor compreender as influências desses acontecimentos, 

para o surgimento das práticas históricas da corretagem de imóveis no RN, 

dividimos o processo geral, que vai do surgimento à efetivação da atividade da 

corretagem como segmento da fração imobiliária do capital, em três momentos 

distintos: um primeiro momento marcado pelo surgimento das práticas mercantis a 

partir dos anos de 1946, o que, segundo Ferreira (2000) é o marco inicial do 

parcelamento do solo, como processo de valorização do capital em Natal, indo até 

os anos de 1978, quando é fundada a primeira Associação de Corretores de Imóveis 

do RN-ACIRN.  

A fundação da ACIRN, marca o segundo momento, com o inicio das práticas 

políticas institucionalizadas, culminando com fundação do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte-CRECI/17º Região, em 1979, 

seguida pela transformação da ACIRN no Sindicato dos Corretores de Imóveis do 

Rio Grande do Norte-SINDIMOVEIS em 1982, e pela fundação da Associação  

Potiguar de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio Grande do Norte-APEMI/RN 

em 1992, sendo esta última transformada, em 2002, em Sindicato das Empresas do 

Mercado Imobiliário, SECOVI-RN.  

Entre os anos de 1980 e 2000, tem início um processo concorrencial entre as 

empresas do setor, momento em que algumas empresas passam a se consolidar no 

mercado. E finalmente, o terceiro momento, entre os anos de 2000 a 2007, quando 

houve o aumento do contingente de corretores de imóveis, fato que poderia dar 

início às práticas sociais.  

As práticas sociais, não são fundamentadas no surgimento das associações 

ou sindicatos, mas pelo grande número de corretores de imóveis que entram no 

mercado, para fundamentalmente, serem trabalhadores das imobiliárias. No 
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Sudeste, o surgimento das instituições como associações e sindicatos, e o aumento 

do contingente de agentes corretores de imóveis, se dão paralelamente, mas no RN, 

esses processos não se deram de forma sincronizada. 

De maneira mais geral, consideramos que o início das práticas sociais, teria 

seu início somente depois de constituídos e efetivamente declarados os interesses 

das empresas de corretagem em distinção dos possíveis interesses dos corretores 

de imóveis. É importante ressaltar que, apesar de se constituírem em associação e 

sindicato de corretores de imóveis, essas instituições, desde seu surgimento, foram 

dirigidas por representantes das empresas de corretagem de imóveis e não por 

corretores de imóveis autônomos. Somente em 1992, tem início a separação entre 

os efetivos interesses do capital e do trabalho, ou entre os interesses das 

imobiliárias e os interesses dos corretores autônomos, no momento em que surge a 

APEMI. 

 

4.1 DAS OLIGARQUIAS RURAIS AGRO-EXPORTADORAS ÀS OLIGARQUIAS 
URBANAS: O SURGIMENTO DA PROPRIEDADE URBANA COMO FONTE DE 
VALORIZAÇÃO DO CAPITAL E MANUTENÇÃO DO PODER 

 

Segundo Dreifuss (1981), até 1930 o Estado Brasileiro, era liderado por 

oligarquias agro-exportadoras-comerciais, onde predominavam os interesses 

econômicos e políticos dos coronéis  do açúcar e do algodão no Nordeste, do 

baronato do café no Sudeste, tanto quanto os interesses comerciais exportadores. 

No Nordeste, essas oligarquias agro-exportadoras se mantiveram mais tempo 

no poder político, assim como no controle dos processos econômicos de valorização 

do capital. A formação das classes sociais em cada Estado do Nordeste resulta do 

momento e da forma como o espaço econômico local foi sendo integrado às 

economias regional e nacional durante o processo de expansão capitalista no Brasil. 

Faremos, então, uma breve abordagem das condições econômicas e políticas 

do Estado do Estado do Rio Grande do Norte/NE, em seu processo de urbanização, 

para entendermos como se constitui o cenário no qual as práticas históricas da 

atividade da corretagem de imóveis vai passar a se desenvolver no Rio Grande do 

Norte. 

Clementino (1995), parte da heterogeneidade estrutural como consequência 

de um capitalismo retardatário, para compreender as especificidades econômicas e 
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como essas conduzem o processo de urbanização do Rio Grande do Norte. 

Lembramos que um dos pressupostos para o surgimento das práticas históricas da 

atividade de corretagem de imóveis será o processo de urbanização moderna.  

A ocupação das terras do RN, a partir do final século XVI, começa pelo litoral, 

com os engenhos de açúcar localizados nos vales do Rio Potengi e com a fundação 

da cidade de Natal, em 1598. Há de se ressaltar que os engenhos da capitania do 

Rio Grande do Norte não eram expressivos à economia colonial, levando à formação 

social local a outras formas de atividade econômicas, como a criação de gado. No 

processo de recuperação econômica durante o século XVIII, após o domínio 

holandês, a cidade de Natal passa a exercer a função de ponto de apoio estratégico 

militar. Também, nesse momento acontece a ocupação do interior do Estado, com a 

pecuária extensiva, surgindo com isso o grande proprietário de terras: o Fazendeiro.  

As concessões de sesmarias, por parte da metrópole portuguesa que tinha 

como fim desenvolver a atividade de plantation da cana no litoral, seria agora 

destinada à concessão para criação extensiva de gado no interior. 

O Estado do Rio Grande do Norte vai se formando como um Estado de 

grandes latifúndios; no litoral, com base na produção de açúcar, e no interior, com 

base da pecuária. Latifúndios que conferem a seus proprietários o poder sobre 

vastos domínios territoriais, bem como, o controle da estrutura produtiva. 

Diferentemente de outros Estados do Nordeste colonial, o Rio Grande do Norte não 

tem no trabalho escravo a principal fonte de exploração da mão-de-obra, isso 

decorre do fato que durante o século XVIII e meados do século XIX, a pecuária se 

torna a atividade econômica mais importante da economia do Estado. A mão-de-

obra da pecuária no sertão do RN, surge na figura do sertanejo, homem livre, mas 

dependente do grande latifundiário. Seja qual fosse a produção econômica, ela 

estaria estritamente vinculada à grande propriedade fundiária e ao capital mercantil 

decorrente desta.   

Até meados do século XIX, a formação-econômico-social do Rio Grande do 

Norte possuía, no litoral uma estrutura produtiva baseada na produção açucareira 

em decadência, e no interior, na pecuária. Além disso, e era composta da seguinte 

forma: de um lado um pequeno número de grandes latifundiários dos engenhos e, 

do outro, os fazendeiros pecuarista que detinham, além do poder econômico o 
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controle político. Os trabalhadores compunham uma massa marginalizada, e quando 

muito, dispunham de apenas algumas cabeças de gado e um pedaço de chão 

cedido pelo grande latifundiário, para uma lavoura que dentre de outros produtos, 

tinha no algodão uma forma de integração comercial com o grande latifundiário. Nas 

cidades funcionavam os entrepostos comerciais e a capital Natal, como sede 

administrativa do Estado (CLEMENTINO, 1995). 

Apesar de a capital se situar no litoral, seria no sertão, através dos caminhos 

seguidos pelo gado, em seu processo comercial, que a rede urbana do RN vai 

passar a se constituir. As cidades, então, com exceção de Natal, passam a surgir na 

rota do capital mercantil da pecuária no interior e do capital mercantil dos engenhos 

no litoral. Dos 22 municípios existentes no RN no século XVIII, com exceção de 

Natal, que possuíam uma economia urbana mais elaborada por servir de entreposto 

comercial e sede administrativa, apenas 4 deles estavam ligados à produção dos 

engenhos, e os demais 17 municípios estavam economicamente ligados à pecuária 

(CLEMENTINO, 1995). 

Em meados do século XIX, a economia mundial passa por grandes 

mudanças. Acirra-se a concorrência inter capitalista mundial, a economia brasileira 

se consolida como agro-exportadora e, no Rio Grande do Norte, a seca de 1844/45 

redireciona o capital da pecuária para a agricultura. Mas mesmo com o aumento do 

preço do açúcar, que dá uma sobrevida à produção econômica do litoral, o que vai, 

a partir do final do século XIX, condicionar a economia agro-exportadora do Estado 

será a produção de algodão. 

Com e emergência econômica da produção do algodão,  os interesses do 

grupo agro-exportador algodoeiro passa, a cada vez mais a ascender politicamente. 

Apesar de vir a se constituir  como uma oligarquia agro-exportadora e fundiária, esta 

estaria interligada com o processo de industrialização especialmente aqueles 

vinculados à indústria têxtil. Sendo assim acabaria por se tornar uma oligarquia com 

um caráter mais progressista. Portanto, no início do século XX, gradativamente, o 

eixo hegemônico se  desloca da oligarquia açucareiro para a oligarquia do binômio 

algodão/gado. Segundo Lindoso (1989) apud Clementino (1995, p.125), a partir dos 

anos de 1920 “é quebrado o monolistismo que marca a cena política do Estado 

republicano do RN”. Essa grupo de interesses dentro em breve, dominaria não só a 
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economia, mas também e a política do Estado, entre anos de 1920 até o fim da 

primeira metade dos anos de 1950 (TRINDADE, 2004). 

A partir do fim dos anos de 1940, o grupo até então dominante econômica e 

politicamente, ou seja, o conjunto de interesses que compunham a oligarquia agrária 

algodoeira, passaria por sua vez, a ter sua legitimidade questionada no que diz 

respeito aos rumos econômico e políticos, frente ao populismo nascente 

representante do Estado Nacional burguês, que propunha a modernização 

econômica e estrutural do Estado.  

Entre o fim dos anos de 1940 e 1960, a oligarquia  agro exportadora passaria 

por uma processo de “aburguesamento”(TRINDADE,p.103), e teria seus interesses 

fundidos aos interesses de grupos econômicos e políticos urbanos, dando origem a 

uma oligarquia urbana,  e o espaço urbano da cidade do Natal, passaria a ser foco 

de transformações econômicas,políticas e sociais.  

Os interesses oligárquicos passam a se rearticular quanto às posições 

ocupadas no processo de modernização do Estado. Segundo Trindade (2004), o 

discurso do “Desenvolvimento”, no meio rural e a implantação do capitalismo 

moderno e do processo de industrialização fariam emergir os interesses dos grupos 

urbanos e a ascensão e chegada ao governo do Estado de um de seus principais 

representantes, na figura de Aluízio Alves (TRINDADE, 2004). Contudo, o processo 

de transição de um Estado dominado politicamente pela oligarquia agro-exportadora 

a um Estado moderno, não eliminaria de forma integral a dominação e os interesses 

oligárquicos da esfera econômica e política. O grupo político e econômico mercantil 

alocado no campo não seria superado, ou confrontado com uma classe burguesa 

urbana e um capital industrial em ascensão como acontecera no Sudeste. Dessa 

forma os interesses oligárquicos, seriam apenas rearticulados  na medida em que 

migravam para o espaço urbano.  

Segundo Ferreira (2000), até a década de 1940, a propriedade urbana era 

uma extensão da propriedade rural, fato que quer dizer que a oligarquia alocada na 

produção agro-exportadora possuía seu quinhão do latifúndio urbano, adquirida por 

herança, aforamentos, doações e por compra ao Estado. A divisão fundiária da 

cidade era uma representação condensada do predomínio econômico e do controle 

político das oligarquias, associadas a uma burocracia de Estado. 
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Os interesses patrimonialistas e fundiárias das oligarquias refletiam-se na 

forma de apropriação do urbano e como essa apropriação fora legitimada pelo 

Estado, pois a linha que separava o público do privado não havia ainda sido 

demarca na esfera estatal. 

Segundo Farias, (1974, p.13) apud Ferreira (2000), em 1940, Juvenal 

Lamartine de Farias, ex governador do Estado entre os anos de 1928 a 1930, 

compraria, em 1940, quilômetros de terras abandonadas nas cercanias de Natal. 

Essa grande extensão de terras viria a se tornar o bairro de Lagoa Nova, bairro este, 

que teve o maior número de loteamentos sendo 73 no total.  

Na década de 1950, a família de Silvio Piza Pedroza, governador do Estado 

entre os anos de 1951 a 1956, através de uma forma de acumulação primitiva, com 

o processo de expropriação de terras de família de posseiros na região da praia de 

Ponta Negra, expande suas propriedades e se torna uma das grandes proprietárias 

de terras urbanas. 

Nos dez anos seguintes, entre 1960 e 1970, a sociedade do Rio Grande do 

Norte tonar-se-ia uma sociedade eminentemente urbana (CLEMENTINO, 1995), 

tendo como conseqüência o surgimento de um setor terciário moderno, do qual a 

atividade da corretagem de imóveis gradativamente começaria a fazer parte. 

Esse momento é marcado pela tentativa de implementação do capitalismo 

moderno, da abertura do Estado a capitais estrangeiros, pelo inicio do processo de 

urbanização capitalista periférico no Estado, pelo processo de transição de uma 

sociedade rural à uma sociedade urbana, pela emergência das classes urbanas e 

das frações urbanas do capital mercantil, sendo o surgimento do mercado de terras 

o pressuposto para o surgimento da fração imobiliária do capital.  

Tem inicio então a constituição de um  mais vinculado à economia 

eminentemente urbana, mas não menos mercantil. Em suma, o processo de 

modernização econômica e produtiva do Estado, levaria a uma recomposição do , 

que agora passa a se composto por frações de classes eminentemente urbanas. 

Mas há um fato que não se pode deixar de lado quanto ao processo de 

emergência do espaço urbano de Natal, como pólo econômico do Estado, estaria 

vinculado a um fato no qual as oligarquias não teriam interferência direta, a não ser 

tirar proveito da ocasião e dos resultados. Esse fato foi a ocupação militar durante a 
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Segunda Grande Guerra e com isso um abrupto movimento migratório, que 

transformou a economia e o espaço urbano de Natal e, conseqüentemente, induziu 

a formação do mercado de terras na cidade. 

 

4.1.2 Surgimento do mercado de terras e a transformação da propriedade 
patrimonialista em capital mercantil 

 

A cidade do Natal, como capital do Estado, em seus primórdios, não 

apresentou um papel relevante na economia estadual, sua participação era 

meramente como centro administrativo do Estado, e disso resulta seu fraco 

crescimento demográfico até o início do século passado. 

 

Em 1870, quando o algodão começa a deslocar a cana-de-açúcar da 
condição de produto de exportação por excelência, Natal tem 3,4% da 
população do estado e só em 1940 com o episódio da 2º Guerra é que a 
dinâmica populacional vai sofrer mudanças significativas (CLEMENTINO, 
1995, p. 191). 

 

 

No início do século XX, com aproximadamente 16.056 habitantes, a 

Resolução 55, de 03 de dezembro de 1901, tem origem o Bairro de Cidade Nova, 

que hoje representa os bairros de Petrópolis e Tirol, os mais tradicionais da cidade. 

Em 1911, é fundado o bairro do Alecrim, mais precisamente, em 23 de outubro, 

nessa região, já se encontrava o cemitério do Alecrim.  

A Natal do início do século XX, até os anos 1940, teve 03 (três) propostas de 

projetos de intervenção urbanística. O primeiro deles formulado em 1901. Em 1929 

foi elaborado o Plano Palumbo, elaborado pelo arquiteto italiano Giácomo Palumbo. 

O plano constituía-se de um plano geral de sistematização para o crescimento 

urbano da cidade, elaborado sobre as bases dos planos anteriores. Redefiniu as 

bases do zoneamento urbano da cidade, reservando espaços específicos para 

administração, comércio e bairros residenciais dentre outras definições. 

Contemplava largas avenidas, que valorizavam as áreas centrais da cidade. Projetos 

como este já haviam sido implantados na cidade de São Paulo e representavam os 
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padrões e conceitos de urbanização da época. O Plano Palumbo lançou as bases 

necessárias ao crescimento ordenado do solo urbano da cidade. 

Além dos bairros, acima citados, Natal contava com os bairros de Barro 

Vermelho e Quintas, assim como, os distritos municipais de Vila de Ponta Negra, 

Redinha e Igapó. Mas, como a base produtiva estava alocada no campo e no interior 

das grandes propriedades fundiárias, o crescimento demográfico da cidade foi lento.  

Até os anos de 1940, a população de Natal representava apenas 7,17% da 

população do Estado e sua função era meramente administrativa, deixando para o 

interior das grandes fazendas a função econômica e política. Dessa forma o 

desenvolvimento da produção imobiliária, e do parcelamento do solo não se 

colocava como esfera de valorização do capital, e com isso sem muitos atrativos a 

investimentos desse tipo. 

Com o envolvimento brasileiro na Segunda Grande Guerra, devido a 

localização geográfica do RN no cenário beligerante, Natal serviria como base aérea 

americana de apoio aos aviões com destino à África, fato que impulsionou 

fortemente a procura por imóveis. A cidade começa, então, a passar por períodos de 

expansão econômica e de forte crescimento demográfico. Segundo Clementino 

(1995, p.193), entre os anos de 1940 e 1950, a população passa de 55.000 para 

103.000 habitantes,o que causa uma forte demanda pelo espaço urbano da cidade.  

É interessante notar que essa demanda pelo espaço urbano estava vinculada 

a um crescimento econômico artificial, resultante da ocupação militar estrangeira em 

decorrência da Guerra. Em outras palavras, seu fator dinâmico estaria alocado fora 

das fronteiras da economia local e seria passageiro. Dessa forma, o espaço urbano 

passaria por um processo de expansão condicionado pelos esforços de guerra, não 

pelo desenvolvimento interno da economia local. Mas, durante o processo 

beligerante, foram feitas diversas benfeitorias necessárias à adequação de Natal 

para comportar o aparato militar, estrutura essa que aproveitada pela elite fundiária 

urbana, e fundamental ao processo de expansão e surgimento do mercado de 

terras. Nesse momento, o capital mercantil agro-exportador local passou 

gradativamente a operar na esfera da construção civil, assim como nos setores 

tipicamente urbanos do comércio atacadista e varejista.  

Os resultados do “crescimento enlatado” induzido de fora (CLEMENTINO, 

1995, p.181), com a participação de Natal como base militar, deixaram um legado na 
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estrutura urbana, principalmente em relação ao sistema viário, que seria de certa 

forma apropriado pela classe dominante, na medida que valorizara as propriedades 

fundiárias por onde passavam. 

Sendo assim, a estrutura mínima necessária ao processo de parcelamento do 

solo havia sido deixada como espólio de guerra. A partir daí o processo de 

surgimento do mercado de terras na cidade do Natal, no fim dos anos de 1940, 

começaria a se colocado em movimento. 

 

4.1.3 O Mercado de terras e o início das praticas mercantis da corretagem de 
imóveis no RN 
 

No capítulo II, colocamos, como um dos requisitos fundamentais ao 

surgimento da atividade de corretagem de imóveis como atividade econômica, a 

transformação da propriedade fundiária em mercadoria, bem como a constituição de 

um mercado fundiário, dinamizado pelas demandas sociais e econômicas do espaço 

urbano.  

Em Natal, a Segunda Guerra Mundial foi fundamental ao processo de 

constituição de um mercado de terras, e com isso o surgimento dos primeiros 

indícios das práticas mercantis da corretagem de imóveis. Com o surgimento das 

oportunidades econômicas, tanto quanto do aumento demográfico, o capital 

mercantil e as elites locais foram beneficiadas com os despojos deixados pelos 

americanos no fim do conflito, dessa forma, viram-se em condições ideais para 

realizar os ganhos incorporados na estrutura urbana, com o processo de 

parcelamento do solo, a partir da segunda metade dos anos de 1940, dando origem 

ao mercado de terras. 

Segundo Ferreira (1989) apud LIVRAMENTO 1995, cinco momentos são 

relevantes à compreensão do processo de formação do mercado imobiliário em 

Natal: 

 

1º “Pequena e lenta produção imobiliária antes de 1940; 

2º Imensa produção imobiliária e aumento da procura de imóveis para locar 
e comprar, durante a década de 40; 

3º Formação de um mercado de terras e uma intensa produção fundiária, 
no final da década de 40 e nas décadas de 50 e 60; 
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4º Produção em grande escala de moradias através de conjuntos 
habitacionais tanto sob encomenda do estado e cooperativas como através 
do sistema de incorporação imobiliária nas décadas de 70 e primeira 
metade da década de 80; 

5º Intensificação do uso do solo urbano através da mudança no porte das 
construções, aumentando a densidade demográfica dos bairros 
consolidados e substituindo antigas construções, na segunda metade da 
década de 80” (FERREIRA apud CLEMENTINO, 1995, p. 225). 

 

 

Diríamos que esse processo não é relevante apenas pelo fato de se identificar 

o processo de formação do mercado de terras, mas, para além disso, tornando 

possível,  identificar a formação dos segmentos da fração imobiliária do capital. Em 

outras palavras, passa-se a constituir as bases materiais para o surgimento dos 

segmentos da construção civil, da incorporação e da atividade da corretagem de 

imóveis. 

Então enquanto as práticas mercantis da atividade da corretagem de 

imóveis já dão indício de sua manifestação no século XIX, nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, no Rio Grande do Norte, essas práticas terão início, somente 

após o surgimento ou constituição do mercado de terras em Natal, que tem início 

segundo Ferreira ( 2000), na segunda metade dos anos de 1940.  

 

La primera parcelación registrada en el Cartório en 1946 se dio a partir de la 
fragmentación de una manzana del sector planeado por Antonio Polidrelli 

(4)
, 

donde se localizaba una villa (Vila Seabra), en el barrio de Petrópolis. La 
mayoría de las parcelaciones realizadas entre 1946 y 1949 se ubicaron en 
la zona urbana. La década de los años 1950, no obstante, se caracterizó 
por el gran boom del fraccionamiento del suelo suburbano y de forma 
extensiva de la zona rural. 
 
 

Um dos pressupostos fundamentais para o surgimento da atividade 

econômica da corretagem de imóveis, vai ser o surgimento na segunda metade dos 

anos de 1940 do mercado de terras. Dessa forma, seria incorreto imaginar que a 

atividade como tal pudesse ser encontrada antes desse momento, pois, segundo 

Ferreira, até a década de 1940 a produção imobiliária seria inexpressiva. 

Tal movimento de constituição do mercado de terras, surge quando a procura 

por espaço urbano durante a Segunda Grande Guerra atrai  uma parte do capital 

mercantil agro-exportador, que já vinha dando sinais de estagnação. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-68.htm#4
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Esse momento se configura como o processo de transição do capital 

patrimonialista em capital mercantil urbano. Ressalta-se que o processo de 

parcelamento do solo urbano em Natal foi o resultado não de uma demanda interna 

do processo de transformação da economia agro-exportadora em uma economia 

urbana industrial, nem tão pouco, de uma maior tensão entre as classes pela 

ocupação desses espaços, como acontecido no Sudeste, mas, sim, um processo de  

transformação do capital mercantil agro-exportador em capital mercantil urbano, 

dando origem à fração imobiliária do capital local. Segundo Ribeiro (1986, p.156), 

essa forma de capital mercantil é característica de um modelo de acumulação que 

tem no espaço urbano seu objeto de valorização, pois esse espaço é transformado 

em mercadoria. Ele se inicia com a transformação da propriedade fundiária 

patrimonialista em mercadoria, como forma de realização e valorização do capital. É 

o momento da constituição da produção imobiliária pequeno burguesa, da 

separação entre a propriedade e o capital, sem que este se constitua em capital real, 

ou seja, aquele que se valoriza no processo produtivo  

Esse cenário amadurece na medida em que se estruturam as novas 

condições econômicas, políticas e sociais do Estado. Economicamente, a produção 

agro-exportadora dava sinais de decadência, pois como não houve a formação de 

uma fração endógena do capital industrial, uma parte do capital mercantil passaria 

gradativamente a buscar na especulação imobiliária urbana, uma forma mais 

rentável de valorização do capital. A tolerância do Estado oligárquico garantiu de 

certa forma, que o conjunto dos interesses dominantes, enquanto representantes na 

nascente elite urbana associada às “elites” agro-exportadoras, se apoderassem do 

espaço urbano e ao mesmo tempo assegurasse a exclusão das massas do 

processo de apropriação através da posse de áreas devolutas. 

Entre os anos de 1940 e 1960, o avanço do processo capitalista sobre o 

espaço urbano da cidade de Natal se consolida como fator de remuneração do 

capital. A partir da década de 1970, as empresas de construção civil e o Estado 

passam a ter uma forte interação, especialmente devido ao processo de 

modernização conservadora capitalista, pelo qual passava o Rio Grande do Norte. 

Porém, além da produção de bens de uso coletivo, a construção civil vai se 

beneficiar do programa habitacional inaugurado com o Conjunto Cidade da 

Esperança em 1967. Conforme Ferreira (1996), entre os anos de 1946 e 1990, o 
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Estado promove a construção de 46.209 unidades residenciais. Essa ligação entre o 

segmento da construção civil e o Estado permite a essas empresas a possibilidade 

de entrarem em um processo de acumulação de capital, que as chancela para 

entrarem também no processo de incorporação a partir da década de 1980 

(FERREIRA, 1996). 

Durante a década de 1980, as bases necessárias à consolidação da atividade 

da corretagem de imóveis como atividade profissional de cunho empresarial 

estavam consolidadas. No início dos anos de 1980, as construtoras, que agora 

também passavam a incorporar as obras, e passam gradativamente a um processo 

de reprodução ampliada imobiliária, que fornecerá um fluxo de novos valores de uso 

para o mercado. Por outro lado, a produção imobiliária dos conjuntos habitacionais 

já consolidados, por sua vez, fornece um estoque latente de imóveis usados, a 

serem disponibilizados no mercado. 

Em 1989, o processo de retalhamento do espaço territorial urbano da cidade 

de Natal fora concluído. Sendo assim, o mercado de terras já estava totalmente 

disponível e integrado ao processo de especulação e produção capitalista. Nesse 

momento, o estoque de terrenos adquiridos como reserva de valor também passam 

a alimentar a atividade de corretagem de imóveis, pois o processo de expansão das 

construtoras e incorporadoras passava a uma outra fase mais amadurecida de 

produção e auto financiamento.  

 

4.2. DA CONSTITUIÇÃO DAS PRÁTICAS MERCANTIS DA ATIVIDADE DA 
CORRETAGEM DE IMÓVEIS NO RN A PARTIR DE 1949 
 

Até onde podemos chegar em nossa pesquisa, será no anos de 1951, que 

surgem as primeiras práticas mercantis e é também entre 1951 e 1962, que 

surgem dois principais agentes que poderíamos definir como os primeiros agentes 

históricos da corretagem de imóveis no RN: Manuel Macedo de Brito e Francisco 

Ribeiro Alves dos quais falaremos mais adiante Em relação às pessoas jurídicas, a 

Imobiliária Potyguar será a primeira expressão do segmento  da corretagem de 

imóveis no RN. 

Destarte, nossa pesquisa parte da primeira pessoa jurídica do segmento da 

corretagem de imóveis em Natal, pois será a primeira manifestação da atividade a 

ser registrada. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo de Natal-
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SEMURB (2005), a Imobiliária Potyguar aparece como proprietária de uma área 

loteada com 16 lotes, no bairro de Lagoa Nova, em 1949. Essa imobiliária seria 

responsável por mais seis loteamentos entre os anos de 1949 e 1954, em bairros 

como Lagoa Nova, Quintas e Dix-Sept Rosado, comercializando um total 329 lotes. 

É importante lembrar que, nessa época, qualquer empresa comercial poderia 

participar dessa atividade mercantil, pois não havia ainda legislação específica. 

Dessa forma, a utilização do termo “Imobiliária” marca o surgimento da atividade da 

corretagem como manifestação do capital, ou seja, de uma empresa comercial 

constituída apenas para a atividade da intermediação na venda de imóveis. Ao que 

tudo indica, a empresa foi constituída para a promoção e venda de lotes em 

loteamentos de sua propriedade ou dos loteamentos dos seus sócios, indivíduos que 

compunham o grupo dos proprietários loteadores. Logo não surge como empresa de 

prestação de serviços a terceiros. Outro detalhe é que na pesquisa por nós feita no 

Jornal Tribuna do Norte, essa empresa, não aparece anunciando seus loteamentos 

ou se identificando como agente da intermediação na venda de imóveis.  

Entre os anos de 1949 e 1960, com raras exceções, os primeiros agentes 

pessoas jurídicas da atividade da corretagem, se misturavam nas mesmas pessoas 

dos loteadores, ou seja, não foram empresas que surgiram em um mercado 

imobiliário desenvolvido, voltado a um processo de atuação em um cenário 

concorrencial, mas criadas para um mercado cativo. Na realidade, essas empresas 

capitalistas, ainda estavam fortemente ligadas a classe fundiária e não a setores 

mais desenvolvidos das classes urbanas. Dessa forma a empresa imobiliária seria a 

extensão das atividades das famílias proprietárias, e não exatamente uma atividade 

empresarial distinta. 

Nesse momento, também não havia distinção entre loteadores, construtores e 

agentes da corretagem de imóveis, quanto à sua especificidade no processo de 

circulação do capital no nascente mercado imobiliário. Essa situação, de certa 

forma, assemelha-se ao que aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, 

até a década de 1930. No caso de Natal, essa distinção iria se constituir somente a 

partir das décadas de 1970 e 1980, quando já se mostram consolidados os 

segmentos da construção, da corretagem e da incorporação. 

Em Natal, diferentemente do Rio de Janeiro e São Paulo, os principais 

agentes pessoas jurídicas das práticas mercantis tinham, como sócios, os 
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proprietários de terra, representantes da classe fundiária agro-exportadora 

economicamente estagnada, e não indivíduos que tenham vindo de outras áreas em 

decorrência de uma diversificação econômica. Esses agentes das práticas mercantis 

da corretagem de imóveis em Natal passam a compor o emergente capital mercantil 

urbano, mais moderno, mas não menos conservador. 

O que ficou patente é que em seu início, nos final dos anos de 1940, a 

corretagem de imóveis se manifestava mais como pano de fundo no processo de 

transformação da propriedade fundiária patrimonial urbana em capital mercantil 

urbano.  

Quanto a Imobiliária Potyguar, segundo a Junta Comercial do RN, foi fundada 

em 1949, e tinha como sócios Omar  Romero de Medeiros, responsável pelo 

segundo loteamento lançado na cidade em 1948 (NATAL, 2005), e Humberto 

Pignataro, um dos maiores loteadores da cidade e que se tornaria um dos primeiros 

agentes a atuar na atividade mercantil da corretagem de imóveis como pessoa 

física.  

Entre os primeiros agentes pessoas jurídicas que atuaram nessa condição de 

comercialização dos próprios imóveis, além da Imobiliária Potyguar, podemos 

destacar: Palatinik e Cia Ltda, loteadores; F. G. Pedroza Imóveis Ltda, loteadores; 

Gerna S.A, loteadora;  Santana e Filhos Ltda, loteadores; JL Fonseca e Cia, 

loteadora; M. Macedo, loteador; M Matias e Cia, loteadora FERREIRA (2000). 

No diz respeito aos agentes das práticas mercantis pessoas físicas 

(corretores de imóveis), além do já citado Manuel Macedo de Brito, foram loteadores, 

Humberto Pignataro, Henrique Eufrásio de Santana, Max Eufrasio de Santana, 

Militão Chaves e Fernando G. Pedroza. (Ferreira, 2000; Natal, 2005). Entre os anos 

de 1949 e 1964, foram efetuados 30 loteamentos com um total de 2.404 lotes de 

propriedade de alguns agentes pessoas jurídicas e físicas acima citados e que se 

construíram como imobiliárias ou se tornariam corretores de imóveis.(Quadro 2) 

 

QUADRO 2- Loteamentos de propriedade dos primeiros agentes das práticas 
mercantis da corretagem de imóveis em Natal entre os anos de 1949 e 1964 

Agente Pessoa F e ou J Bairro nº Lotes Ano 

Imobiliária Potyguar 

Lagoa Nova 16 1949 

Lagoa Nova 20 1950 

Dix-sept Rosado 85 1951 

Quintas 31 1951 
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Quintas 44 1952 

Nova descoberta 61 1954 

Quintas 72 1954 

Total 7 329   

Humberto Pignataro 

Lagoa Nova 35 1951 

Lagoa Nova 88 1951 

Alegrim 92 1954 

Lagoa Nova 130 1958 

Redinha 4 1964 

Total 5 349   

Henrique Eufrásio de Santana 

Candelária 9 1949 

Candelária 42 1952 

Candelária 53 1953 

Candelária 51 1953 

Lagoa Nova 75 1954 

Candelária 121 1957 

Candelária 142 1959 

Candelária 140 1959 

Total 8 633   

Max Eufrasio de Santana Lagoa Nova 8 1949 

Total 1 8   

Imobiliária Santana e Filhos 

Nova descoberta 173 1963 

Pitimbu 172 1963 

Total 2 345   

FG Pedroza e outros 

Ponta Negra 73 1954 

Petrópolis 41 1956 

Dix-Sep -Rosado 128 1958 

Ponta Negra 166 1962 

Total 4 408   

M Macedo e outros Lagoa Nova 105 1963 

Total 1 105   

Militão Chaves 

Lagoa Nova 117 1962 

Lagoa Nova 118 1962 

Total 2 235   

Total Geral 30 2.404   

Tabela       

Fonte: Prefeitura do Natal. Conjuntos habitacionais, loteamentos e 
Assentamento subnormais de Natal. Natal, SEMURB, 2005 
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4.2.1 Dos registros históricos das práticas mercantis e a identificação de seus 
agentes da atividade da corretagem de imóveis no RN 
 

No decorrer do nosso trabalho, tentamos identificar os periódicos como uma 

rica fonte de informações a respeito das práticas mercantis da atividade da 

corretagem de imóveis, com foi o caso da pesquisa no jornal Folha da Manhã, em 

São Paulo. Para o Rio Grande do Norte, a pesquisa foi feita nos arquivos do jornal 

Tribuna do Norte, entre os anos de 1950, ano do início de sua publicação, até o ano 

de 1982. 

Nos de 1950, não havia, na Tribuna do Norte, uma seção ou segmentos 

específicos para anúncios de produtos e serviços, como os atuais “classificados”, 

tendo sido encontrado um “indicador profissional”, que trazia a oferta de serviços de 

advogados, médicos e dentistas.  

Dessa forma, os anúncios de outros serviços e produtos, como anúncios de 

oferta de imóveis, estavam dispersos pelo periódico. Nesse período o jornal, mesmo 

que de forma descontínua e muito incipiente, passaria a ser usado como meio de 

divulgação de ofertas de imóveis, sendo que a grande maioria desses anúncios não 

apresentavam a figura do agente da corretagem de imóveis. Em 13 de agosto de 

1950, um domingo. misturado a sessão de esportes, Humberto Pignataro  anuncia a 

vendas de lotes localizados na Avenida Hermes da Fonseca (Tribuna do Norte, 13-

08-1950). 

A principal peculiaridade desse anúncio é que Humberto Pignataro informava 

o nome do proprietário dos lotes, o Sr. Amaro Mesquita, configurando assim a sua 

intermediação na venda dos imóveis, pois, como vimos anteriormente, o agente 

intermediador da corretagem de imóveis não se mistura à figura do proprietário. Para 

nossa pesquisa, esse anúncio marca o surgimento das práticas mercantis da 

atividade da corretagem de imóveis em Natal. Apesar de Humberto Pignataro ser, 

conforme nossas pesquisas, o primeiro agente do tipo mercantil da corretagem de 

imóveis, ele não se identificou em seus anúncios enquanto tal.  

Segundo informações de Roberto Dias de Oliveira, corretor de imóveis inscrito 

no ano de 1981, entre Humberto Pignataro e Francisco Ribeiro Alves, se formou 

uma briga histórica, pois Humberto Pignataro se considerava o primeiro corretor de 

imóveis, mas o registro nº 001 acabou ficando com Francisco Ribeiro. Humberto 
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Pignataro também não estará presente na fundação da ACIRN, em 1978, e só viria a 

se registrar como corretor em 1979 como o registro nº 235. 

Humberto Pignataro, apesar de ser18 sócio da Imobiliária Potyguar, aparece 

como sócio proprietário de outros 5 loteamentos da cidade, entre os anos de 1951 e 

1964, negociando um total de 349 lotes. 

Em 1953, já com uma coluna específica para anúncios diversos, chamada 

“oportunidades”, os anúncios imobiliários passam a ser mais comuns. Surge, nesse 

mesmo período, um agente que se destacaria na atividade de corretagem de 

imóveis, seu nome era Pedro Barbosa. Na edição e 02 de agosto de 1953, constam 

12 anúncios de imóveis, sendo 7 para locação e 5 para venda, dos quais 2 seriam 

de Pedro Barbosa.  

Pedro Barbosa vai ficar entre os primeiros agentes das práticas mercantis da 

corretagem que mais deixou registros de sua atuação, entre os anos de 1953 e 

1955. Ele vai ser o agente mais presente na seção “oportunidades” da Tribuna do 

Norte.  

Apesar de Humberto Pignataro ter sido o primeiro agente das práticas 

mercantis da corretagem de imóveis de forma prática, foi Pedro Barbosa, em nossa 

concepção, o primeiro a representar a atividade de forma simbólica, pois foi o 

primeiro a usar o termo “corretor de imóveis” conforme edição da Tribuna do Norte, 

nº 1527, de 07 de agosto de 1955. Além disso foi o primeiro a usar um sistema de 

identificação numérica para os imóveis anunciados. Pelas práticas apresentadas por 

Pedro Barbosa, seria ele o primeiro agente pessoa física da atividade mercantil da 

corretagem de imóveis a atuar de forma moderna. Primeiro pelo fato de assumir o 

termo “corretor de imóveis”, em sua prática profissional, e, segundo pelo fato de 

desenvolver métodos de identificação dos imóveis com os quais trabalhava. 

Na edição de nº 1544, de 31 de agosto de 1955, Pedro Barbosa anuncia em 

uma mesma coluna 13 imóveis de uma só vez, situação até então não identificada e 

já configurando uma especialização quanto ao tratamento dado aos imóveis. Suas 

atividades são identificadas na Tribuna do Norte até outubro de 1959, quando param 

de se manifestar. Não são muitas as informações encontradas a respeito de Pedro 

                                                 
18

  Podemos pressupor que Humberto Pignataro, ao chegar a posição de presidente do Clube 
America e do Lions Clube, o clube de lazer e o braço filantrópico da elite local, fosse uma pessoa 
renomada na cidade,  não se identificava com a imagem de corretor imóveis. Dessa forma em uma 
cidade ainda provinciana,  preferia usar seu nome já estabelecido socialmente como proprietário de 
terras e homem de negócios, em suas atividades mercantis. 
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Barbosa, mas sabemos que ele não foi um loteador como outros já citados. Também 

não foram encontrados registros de sua participação em empresas imobiliárias, nem 

tão pouco chegou a deixar qualquer registro em associações ou no sindicato. Existe 

um registro no Conselho do Rio Grande do Norte, de número 275 e datado de 

novembro de 1979 com nome de Pedro Barbosa da Silva, mas não podemos afirmar 

que seja a mesma pessoa que começou a anunciar na década de 195019.  

Além dos anúncios que configuraram os agentes das práticas mercantis da 

corretagem de imóveis, a coluna “oportunidades”, da Tribuna do Norte, passa a 

publicar anúncios de atividades dos segmentos nascentes, que viria a compor a 

fração imobiliária do capital, como ficou registrado na edição de 05 de agosto de 

1953, onde Fernando Cysneiro anuncia os serviços de construção por 

administração, modalidade de contratação da construtora  apenas para execução da 

obra. 

Na edição de 02 de junho de 1957, foi identificado um anúncio de duas casas 

a venda na Avenida Rio Branco, sob a responsabilidade de “Bezerra Corretor”. Na 

edição de 28 de agosto de 1957, foi constatado o anúncio de Autran G. de Oliveira, 

anunciando um loteamento em Extremoz.  

Na edição de 07 de agosto de 1957, na coluna “oportunidades” e 

identificamos um anúncio de Manuel Macedo de Brito, do qual já falamos e que 

chama nossa atenção pelo seguinte enunciado: “Revolução no Mercado imobiliário, 

assistência jurídica na compra com o conceituado advogado M. Macedo – 

Organização Imobiliária”. Esse anúncio é singular, pois é carregado de termos 

específicos da atividade da corretagem que ainda não haviam sido identificados até 

então. Termos como “mercado imobiliário” e “Imobiliária” seriam usados pela 

primeira vez no jornal.   

                                                 
19  Com intuito de dirimir essa dúvida, fomos buscar informações de alguns membros mais antigos do 

Conselho Regional local, dentre eles:  Israel Viera da Silva,  aquele  que poderíamos considerar um 
“intelectual histórico” da atividade da corretagem de imóveis no RN, foi advogado do conselho 
durante 31 anos e  participou ativamente no processo de constituição do Conselho local, sendo o 
redator da ata de fundação  da instituição; Roberto Dias de Oliveira, um dos primeiros corretores a se 
sindicalizar no Sindicato de Corretores de Imóveis do RN; assim como Waldemir Bezerra de 
Figueiredo,  atual presidente do conselho e um dos primeiros integrantes e articuladores políticos no 
interior do Conselho. Mas nenhum deles se recorda  de Pedro Barbosa, apesar de lembrar dos outros 
agentes  das práticas mercantis, como Humberto Pignato, Francisco Ribeiro ou Manoel Macedo de 
Brito. O que tudo indica é que alguns dos primeiros agentes das práticas mercantis não chegaram a 
passar dessa fase, como é o caso de Elias Basílio,  Alfredo Xavier, Autran G. de Oliveira ou o próprio 
Pedro Barbosa, pelo menos no Estado do RN. Como não havia registros oficiais na época  torna-se 
uma tanto quanto perigoso opinar sobre seu destino. 
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Manoel Macedo de Brito vai ser um agente que participará ativamente do 

processo de consolidação da atividade da corretagem de imóveis no Estado.  Ele 

pode ser considerado um dos primeiros agentes da práticas mercantis da atividade, 

pois atuou tanto nas práticas mercantis, quanto nas práticas políticas, sendo o 

primeiro presidente e um dos fundadores da ACIRN, em 1978. Manoel Macedo de 

Brito, vai também ser um dos fundadores e conselheiros do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis - CRECI/RN, fundado em 1979, assim como o primeiro 

presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte, em 1982. 

A partir de 1959, outros agentes das práticas mercantis são identificados. Na 

edição de 08 de agosto de 1959, Elias Basílio, funcionário da Prefeitura de Natal, 

passa a anunciar um número significativo de imóveis, fato que vai consolidá-lo como 

um dos principais agentes  entre os anos de 1959 e 1978. Elias Basílio foi um dos 

agentes que passou a anunciar imóveis em grandes quantidades para a época. Em 

seus anúncios, constavam, em média 15 oferta de imóveis.20 Sua atividades são 

identificadas até 1979, quando parece ser suplantado pelos agentes já 

institucionalizados e que usavam recursos publicitários mais avançadas de 

publicidade. Elias Basílio foi outro agente que não deixou outros registros 

posteriores.  

Também em 1959, na edição 13 de outubro, em anúncio destacado, surge a 

figura de Francisco Ribeiro Alves, conhecido pela categoria dos corretores de 

imóveis no RN como Chico Ribeiro. 

Chico Ribeiro, segundo o site do Conselho Federal de Corretores de Imóveis -

COFECI, foi um ex-representante da Porto Seguros, empresa de seguros fundada 

em 1945 na Cidade de São Paulo. O fato de atuar com uma atividade correlata à 

atividade da corretagem de imóveis, pois a venda de seguro se dá na também por 

agentes específicos da corretagem, tenha feito com que Francisco Ribeiro tenha 

aproveitado o Know how, da atividade transferindo-o para a corretagem de imóveis. 

Em 1959, Francisco Ribeiro inova em suas práticas mercantis, pois em seus 

anúncios passa a agrega ao termo corretor de imóveis, a palavra “sugere”, ficando 

alguns de seus anúncios da seguinte forma: “Francisco Ribeiro Corretor de Imóveis 

Sugere”. Essa foi a forma de tentar construir a imagem do corretor de imóveis como 

                                                 
20

  Ao que parece, o fato de ser funcionário da prefeitura, favoreceu Elias  Basílio em algum aspecto,  
isso poderia explicar o grande número de imóveis anunciados já que, possivelmente, ele teria acesso 
às informações sobre os proprietários. 
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um agente especializado. Na medida em que o termo “sugere” está vinculado à 

qualidade de um consultor que conheceria as tendências do mercado, isso 

constituiria a imagem de um profissional especializado.  

Em agosto de 1962, seria promulgada a lei 4.116/62, a primeira que 

regulamentaria até 1976, em todo Brasil, a profissão de corretor de imóveis. Desse 

momento em diante, a categoria profissional da corretagem, assim como seus 

agentes pessoas física corretores de imóveis e as recém instituídas pessoas 

jurídicas imobiliárias, passariam a ser legalmente reconhecida pelo Estado. A partir 

desse momento e conforme a Lei só poderia exercer a atividade de corretores de 

imóveis os agentes devidamente inscritos no Conselho de sua região ou 

responsáveis por esta. As pessoas jurídicas que fossem atuar na atividade de 

corretagem de imóveis deveriam se inscrever no Conselho e ter obrigatoriamente um 

sócio corretor de imóveis responsável pela empresa. Agora a corretagem de imóveis 

só poderia ser praticada pelos seus agentes específicos, individualizados, 

identificados e classificados.  

São constituídas as estruturas materializadas da Lei, para a fiscalização dos 

agentes em suas atividades como forma de observância da Lei. São criados o 

Conselho Federal e os Conselhos Regionais de imediato em sete Estados 

brasileiros, onde a atividade estava mais desenvolvida, a saber, nos Estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná 

Pernambuco. Nesse momento, apesar de a profissão passar a ser regulamentada 

em todo território nacional, os ditames da Lei ainda demorariam a ser aplicados às 

práticas mercantis da corretagem de imóveis no RN, pois somente em 1973 surgiria 

o primeiro corretor de imóveis devidamente legalizado e constituído nos termos da 

referida Lei. 

Retomando algumas informações a respeito de Chico Ribeiro, é importante 

ressaltar que ele viria a se tornar, assim como Manuel Macedo de Brito, uma figura 

de destaque para a corretagem de imóveis no RN. Em 1973, se torna o primeiro 

corretor devidamente regulamentado do RN, possuindo o registro nº.798,  tendo sido 

primeiramente registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de 

Pernambuco. Em 1974, instala, no seu próprio escritório, uma Delegacia Regional, 

vinculada ao Conselho de Pernambuco, no qual passa a fazer os primeiros registros 
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de corretores. Em 1978, juntamente com Manuel Macedo de Brito e outros, funda 

ACIRN, sendo membro do Conselho Fiscal. 

Em 1979, é um dos fundadores do Conselho de Corretores de Imóveis do Rio 

Grande do Norte, sendo registrado como o corretor de imóveis nº 001, assim como o 

primeiro presidente do Conselho.  

Entre os anos de 1950 a 1972, com exceção de algumas pessoas jurídicas 

não, foi possível identificar de maneira concreta todos os agentes das práticas 

mercantis da corretagem de imóveis, pois somente alguns deles deixaram registros 

no Jornal Tribuna do Norte. Entre os anos de 1949, ano de abertura da Imobiliária 

Potyguar, e 1973, ano do surgimento do primeiro corretor devidamente 

regulamentado, as únicas formas de registros deixados das práticas mercantis da 

corretagem de imóveis seriam a Junta Comercial  onde eram registradas as pessoas 

jurídicas e, no caso das pessoas físicas, os  anúncios deixados nos periódicos 

locais.  

Nesse período, além dos agentes das práticas mercantis até aqui citados, 

deixaram registros, através de anúncios na Tribuna do Norte, durante as décadas de 

1960 e 1970, Alfredo Xavier, Severino Galvão, Ubaldo Alcântara, L. Souto 

Engenharia Incorporação e Vendas, Ciplan, Imobiliária Popular, Planil, Paiva e 

Irmãos e Cia. 

A partir de 1973, os agentes mercantis passam a se institucionalizar através 

do Conselho de Pernambuco e a atuarem nos termos da lei 4.116/62. Com isso e a 

partir de então, passa a ser possível identificar uma parte dos agentes que estavam 

no mercado. Mas por que somente em 1973, surgiriam os primeiros indícios de 

práticas políticas institucionalizadas, ou seja, de corretores na forma da lei, já que as 

práticas mercantis já poderiam ser identificadas no início dos anos de 1950?  

A resposta a esse pergunta pode ser encontrada, se levado em consideração 

o fato de que a partir dos anos de 1970 passam a amadurecer o processo de 

consolidação da construção civil como importante segmento econômico na cidade 

de Natal (FERREIRA, 1996). 

Se o surgimento do mercado de terras fornece o estoque latente de terrenos a 

serem disponibilizados à especulação do mercado, já a construção civil passa a ser 

a responsável pela produção dos novos valores de uso imobiliários para o mercado, 

assim como da produção dos bens de uso coletivo. 
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A partir de 1961, com a transição do bloco oligárquico agro-exportador no 

poder, os segmentos mais vinculados á economia urbana passam a ser beneficiados  

com as políticas progressistas de modernização conservadora da estrutura do 

Estado, tanto quanto da economia local. Será com o governo de Aluízio Alves que 

terá início a política habitacional no Estado com a construção dos conjuntos 

habitacionais que permitirá ao segmento da construção civil despontar em termos de 

relevância na economia local.  

Dessa forma, o governo abre uma nova porta ao capital mercantil agro-

exportador na economia urbana, através do processo de urbanização da capital do 

Estado. Nesse momento, empresas de construção se beneficiam das políticas 

habitacionais, e também do processo de implementação do que Lojkine (1981) 

chamou de “condições gerais de produção” capitalista. São criadas empresas 

estatais responsáveis pela infra-estrutura, como a Companhia de Águas e Esgoto do 

Rio Grande do Norte - CAERN, a  Companhia de telefonia do Rio Grande do Norte - 

TELERN, tipos de empresas que demandariam às construtoras novos contratos e 

serviços.  

Somado a isso, o segmento também se beneficiará com o Sistema Financeiro 

Habitacional – SFH, criado em 1964 pelo governo federal, que iria reorientar o 

processo de financiamento e produção de moradias. 

Essas demandas pela construção civil foram captadas em nossa pesquisa, 

nas edições da Tribuna do Norte de 03 de agosto de 1966, em coluna institucional, 

informando a construção, pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

do Estado – IPASE, de 163 casas no bairro de Potilândia. Na edição de 06 de 

agosto do mesmo ano, foi registrado um anúncio institucional da construção de mais 

300 casas na Cidade Satélite, também pelo IPASE.  

No que tange às políticas habitacionais, Natal foi uma cidade pioneira. Na 

edição de 10 de setembro de 1966, foi publicado um institucional do Governo do 

Estado, anunciando que as construtoras Porpino Construções Ltda e a Construtora 

Nóbrega e Machado, haviam sido escolhidas para a construção das primeiras de 

672 casas do Conjunto Habitacional Cidade da Esperança, que foi o primeiro projeto 

das políticas habitacionais do Banco Nacional da Habitação – BNH, gerenciado pela 

Companhia Habitacional do Rio Grande do Norte - COHAB/RN. 
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Dessa forma, as empresas de construção civil vão se beneficiar tanto do 

processo de modernização da estrutura administrativa do Estado, como na produção 

de novos valores de uso privado com os conjuntos habitacionais. 

Apesar de, na década de 1970, o número de novas empresas de construção 

civil abertas ser menor que na década de 1960 (CLEMENTINO, 1995; FERREIRA 

1996), isso não significou que a acumulação de capital por essas empresas tenha 

sido comprometida. 

O pequeno número de novas empresas abertas na década de 1970, em 

relação à década de 1960, pode refletir não um estagnação do nascente mercado, 

mas a consolidação do processo de transição do capital mercantil agro-exportador, 

em capital mercantil urbano, que, na década de 1970 já haveria sido concluído.  

Um exemplo desse fenômeno é o da construtora Ecocil, fundada em 1948, e 

que, na edição da Tribuna do Norte de 05 de agosto de 1950, publica uma nota 

institucional. A Ecocil, representa um exemplo da associação entre o capital 

mercantil urbano e o Estado oligárquico. A empresa, de propriedade da família do 

Coronel Teodorico Bezerra, ex-vice governador, grande latifundiário produtor de 

algodão e um dos maiores pecuaristas do Estado, foi responsável por grandes obras 

de infra-estrutura do Estado.  

Outro fato importante que se manifesta na década de 1970, foi a transição da 

sociedade do RN, de rural à urbana (CLEMENTINO, 1995), associando o mercado 

de terras a produção de novos valores de uso em escala ampliada a demanda 

necessária ao processo de valorização do capital pela esfera da produção de 

moradias.  

Portanto, o surgimento dos primeiros agentes institucionalizados da 

corretagem de imóveis no ano de 1973, foi uma das consequências do crescimento 

da atividade dos agentes da produção imobiliária. Seria somente com a 

consolidação da construção civil e do surgimento da incorporação imobiliária na 

década de 1980, que estariam desenvolvidas as bases da fração imobiliária do 

capital, assim como o caminho para a expansão e consolidação das práticas 

históricas da atividade da corretagem de imóveis. Dessa forma, as práticas 

mercantis da corretagem de imóveis, a partir da década de 1970,  apesar de serem 

fortemente influenciadas pela consolidação do segmento da construção civil,  ainda 

não haviam acumulado as forças sociais necessárias à consolidação das práticas 
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sociais, ao contrário passaria por força da lei a se estabelecer as práticas político-

institucionalizadas. 

Entre 1973 e 1979, atuavam de forma regular 72 corretores de imóveis em 

Natal. Sendo 07 inscritos em 1973; 15 inscritos em 1974; 19 inscritos em 1976; e, 48 

inscritos em 1978. 

Entre as pessoas físicas inscritas nesse período encontram-se os principais 

agentes históricos das práticas mercantis como Francisco Ribeiro Alves, Creci 001; 

Manuel Macedo de Brito, Creci 42; e, Max Eufrásio de Santana Creci. 002. É 

também nesse período que surge e passa a ocupar um relevante espaço nas 

praticas políticas institucionais, uma segunda geração de agentes pessoas físicas 

que no decorrer dos anos consolidariam a atividade da corretagem de imóveis no 

RN. Dentre eles, devemos fazer referência ao médico Waldemir Bezerra de 

Figueiredo, Creci 027, que passa a atuar no mercado em 1975, participa da segunda 

diretoria do conselho entre os anos de 1982 a 1985, e, nos anos 2000 chegaria a 

presidência do Conselho Regional, tendo como vice presidente Francisco Ribeiro 

Alves. Outros nomes que iriam fazer parte dessa segunda geração também se 

inscrevem nesse período: Roberto Hugo Barreto Paiva, Creci 003; João Batista 

Coutinho, Creci 005; Militão Chaves, Creci 0031; dentre outros.  

Na edição de 03 de agosto de 1975, da Tribuna do Norte, a coluna 

“oportunidades” traz 38 anúncios, e passa a apresentar uma nova diagramação na 

qual os imóveis passam a ser separados por tipo de oferta para venda ou locação. 

Nessa edição, surge uma imobiliária chamada Sol e Mar. Essa empresa apresenta 

em seus anúncios o Creci nº 1188, do Rio de Janeiro, o que nos mostra o indício de 

que os agentes da atividade da corretagem passaria a se diversificar, quanto as 

suas origens.  

Com o surgimento de uma segunda geração de corretores e empresas 

imobiliárias, os agentes locais passaram a dividir o espaço com agentes mais 

modernos, começando progressivamente a ter início um processo concorrencial 

entre esses agentes. 

Em 1976 e 1977, passam a surgir as primeiras empresas imobiliárias do RN, 

nos ditames da Lei 4.116/62. Nesse período, são abertas 7 empresas sendo elas, 

por ordem de abertura: a empresa Pio Morais Comércio e representações Ltda, 

Creci 23J, tendo como responsável Otacílio Pio Ribeiro, Creci 004;  Costa Azul 
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Imóveis Ltda, Creci 26J, Prestsolo Prestação de Serviços ao Solo Ltda, Creci 44J; 

Abreu Imóveis, Creci, 63J; Imobiliária Reis Magos, Creci 64J; J. G Macedo, Creci 

85J e Corretores Associados Ltda. 

Seria importante destacar que, dessas 7 empresas, em 2007, estariam em 

funcionamento apenas a Prestsolo Prestação de serviços ao Solo Ltda e a Abreu 

Imóveis, sendo que essa última, se tornaria no primeiro decênio do século XXI, a 

maior empresa do mercado local. 

Um ano antes da fundação do Conselho, na edição de 27 de abril de 1978 da 

Tribuna do Norte, na coluna “oportunidades”, agora com o nome de “Serviços, 

Oportunidades e Negócios” são registrados anúncios da Imobiliária Costa Azul:o 

ponto alto dos imóveis; da Arnon Imóveis; da Contato Imóveis; de Deoclecio 

Imóveis. Nas edições seguintes, de 28 de abril e 07 de maio de 1978, já é 

perceptível o início do processo concorrencial entre os agentes. Os anúncios, que 

não passavam de pequenos textos, passam agora a estampar logomarcas. Agentes 

das práticas mercantis, como Elias Basílio, que mantinha a mesma forma de 

anunciar, perde cada vez mais espaço, frente aos novos agentes pessoas jurídicas. 

Nesse momento, podemos destacar, dentre essas empresas, MP Santiago 

Corretora de Imóveis, Procuradoria de Imóveis, Arnon Imóveis, F. G Pedrosa. 

Na edição de 11 de fevereiro de 1979, é registrado o anúncio da Bezerra 

Imóveis Empreendimento Imobiliários, que traz a informação a respeito do 

atendimento no “plantão aos domingos”, ou seja, os primeiro indícios registrados de 

relação de exploração do capital sobre o trabalho no interior da atividade, como será 

observado adiante. 

No ano de 1978, as bases do mercado imobiliário já estavam consolidadas 

em Natal. Constam como fatores relevantes a essa afirmação: a conclusão do 

processo de parcelamento do solo, que agora estava disponibilizado à especulação; 

a consolidação do segmento da produção de novos valores de uso (construção civil); 

a entrega dos conjuntos habitacionais, que constituíra um estoque latente de imóveis 

a serem disponibilizados ao mercado e a expansão do tecido urbano que já chegava 

ao seu limite. O processo de acumulação de capital por parte da construção civil já 

permitia ao segmento, o seu descolamento da esfera da dependência do Estado e 

teria início o processo de construção por incorporação. Nesse momento tem inicio a 

transição das práticas mercantis às práticas políticas institucionalizadas, mas 
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essa transição ocorre sem que a fase das práticas sociais, ou seja, da distinção 

entre os agentes do capital e do trabalho no interior da atividade, estivesse 

amadurecida. 

As condições concorrenciais entre os capitais individuais dos agentes 

pessoas jurídicas da atividade da corretagem de imóveis estavam passando a se 

tornar manifestas e, com isso, surgem as primeiras iniciativas dos grupos mais 

antigos das práticas mercantis associados à segunda geração dos já agentes 

institucionalizados. Essas ações resultariam no processo de constituição das 

práticas políticas institucionalizadas, como as primeiras interferências dos 

agentes diretamente no processo de regulamentação e disciplinamento da categoria. 

Tudo indica que tais ações se deram em decorrência do forte crescimento que a 

atividade apresentou no fim dos anos de 1970, e com isso, o aumento do processo 

concorrencial que precisaria ser disciplinado. 

Esse momento tem início em 1978 com a fundação Associação dos 

Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte - ACIRN, passando pela fundação do 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis, em 1979, assim como pela fundação 

do Sindicato de Corretores de Imóveis em 1982 e finalmente, da Associação dos 

Potiguar de Empresas do Mercado Imobiliário do RN em 1992. 

 

4.3 DAS PRÁTICAS POLÍTICO-INSTITUCIONALIZADAS AOS “EFEITOS 
PERTINENTES” DOS AGENTES DO SEGMENTO DA CORRETAGEM DE 
IMÓVEIS 
 

Entre os anos de 1962 e 1973, a atividade da corretagem de imóveis já havia 

avançado em termos de práticas sociais e político-institucionais sobre 14 Estados do 

país, onde a atividade estava mais desenvolvida. Em maio de 1976, a lei 4.116, de 

27 de agosto de 1962, foi julgada como inconstitucional devido à falta de critério no 

processo de formação do profissional da corretagem de imóveis. Em 12 de maio de 

1978, foi promulgada a lei 6.530, que regulamentaria definitivamente a atividade  da 

corretagem de imóveis e seus agentes em todo Brasil. 

No Rio Grande do Norte, durante a década de 1970, com o aumento da 

atividade na produção e circulação do capital pelo mercado imobiliário, a atividade 

da corretagem de imóveis passa a atrair cada vez mais novos agentes, sejam 

pessoas físicas ou jurídicas 
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Os anos de 1978 a 1992, definem a consolidação das práticas políticas 

institucionalizadas, pois é o período no qual surgem as instituições representativas 

da atividade  no Rio Grane do Norte, tais como as associações, o Conselho e os 

sindicatos. Contudo, como já defendido anteriormente, as práticas políticas são 

impostas, antes de alcançadas as forças sociais que poderiam colocar em 

andamento as práticas sociais. 

A partir de 1978, os registros deixados pela Associação dos Corretores de 

Imóveis do Rio Grande do Norte – ACIRN, pelo Conselho de Corretores de Imóveis, 

CRECI/RN; pelo Sindicato de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte- 

SINDIMÓVEIS/RN, assim como pela Associação Potiguar de Empresas do Mercado 

Imobiliário- APEMI/RN, nos permite a partir do cruzamento de suas informações e 

outras variáveis como a econômica, construir um cenário do desenvolvimento das 

práticas político-institucionalizadas da atividade enquanto segmento da fração 

imobiliária do capital. 

Além da manifestação tardia das práticas mercantis, em relações aos 

Estados onde a atividade estava mais desenvolvida, a instabilidade econômica  da 

economia brasileira da década de 1980, de certa forma, retratariam o mercado 

imobiliário e o surgimento dos conflitos entre o capital e o trabalho no interior da 

atividade.  

Na década de 1980, a atividade da corretagem de imóveis iria se deparar com 

um forte impeditivo no processo de constituição de suas práticas sociais, a 

instabilidade econômica da economia brasileira, que acabaria por afetar a dinâmica 

do setor habitacional. O segmento da construção civil em Natal sofreu um forte 

impacto com o fim dos programas habitacionais, sepultados definitivamente com a 

extinção do Banco Nacional da Habitação – BNH, em 1986, causando, 

conseqüentemente, a retração do mercado e do estoque habitacional imobiliário de 

imóveis residenciais.  

A crise tardaria a se instalar no RN, mas chegaria na segunda metade da 

década de 1980. A economia do Rio Grande do Norte, manteve um crescimento 

médio de 6,22% no PIB, entre os anos de 1980 e 1985, caindo vertiginosamente 

entre 1985 e 1990 para 0,35% ao ano (ARAUJO, 2009, p.137).  
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A queda vertiginosa do PIB refletiu na atividade da corretagem, especialmente 

no ano de 1987, quando 110 inscrições de pessoas físicas e 30 inscrições de 

pessoas jurídicas foram canceladas junto ao Creci. 

Na década de 1990, o processo concorrencial entre os agentes pessoas 

físicas e jurídicas da corretagem de imóveis estava estabelecido, os efeitos de uma 

nova crise econômica, têm seus efeitos sentidos também no Rio Grande do Norte, 

de forma mais acentuada em 1998, quando são canceladas 74 inscrições de 

pessoas físicas e 80 inscrições de pessoas jurídicas. Nesse momento, o setor passa 

por um “enxugamento” e, como forma de aumentar o poder concorrencial, algumas 

das maiores empresas criam a Associação Potiguar de Empresas do Mercado 

Imobiliário - APEMI/RN.  

Seria somente a partir dos anos 2000 que o número de corretores iria voltar a 

crescer de forma significativa, em decorrência de um outro ciclo de crescimento do 

mercado imobiliário de Natal, visto que a cidade, passa a ser um importante destino 

turístico internacional, deslocando o eixo dinâmico do mercado imobiliário para fora 

do espaço econômico local. 

 

4.3.1 A associação de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte-ACIRN, e 
o início das práticas político- institucionais 
 

O fim da década de 1970 é o ponto inicial do processo concorrencial entre os 

agentes pessoas jurídicas das práticas mercantis. Apesar de possuir oficialmente 6 

agentes pessoas jurídicos (imobiliárias) devidamente institucionalizados entre 1976 

e 1978, havia um maior número de agentes pessoas físicas(corretores de imóveis) 

que atuavam sem constituir empresas, mas  já se utilizando de um nome de 

fantasia. Como forma de ilustrar esse cenário, escolhemos o caso da Procuradoria 

de Imóveis, Creci 998.  

No fim da década de 1960, o advogado José Wilson Arnaldo da Câmara 

Gomes Neto, Creci 424, passou a administrar aluguéis de seus clientes. Essa 

atividade paralela passou a se configurar como uma atividade específica. Daí, surgiu 

a Procuradoria de Imóveis, iniciando suas atividades, mais como um setor de seu 
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escritório de advocacia21, do que como uma empresa constituída, pois essa seria 

registrada no conselho regional somente em 1989. 

Buscando informações em de outro periódico local, o jornal Poty, nas edições 

de domingo, dias 01, 08 e 15 de agosto de 1979, são identificados os seguintes 

agentes: Critério, J. G Macedo, M. Macedo, Sigma, Vila Velha, Logos Imobiliária, Pio 

Morais, Estrela D´alva, Imobiliária Nobrega, Olemane. Entre os agentes que 

aparecem com nomes de pessoas físicas estão Abínio Arruda, Ferreira, Almeida, 

Loudinha, Magno Wanderley. 

Do que precede, o mercado imobiliário de Natal, do ponto de vista dos 

agentes, encontravam-se na seguinte situação: o grupo dos agentes históricos tendo 

a sua frente agentes como Francisco Ribeiro Alves, Manuel Macedo de Brito, Militão 

Chaves, Max Eufrásio de Lima, Humberto Pignato; o grupo dos novos, agentes  

como Arno Sávio e Waldemir Bezerra, os quais a pesquisa, passam a atuar 

explorando intensamente o espaço publicitário dos periódicos locais, e ainda um 

terceiro grupo remanescente dos agentes não identificados, os quais, por diversos 

motivos acabaram se perdendo no processo de desenvolvimento das práticas 

históricas concretas. 

O capital acumulado, por algumas empresas e pessoas físicas, já passava a 

consumir o trabalho de indivíduos que passam a atuar como corretores, sem vínculo 

empregatício e sendo remunerados por comissão.  

Além dessas variáveis, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, com a 

recente promulgação da lei 6.530/78, deu andamento à expansão da rede de 

conselhos regionais como forma de cumprir seu papel institucional de aplicação da 

lei em todos os Estados, e, de certa forma, passando a interferir nas práticas 

mercantis locais.  

Em 18 de outubro de 1978, é fundada a Associação de Corretores de Imóveis  

do Rio Grande do Norte - ACIRN, com 27 associados,  dos 89 agentes da 

corretagem que já  estavam inscritos no Conselho de Pernambuco. Dentre eles, são 

encontrados agentes históricos das práticas mercantis, como Manuel Macedo de 

Brito, fundador presidente; Francisco Ribeiro Alves, Max Eufrásio de Santana, 

Militão Chaves, Otacilio Pio Ribeiro, Roberto Hugo Barreto de Paiva. Assim como, 

                                                 
21

 Conforme informações cedidas por Renato Alexandre  Maciel Gomes Neto, Creci 1107,  advogado, 
filho de José Wilson da C.G. Neto, diretor da Procuradoria de Imóveis e um dos presidentes da 
Apemi. 
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integrantes da segunda geração das práticas mercantis, que passam a atuar a partir 

da década de 1970, como Jansen Leiros Ferreira; José Renato Ribeiro Alves e 

Francisco Marcos Ribeiro Alves, filhos de Francisco Ribeiro Alves22; Arnon Sávio da 

Silva, que já despontava nos anúncios como um dos agentes pessoas físicas 

usando nome de fantasia, que marcaram a corretagem de imóveis no fim dá década 

de 1970; Luiz Carlos Scala Loureiro, dentre outros agentes. 

A ACIRN/RN, em seu artigo primeiro, propunha-se a ser uma entidade com o 

fim de congregar a classe de corretores de imóveis. Como sua instituição jurídico-

econômica era de uma associação, sua função seria congregar seus associados, e 

não toda a categoria. 

Podemos considerar que a associação foi o primeiro instrumento do grupo  

histórico das práticas mercantis na defesa de seus interesses frente ao crescimento 

no número de agentes concorrentes e, de certa forma, frente ao mercado. Apesar de 

ter sido fundada em outubro de 1978 seu estatuto seria publicado no Diário Oficial 

do Estado de 13 de julho de 1979. 

O estatuto definia os fins da instituição, os sócios, que só poderiam ser 

corretores de imóveis, os direitos e deveres dos associados, penalidades 

disciplinares com base nas normas do Conselho Regional, a estrutura administrativa 

e as assembléias gerais.  

Ao que parece, a Associação também foi uma forma de constituir um grupo 

de agentes, que coordenasse a transição das práticas mercantis às práticas 

político-institucionalizadas, frente a algo que se tornava cada vez mais eminente 

por força de lei, a fundação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. 

A ACIRN, como associação, vai dar origem, entre 1979 e 1982, a outras duas 

instituições, o Conselho Regional em 1979 e o Sindicato dos Corretores de Imóveis 

em 1982. 

Essas duas entidades serão dirigidas por um grupo muito restrito de 

integrantes da categoria, formando um “grupo dominante”, composto por agentes 

históricos das práticas mercantis da primeira geração em seu núcleo duro, 

associado a um grupo de agentes da segunda geração, que condicionariam  o 

desenvolvimento da atividade  da corretagem de imóveis de forma modernizante, do 

                                                 
22

 A família de Francisco Ribeiro passou a fazer parte da associação tanto quanto das primeiras 
diretorias do Conselho Regional além dos filhos Maria Helena Fialho ribeiro Alves, sua esposa fez 
parte da diretoria do Conselho Regional. 
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ponto de vista dos agentes do capital, e conservadora, do ponto de vista do trabalho, 

a partir dos anos de 1990. 

 

4.3.2 A Fundação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e a lenta e 
progressiva efetivação da lei 6.530/78 no Estado 
 

Em 10 de janeiro de 1979, ou seja, menos de três meses após a criação da 

ACIRN, foi fundado o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande 

do Norte, CRECI/17ª Região. O Conselho do RN, foi o quinto Conselho de corretores 

de imóveis do Nordeste atrás de Pernambuco 7ª região, Bahia 9ª região, Ceará 15ª 

região e Sergipe 16ª região. 

A constituição da associação e da fundação do Conselho resultou mais da 

imposição da Lei Federal 6.530, e, conseqüentemente, da regulamentação dos 

agentes da corretagem, já que a lei teria como fim instituir os agentes e seus 

instrumentos de regulamentação e fiscalização, do que da demanda de uma 

possível consciência coletiva da categoria econômica dos corretores de imóveis, no 

processo de diferenciação profissional. 

Com a obrigatoriedade por parte do Estado da aplicação da lei através de seu 

aparelho de fiscalização e seus agentes constituídos, tem início no RN, o processo 

de identificação dos agentes das práticas mercantis, sua classificação em pessoas 

jurídicas e físicas, aplicação de procedimentos contratuais e normativos, os quais de 

certa forma, teria que romper com as práticas já estabelecidas no mercado local. 

A atividade que antes era desenvolvida sem marcos reguladores ou 

normativos passaria agora a ser, por força da Lei, aplicados, a todos os agentes. 

Com a fundação do Conselho se torna possível ter uma melhor percepção da real 

dimensão da atividade da corretagem de imóveis no RN, no que diz respeito ao 

número de seus agentes, assim como os procedimentos tomados pelo primeiros 

gestores quanto ao ingresso dos novos integrantes. Porém, as práticas mercantis, 

a realidade e os interesses locais, foram mitigando as ações de fiscalização do 

Conselho Regional. 

O artigo 5º da Lei 6.530 define as funções, a estrutura e a personalidade 

jurídica do Conselho da seguinte forma: 

 

Art. 5º - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de 
disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, 
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constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, 
operacional e financeira (LEI. 6530/78). 
 

 
Sendo assim, a função do Conselho Regional seria, além da fiscalização e 

disciplina das práticas concretas dos agentes da corretagem de imóveis, corretores 

e empresas de corretagem de imóveis, fiscalizar se a mão-de-obra utilizada nas 

imobiliárias seria realmente de corretores de imóveis. Tal fiscalização se devia ao 

fato de que o decreto 81.871/78, que regulamentou a lei 6.530/78, em seu artigo 3º, 

parágrafo único que determinara que “O atendimento ao público interessado na 

compra, venda, permuta ou locação de imóvel, cuja transação esteja sendo 

patrocinada por pessoa jurídica, somente poderá ser feito por Corretor de Imóveis 

inscrito no Conselho Regional da jurisdição”. A Lei, ao criar a pessoa jurídica, tenta 

manter o equilíbrio entre o capital e o trabalho no interior da atividade. Em suma, o 

Conselho seria o agente jurídico de regulamentação da atividade da corretagem de 

imóveis, mas também, das relações entre as pessoas físicas e jurídicas por ela 

constituída, assim como, espaço institucional de articulação dos interesses entre os 

agentes do capital e do trabalho. 

É importante entender a forma objetiva de transição das práticas mercantis às 

práticas político-institucionais, quanto ao papel desempenhado pelo Conselho 

desde sua fundação. Como agente de disciplina e fiscalização, em suma, uma 

instituição de regulação da atividade, não exerceu plenamente suas atividades. O 

que aconteceu foi um trabalho de contenção da aplicação gradativa da lei, no que se 

referia aos interesses do grupo dominante. De certa forma, as práticas do Conselho 

refletiram o legado dos agentes das práticas mercantis e seus interesses. Entre os 

anos de 1979 e 2007, o Conselho Regional teve 3, presidentes a saber: Francisco 

Ribeiro Alves, Creci 001, que se manteve na presidência da entidade entre 1979 e 

1991, sendo substituído posteriormente por José Ramos dos Santos23, Creci 121, 

inscrito em 1979, ex-vendedor de carros, juiz classista e responsável pela Imobiliária 

Patrimônio. José Ramos dos Santos ocupou a presidência do conselho entre os 

anos de 1991 a 2000, quando foi sucedido por Waldemir Bezerra de Figueiredo, 

Creci 27, médico de formação e responsável pela Bezerra Imóveis, e com mandato 

junto ao Conselho até 2012. Outros membros como Manuel Macedo de Brito, João 

                                                 
23

  José Ramos dos Santos, após  ocupar por uma década a presidência do Conselho Regional, ainda 
ocupou a presidência do Sindicato dos Corretores de Imóveis do RN. 
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Batista Coutinho, João Galdino de Macedo, Max Eufrásio de Santana, Roberto Dias 

de Oliveira, Francisco Marcos Ribeiro Alves, Abinio Arruda, Humberto Pignataro 

foram agentes da corretagem que ocuparam seguidamente posições no Conselho 

desde sua fundação. 

Os primeiros indícios da política que seria desenvolvida para a implementação 

da regulamentação da atividade do Estado já seria apresentada nos dois primeiros 

anos de atividade, através do processo de admissão dos corretores, contrariando a 

Lei 6.530. 

Com a promulgação da Lei 6.530/78, o corretor de imóveis seria aquele que, 

possuindo o diploma de Técnico em Transações Imobiliárias-TTI, e registrando este 

junto ao Conselho de sua jurisdição estaria apto a exercer a atividade. Conforme o 

Decreto 81.871/78, que regulamentou a Lei 6.530, a atividade seria também 

permitida àqueles que já haviam se tornado corretores de imóveis nos trâmites da lei 

4.116/62. Em outras palavras, somente àqueles já registrados anteriormente seria 

permitida a atuação sem a formação de Técnico em Transações Imobiliárias. 

Com a nova regulamentação, seria necessário o surgimento dos cursos de 

formação profissional. Esses cursos já eram alvo de propostas desde o fim dos anos 

de 1940, tendo sido criados efetivamente pelo Sindicato do Corretores de Imóveis de 

São Paulo, no final dos anos de 1950. Ou seja, nos Estado do Sudeste essa 

estrutura de formação dos agentes da corretagem, já havia sido criada 

anteriormente, antes da promulgação da Lei. 

No Rio Grande do Norte, o processo de obtenção do título de Técnico em 

Transações Imobiliárias-TTI passaria a ser fornecido somente em 1982 pela 

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, através de uma prova 

com base no material didático formulado pelo Conselho Federal e cedido para 

Secretaria de Educação do Estado. 

Dessa forma, o grande número de inscrições entre 1979 e 1981, está 

relacionado ao fato do Conselho não respeitar a lei no processo de admissão. 

Conforme informações da própria secretaria do Conselho, até 1981 não era 

solicitado o diploma obrigatório à admissão de novos agentes pessoas físicas 

(Gráfico 01). 
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Isso nos leva a deduzir que, a apesar da imposição da lei, as práticas 

mercantis ainda resistiam e demorariam a ser superadas.  

Com base em dados fornecidos pelo Conselho Regional, das 2.183 pessoas 

físicas inscritas no Conselho entre 1973 e 2007, um total de 569 inscrições foram 

feitas entre os anos de 1979 e 1981, correspondendo a 26,07%, com uma média de 

189 inscrições por ano. No ano de 1982, com a obrigatoriedade da apresentação do 

diploma, o número de inscritos caiu consideravelmente, sendo 5 novas inscrições 

em 1982. 

De maneira geral, entre os anos de 1973 e 2007, dos 100% de agentes 

inscritos no Conselho, 12,06% foram inscritos na década de 1970; 24,74% inscritos 

na década de 1980; 20,84% inscritos na década de 1990 e 41,82% entre os anos de 

2000 a 2007.  

Quanto às pessoas jurídicas, foram constituídas no mesmo período 462 

empresas, sendo que 6,49% delas foram constituídas na década de 1970, 38,96% 

constituídas na década de 1980, 26,62% constituídas na década de 1990, e, 27,92%  

constituídas entre os anos de 2000 a 2007 (Gráfico 2). 
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Esses dados revelam que, nos anos de 1980, houve um processo de abertura 

de empresa bastante acentuado, propiciando o início do processo concorrencial 

entre os agentes pessoas jurídicas. Ao mesmo tempo, após 1982, o número de 

pessoas físicas que entraram no mercado foi relativamente pequeno. Isso confirma 

nossa hipótese de que grande número de inscrições até 1981, terem de dado, em 

decorrência do procedimento para inscrição adotado pelo Conselho local, ao não 

exigir o diploma de TTI, o qual somente seria obrigatório de 1982 em diante. 

Com o maior número de empresas, seria de se esperar que um maior volume 

de mão de obra fosse demandado, e isso foi o que aconteceu. Mas, como a lei 

6.530/78 não foi levada a cabo em toda sua plenitude pelo conselho local, as 

empresas passaram a atuar com agentes não regulamentados. 

A lei 6.530/78 no RN existia de direito, mas, não de fato. Um grande número 

de indivíduos passou a atuar no mercado, de forma a partir de então, ilegal, já que 

não se enquadravam nos ditames da profissão regulamentada, e as imobiliárias  

eram os maiores emissores desses agentes não regulamentados  no mercado. 
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A partir da década de 1980, os registros do Conselho nos dão elementos com 

os quais podermos fazer co-relações da atividade da corretagem de imóveis no 

processo de desenvolvimento de suas práticas históricas, ou seja, do movimento de 

entrada e saída dos seus agentes pessoas físicas e jurídicas do mercado de 

intermediação na venda locação e administração de imóveis. 

As principais críticas ao conselho dizem respeito à fragilidade do processo de 

fiscalização que de certa forma privilegiaria os interesses do grupo dominante à 

frente da instituição, que seria composto em sua grande maioria por empresários 

donos de imobiliárias. Tais críticas fazem parte do discurso de corretores 

autônomos, corretores que atuam em empresas imobiliárias, empresários donos de 

imobiliárias, e, até mesmo, de indivíduos não credenciados que atuam no mercado 

de forma clandestina.  

O discurso dominante dos agentes quando comparados às práticas 

concretas, mostram que a percepção crítica de sua atividade, especialmente dos 

agentes corretores de imóveis autônomos, é “gelatinosa”, não possui consistência 

que a sustente quando comparada aos fatos históricos e destituída da compreensão 

do lugar dos agentes e das instituições no processo de articulação política dos 

interesses de cada um dos agentes.  

Do ponto de vista do grupo dominante estabelecido nas diretorias das 

associações, do Conselho e dos sindicatos, as críticas tendem a ser menos 

incisivas, mas ao mesmo tempo mais estruturadas. Como grupo dominante, seus 

agentes detêm as ferramentas de gestão dos aparelhos de fiscalização e também de 

representação, podendo então graduar as medidas de fiscalização de forma que não 

comprometam o fornecimento da mão-de-obra não regulamentada necessária ao 

processo concorrencial e ao mesmo tempo, não deixando de executar minimamente 

as atividades obrigatórias do Conselho e do sindicato dos corretores de imóveis, 

evitando por exemplo, a contestação do processo de gestão dos aparelhos e com 

isso uma crise de legitimidade. 

  

4.3.3 Da Associação do Corretores de Imóveis à sua transformação a entidade 
sindical 
 

A ACIRN, fundada em 1978, tornar-se-ia em 16 de julho 1982, o Sindicato dos 

Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte, conquistando sua carta sindical em 
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1984. Dessa forma, a associação, que tinha como principal função a defesa dos 

interesses de seus associados, passaria agora a representar a categoria profissional 

da corretagem de imóveis no RN como um todo. 

Seu primeiro presidente foi Manuel Macedo Brito, e demais membros que já 

compunham a associação. Em suma, o Sindicato dos Corretores de Imóveis, seria 

dirigido pelo grupo dos agentes históricos. Sendo assim, não houve qualquer 

alteração quanto a ação do sindicato na defesa dos interesses dos corretores 

autônomos, prevalecendo dentro do sindicado os interesses das imobiliárias, ou 

seja, dos agentes pessoas físicas que no decorrer dos anos de 1980, ser tornaram 

pessoas jurídicas.  

Tanto a Lei 4.116/62, quanto o Decreto 81.871/78 previam a participação 

sindical na composição do conselho como forma de equilibrar os interesses do 

capital e do trabalho no interior da estrutura de poder dos Conselhos Regionais, 

evitando que a instituição regional ficasse apenas sob o julgo de interesses do 

capital dos agentes pessoas jurídicas da corretagem e, assim, comprometessem as 

funções de fiscalização pertinentes aos conselhos. 

Quando a metade e posteriormente o terço24 sindical foi estipulado, as 

atividades sindicais do capital e do trabalho nos Estados do Sudeste já haviam se 

desenvolvido plenamente, sendo assim a participação sindical na composição do 

Conselho, foi estipulado também como forma de equilibrar as relações capital 

trabalho no interior da categoria. 

Lembramos que, desde 1946, a representação sindical da atividade da 

corretagem de imóveis fora cindida entre o capital e o trabalho, com a migração dos 

agentes pessoas jurídicas do Sindicato dos Corretores de Imóveis e para o Sindicato 

das Empresas de Compra e Venda de Imóveis-SECOVI, em São Paulo.  

No Rio Grande do Norte, não houve essa cisão, pois apenas os interesses 

dos agentes do capital passaram a ser  ali representados.  

Com a transformação da ACIRN em sindicato dos corretores de imóveis, o 

grupo dominante da atividade da corretagem de imóveis estava consolidado, pois o 

                                                 
24

  A Lei 4.116/62, em seu art. 12º previa que, dos 54 membros integrantes dos Conselhos Regionais, 
a metade, ou seja, 27 membros deveriam provir dos sindicatos de corretores de imóveis da respectiva 
região. No Decreto 81.871/78, esse percentual reservado aos membros dos sindicatos, segundo o 
art. 15º, seria de um terço, ou seja, dos 54 membros 18 seriam representantes sindicais. Com a lei 
10.795/03, as cadeiras reservadas nos Conselhos Regionais aos membros da representação sindical 
seriam extintas. 
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sindicato era integrado pelos mesmos membros do Conselho, não havendo espaço 

para a contestação ou a discordância das atividades representativas do sindicato e 

fiscalizadora do conselho. 

O Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte-

SINDIMOVEIS/RN surge em um momento muito diferente, daquele no qual surgiram 

os sindicatos da atividade, nas décadas de 1930 e 1940, no Sudeste. O elo 

identitário que no Brasil os primeiros sindicatos da corretagem de imóveis fundados 

possuíam, não estava mais presentes no momento da criação do SINDIMOVEIS/RN. 

Essa identidade não estava mais baseada nas condições de semelhança dos 

indivíduos, tendo como base as relações econômicas e o processo de 

reconhecimento social. Agora, a identidade do profissional passava a representar 

apenas o número do registro junto ao conselho. O sindicato também não surge das 

demandas dos agentes corretores de imóveis, como agentes do trabalho, na defesa 

de seus interesses mediante um processo de exploração, mas como forma de 

garantir o controle da porta de entrada ao Conselho pelo dispositivo do terço 

sindical.  

O número de inscritos até 1982 pode apresentar um considerável contingente 

de agentes corretores de imóveis regularmente inscritos, mas essas inscrições não 

se deram porque esse realmente fosse o número de corretores efetivamente 

atuando no mercado imobiliário, mas pela abertura dada pelo recém fundado 

Conselho ao registro profissional. Muitos indivíduos que não atuavam no mercado, 

se escreveram como forma preventiva, já que, na ausência do emprego formal, a 

corretagem de imóveis seria uma alternativa ocupacional, uma espécie de reserva 

ocupacional. Até 1982 foram feitas 663 inscrições, sendo que 93 delas já haviam 

sido canceladas, licenciadas ou transferidas. Somente no ano de 1981 houve 31 

transferências de inscrições para outros Estados (Gráfico 3). 

Em síntese, a facilidade para inscrição, a heterogeneidade dos agentes 

quanto às suas origens sociais e econômicas e a inexistência de experiência 

sindical, fizeram com que o SINDIMÓVEIS/RN, se transformasse numa mera 

representação dos interesses dos corretores donos de imobiliárias, e não dos 

corretores autônomos propriamente. A forma restritiva como foi tratada a ação 

sindical do SINDIMÓVEIS/RN, fica patente pelo fato de que, apesar de ter surgido 
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em 1982 e conquistado a sua carta sindical em 1984, somente em 2001 seria 

formulado seu estatuto, sem nunca haver sido registrado em cartório. 

 

 

 

A inoperância por parte do Sindicato de Corretores de Imóveis do RN, assim 

como o não registro de seu estatuto, no cartório competente, como definia a 

Constituinte de 1988, culminou com o questionamento de sua legitimidade em 1996, 

quando alguns corretores de imóveis tentaram criar um outro sindicato, o Sindicato 

dos Corretores de Imóveis e de Funcionários de Imobiliárias do RN, chegando a 

registrar seu estatuto no Segundo Ofício de Notas, em 26 de agosto de 1996. 

Estavam a frente dessa tentativa o corretor João Ubaldo Batista, Creci 489 (ex-

funcionário da Procuradoria de Imóveis que ao deixar o emprego de Office-boy, no 

fim da década de 1970, ingressou na corretagem de imóveis, trabalhando como 

corretor em outras imobiliárias) e Yogi Pinto Pacheco,  corretor de imóveis inscrito no 

Conselho em 1979, sob o Creci 132, baixado em 1995, e do qual não temos mais 

informações. 
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O Sindicato dos Corretores de Imóveis e Funcionários de Imobiliárias, não 

teve vida muito longa, pois não havia ainda as condições necessárias à criação de 

um movimento sindical atuante. Além das condições sociais que não se 

apresentavam favoráveis ou maduras o suficiente, pela inexistência de uma massa 

de corretores cientes de sua posição enquanto trabalhadores, a proposta do projeto 

sindical não estava em conformidade com a legislação, pois, na condição de 

sindicato, propunha-se a representar duas categorias distintas: os corretores de 

imóveis e os funcionários de imobiliárias. Entretanto, essa ação ou movimento fez 

com que o SINDIMÓVEIS, se pronunciasse em uma nota de esclarecimento, a 

respeito do processo de sua fundação, assim como, defendesse sua legitimidade 

como instituição representativa dos interesses dos corretores autônomos.  

Um dos resultados desse processo para o SINDIMÓVEIS, foi que nos anos 

seguintes, houvesse uma mudanças de nomes na presidência, o que não significou 

a mudança de postura quanto a ação sindical. A presidência passaria de Manuel 

Macedo de Brito, à Maria Helena Fialho Ribeiro Alves, Creci 94, que era esposas de 

Francisco Ribeiro Alves, em seguida a presidência do SINDIMÒVEIS, passaria a 

José Ramos dos Santos, que assumiria em 2001, após deixar a presidência do 

Conselho Regional, cargo que ocupara desde 1991. 

Durante a rápida existência do SINDIMÓVEIS/RN, as suas principais ações 

foram direcionadas à implementação de cursos de formação de novos corretores 

para suprir a demanda por mão-de-obra das imobiliárias. 

A ata da Reunião de 31 de julho de 2002, entre representantes de diversos 

sindicatos do Nordeste, entre eles o até então presidente do SINDIMÓVEIS/RN, 

Claudecir Gonçalves Fernandes (Caio Fernandes), expressa bem os interesses que 

estavam em jogo. O presidente do SINDIMÓVEIS/RN, durante a reunião informará 

que havia fechado um convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial-SENAC/RN, para o fornecimento de um curso de formação de Técnico 

em Transações Imobiliárias para novos corretores.  

Além do SENAC, seriam criados outros dois cursos de formação, o Centro de 

Desenvolvimento - CETREDE e o Centro de Treinamento Profissional - CETREP. 

Este último seria uma concessão de um curso profissionalizante sediado em Belém 

do Pará e trazida para o Rio Grande do Norte por intermédio do Waldemir Bezerra 

de Figueiredo, que, naquele momento, ocupava a presidência do Conselho.  
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Nessa mesma reunião, foi debatido sobre o projeto, até então em tramitação 

no Congresso Nacional da Lei 10.795/03, que alterava a Lei 6.530/78, eliminando a 

obrigatoriedade do terço sindical na composição dos membros dos conselhos 

regionais e sobre os desdobramentos dessa lei sob o movimento sindical. Foi ainda 

feita a sugestão para que os sindicatos regionais apoiassem a Federação Nacional 

dos Corretores de Imóveis-FENACI25, órgão superior de segunda instância dos 

sindicatos de corretores de imóveis, a se contrapor à tentativa do Conselho Federal 

26de eliminação do terço sindical. O próprio Claudecir G. Fernandes propôs que em 

cada Estado os sindicatos elegessem, para os Conselhos Regionais, através do 

terço sindical, membros mais ligados a federação. Mas as propostas mais uma vez 

manifesta-se no discurso de forma bem diferente da prática. 

Participaram da reunião os presidentes dos sindicatos de Pernambuco, Bahia, 

Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. 

Quanto à participação sindical, o número de sindicalizados em 2003 era de 

367. Esse número foi declarado pelo próprio SINDIMÓVEIS, em carta ofício enviada 

pelo sindicato ao Conselho com relações, informando os nomes dos corretores de 

imóveis e seu número de inscrição sindical, em 18 de março de 2003. 

No que tange à representação sindical dos corretores de imóveis do RN, 

podemos considerar que esta não chegou a alcançar a maturidade enquanto 

representante efetivo dos interesses dos corretores autônomos enquanto agentes do 

trabalho. Não conseguiu desenvolver nos agentes corretores a percepção de sua 

posição na relação econômica com as imobiliárias e com o mercado. Mas isso não 

foi possível porque não era, na realidade, o interesse dos ocupantes da estrutura 

                                                 
25

 A Federação Nacional  dos Corretores de Imóveis-FENACI e a entidade sindical de grau superior 
de representação dos interesses do profissionais liberal corretor de imóveis criada em 31 de outubro 
de 1986 e compete a ela, a coordenação em escala nacional das atividades do sindicatos de 
corretores de imóveis a ela associados. A FENACI é filiada a Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, pois em 1986 com a publicação da Portaria nº 3.245, o corretor de imóveis deixa de ser 
considerado  um agente autônomo do comércio, definição encontrada na CLT, para ser considerado 
um profissional liberal, ou seja, agente legalmente habilitado a prestação de serviços de natureza 
técnico-ciêntífica de cunho profissional. 
 
26

 As relações entre o Conselho Federal de Corretores de Imóveis e a Federação Nacional de 
Corretores de Imóveis têm um histórico de desentendimentos, e um deles seria motivado pela lei 
10.795/03 que eliminou a necessidade do terço sindical na composição do conselho,  destituindo o 
sindicato de sua posição política legitimada pela lei. As posições tomadas pelo COFECI seguindo 
uma linha de ações ligada mais ao patronato, e as da FENACI  mais  ligadas aos interesses dos 
corretores de imóveis pessoas físicas,  é na esfera federal, a manifestação das relações econômicas 
entre os agentes da corretagem, pessoas físicas e jurídicas. 
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sindical. O SINDIMÓVEIS surge como mecanismo obrigatório do terço sindical 

previsto na lei e acaba por se transformar em dispositivo de controle social, 

mitigando possíveis manifestações que pudessem alterar o estado de coisas e a luta 

concorrencial entre as empresas locais. 

Com o surgimento, em 1992, da Associação dos Potiguar de Empresas do 

Mercado Imobiliário do Rio Grande do Norte-APEMI/RN, o sindicato dos corretores 

de imóveis passaria por um  esvaziamento e, em 2008, seria declarada sua 

inaptidão. 

O sindicato foi extinto, mas seu espólio continuou ainda a ser representado 

por Claudecir G. Fernandes, e em 2011, passa por um processo de reestruturação 

sindical levado a frente pela FENACI.  

O caso do SINDIMÒVEIS mostra que: a) o sindicato surgiu de forma 

institucional, mas não se legitimou socialmente e, b) que a estrutura sindical surgida 

exerceu a representação dos interesses do grupo dominante que historicamente 

esteve à frente da ACIRN e do Conselho, fazendo do sindicato mais um braço 

institucionalizado de seus interesses. 

Nesse cenário concreto da atividade da corretagem de imóveis no RN, ainda 

não se encontrariam os elementos sociais necessários ao processo de transição às 

práticas sociais. 

 

4.3.4 Da Associação dos Proprietários de Empresas de corretagem de Imóveis-
APEMI/RN ao Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis 
SECOVI/RN 

 

Após 1982, o número de inscrições anuais de novos corretores de imóveis 

passa a cair consideravelmente, declina de 104, em 1981, para 5 em 1982. Os 

motivos para tamanha diferença no número de inscrições já foi comentado 

anteriormente. Entre 1982 e 1992, o número de inscrições de novos corretores é de 

269, sendo uma média de 24 novas inscrições por ano. Entre 1982 e 1999, foram 

feitas 612 inscrições, com uma média de 34 corretores por ano (Gráfico 4). Contudo 

nesse mesmo período, foram efetuadas 543 baixas, com uma média de 30 baixas 

por ano. Um dos prováveis motivos para o acentuado número de baixas, poderia ser 

atribuído a instabilidade econômica a qual o agente pessoas física estava exposto, 

geralmente trabalhando por comissões. Em um processo concorrencial entre os 
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capitais individuais representado pelas imobiliárias, que passava a surgir em Natal a 

partir dos anos de 1980, a mão-de-obra dos corretores institucionalizados, teriam um 

baixo custo para o capital. Superado o custo do trabalho dos agentes corretores, as 

imobiliárias estariam prontas para o processo de articulação dos seus interesses, 

agora de forma associativa. 

 

 

 

Quanto às pessoas jurídicas no mesmo período, foram abertas 166 novas 

empresas, representando um crescimento de 176% entre 1982 e 1992, tomando 

como base as empresas abertas até 1981. Com um número maior de empresas, a 

demanda por corretores de imóveis, tenderia a aumentar. As imobiliárias que vão se 

destacar nesse período são as que passam a atuar com um número cada vez maior 

de agentes pessoas físicas não regulamentadas, atuando como corretores. Dessa 

forma, seria necessário o fornecimento de um grande volume de mão de obra a 

baixo custo, compatível com a necessidade de crescimento do capital das 

imobiliárias. Essa demanda por mão-de-obra, era incompatível com a oferta de mão 

de obra de corretores, que no mesmo período havia crescido apenas 40%.   
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Esses dados nos levam a deduzir, que as imobiliárias  que passaram a se 

destacar atuavam com um significativo volume de mão-de-obra de indivíduos não 

credenciados. Outra dedução  é que,  nesse período, tem inicio o processo 

concorrencial entre as imobiliárias,  que passam a levar o capital da corretagem  a 

um processo  de centralização do capital e do mercado entre algumas empresas. 

Esse processo se consolida em 1998, quando  74 empresas são “baixadas” junto ao 

Conselho em decorrência dos efeitos da crise econômica dos anos de 1990.   

Entre 1976 e 1999, foram abertas 239 empresas e apesar terem sido 

baixadas 183 até 1999, o número de imobiliárias oscilou menos que o número de 

corretores (Gráfico 5).  

 

 

 

Em um cenário onde nenhum concorrente isoladamente apresentava 

condições de se sobressair no  processo concorrencial, a saída foi a associação das 

empresas mais destacadas do mercado. Em 20 de outubro de 1992, foi fundada a 

Associação Potiguar de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio Grande do Norte - 



135 

 

 

 

APEMI/RN, a qual representaria a consolidação das práticas políticas 

institucionalizas, da atividade da corretagem de imóveis no RN. Se, até então, a 

ACIRN, o Conselho Regional e o Sindicato dos Corretores de Imóveis, 

representaram a ação política passiva, e muitas vezes condicionada de fora por 

força da lei 6.530/78, a APEMI representaria o amadurecimento dos interesses do 

grupo de empresários mais progressistas da corretagem de imóveis. Foi a partir da 

APEMI, que o segmento da corretagem de imóveis se aproximou politicamente dos 

outros segmentos da fração imobiliária do capital, como a construção civil e a 

incorporação imobiliária na década de 1980. O que caracterizou a sua ação da, foi a 

aproximação do empresariado aos processos e instituições políticas, como forma de 

se infiltrar nos aparelhos administrativos e legislativos do município. 

A APEMI surge da união de 20 imobiliárias, as quais no começo dos anos 

1990, destacavam-se no mercado imobiliário local. Os corretores empresários que 

estavam por trás das imobiliárias, eram integrantes da segunda geração das práticas 

mercantis. Dentre as 20 empresas integrantes da associação e seus respectivos 

representantes, podemos destacar: BEZERRA IMÓVEIS, Creci 917J, tendo como 

responsável Waldemir Bezerra de Figueiredo, Creci 27, sócio fundador da APEMI e 

presidente da associação entre 1992 e 1994, e que nos próximos anos se tornaria 

presidente do conselho; PROMOÇÃO E VENDAS ABREU & ABREU, Creci 766J, 

tendo como responsável Ricardo Cabral Abreu, Creci 939, um dos membros mais 

destacados e mais incisivos quanto às práticas de aproximação  da associação aos 

órgão administrativos e legislativos do município, tendo presidido a associação entre 

1995 e 1996; PERES RIBEIRO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Creci 1160J, 

tendo como responsável técnico Roberto Carlos Correia Peres, Creci 1155, também 

um dos membros que chegou a presidência da associação em 1998; 

PROCURADORIA DE IMÓVEIS, Creci 998J, tendo como responsável José Wilson 

da Câmara Gomes Netto, Creci 424, posteriormente substituído pelo seu filho 

Renato Alexandre Maciel Gomes Netto, que durantes 1998 e 1999 foi presidente da 

associação; ATIVA IMOBILIÁRIA, Creci 1170J, tendo como responsável técnico, 

Maria Ilce Liberato, Creci 976, presidente da associação  em 2000 e 2001; além de  

JURANDIR EMPREENDIMENTO, Creci 946J; CASA NOVA-NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS, Creci 974J; JOÃO BATISTA MIRANDA MAIA- ESCRITÓRIO 

IMOBILIÁRIO, Creci 271J;IMOBILIÁRIA PREMIER, Creci 98J;IMOBILIÁRIA 
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TERTULIANO REGO, Creci 171J; HOBBY IMÓVEIS, Creci 1163J;  REMAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Creci 768J;  RIO NORTE ORGANIZAÇÃO 

DE VENDAS, Creci 443J; IMOBILI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Creci 

1154J; CASA GRANDE ASSESSORIA E TRANSAÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, Creci 

864J; GUILHERME SOARES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Creci, 946J; 

CONSTRUTORA MISSÃO NOVA LTDA, Creci 885J; CABRAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Creci 873J; URBE IMÓVEIS, Creci 1035J; e 

VALDÊNIO IMÓVEIS, Creci 908J. 

O estatuto da APEMI, conforme certidão emitida pelo 2º Ofício de Notas de 

Natal, foi registrado em 22 de outro de 1992, e no seu artigo 3º define sua finalidade, 

da seguinte forma: 

 

ART. 3º - A associação tem por finalidade precípua distinguir e valorizar o 
melhor padrão de qualidade dos serviços oferecidos por suas associadas, 
para tanto promovendo, conseqüentemente, as seguintes ações: 
a) Aglutinação das associadas na esfera dos seus interesses 
comerciais; 
b) Representação e defesa desses interesses frente a terceiros, sejam 
entidades públicas ou privadas; 
c) Promover a realização de eventos pertinentes à valorização e 
capacitação profissional dos membros nas empresas associadas; 
d) Buscar a simplificação e uniformização dos procedimentos 
administrativos comuns ao mercado; 
e) Facilitar, pelo melhor exercício de suas atividades, a aquisição da 
casa própria para seus clientes; 
f) Divulgar o bem imóvel como segunda opção de poupança e 
investimento; 
g) Propor e apoiar o aperfeiçoamento da legislação referente ao 
mercado imobiliário; 
h) Zelar pela boa imagem da categoria e exigindo normas adequadas de 
comportamento, proibindo a filiação de proponentes de má conduta ou 
excluindo de seu corpo de associados a que mal procederem; 
i) Cooperar com demais entidades de representação da categoria; 
j) Promover, apoiar e estimular o fortalecimento da iniciativa privada, da 
liberdade de mercado e do desenvolvimento econômico, através de ações 
próprias em conjunto ou filiando-se a essas entidades com igual propósito 
(APEMI, 1992). 

 
 
Com base no artigo 3º, do estatuto da APEMI, é perceptível o amadurecimento 

e a percepção dos interesses do grupo associado. A APEMI era uma associação 

exclusivamente criada para a defesa das empresas associadas, frente a terceiros, 

entidades públicas e privadas. Entre os anos de 1995 e 1997, esses interesses 

tentam se associar aos órgãos de administração e normatização do uso do solo 

urbano de Natal. 



137 

 

 

 

A partir de 1995, na primeira gestão de Ricardo Cabral Abreu, uma boa parte 

das propostas elencadas no artigo 3º são colocadas em prática. Poderíamos 

considerá-lo, um dos últimos corretores empresários mais importantes do segmento. 

Filho de um dos agentes das práticas mercantis, Anderson Abreu Júnior, Creci 45, 

assume a direção da ABREU IMÓVEIS, empresa que se tornaria a maior do Estado, 

abrindo capital na Bolsa a partir de sua união ao grupo Brasil Brokers, em 2008. 

Na ata da reunião da Associação, de 24 de fevereiro de 1995, alguns dos 

assuntos que foram discutidos chamam especial atenção, dentre eles a criação de 

uma Bolsa de Imóveis, um banco de dados integrado entre todos os associados; o 

mapeamento imobiliário de Natal; a integração com o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Rio Grande do Norte - SINDUSCON/RN; e a atuação junto ao 

prefeito e a vereadores para a participação da categoria na reformulação do Plano 

Diretor da Cidade de Natal. 

Em carta ofício da associação datada de 10 de agosto de 1995, convoca seus 

associados para comparecimento a reunião com o SINDUSCON/RN, tendo inicio de 

processo de aproximação e convergências dos interesses das duas entidades. 

Em outra carta ofício datada de 10 de maio de 1996, endereçada ao Instituto 

de Planejamento Urbano de Natal - IPLANAT, a associação solicita os disquetes 

com as plantas do município, para avaliar o processo de reformulação do plano 

diretor, carta assinada pelo presidente da Associação, Ricardo Cabral Abreu.   

Em 14 de maio de 1996, uma outra carta ofício é expedida para o Conselho 

Municipal de Planejamento Urbano-COMPLAM, solicitando ao órgão a abertura de 

uma cadeira  junto ao COMPLAN, que seria ocupada por membros  da APEMI, para 

participação e acompanhamento  dos processos de revisão do Plano Diretor. 

Essas cartas endereçadas ao IPLANAT e ao COMPLAN, demonstram que a 

APEMI passava a se utilizar do poder econômico fortalecido pela união de seus 

associados, ao se definir em suas correspondências como representante dos 

interesses das maiores empresas do ramo da corretagem imóveis do Estado, como 

forma de ter acesso aos processos deliberativos a quais no que diz respeito à 

expansão e regulamentação do espaço urbano, que para o mercado imobiliário, 

representam, conseqüentemente informações privilegiadas no mercado imobiliário.  

Lindblom (1977) apud Offe (1984, p.79), ressalta que, do ponto de vista dos 

interesses do capital, sejam eles de capitais individuais ou articulados em 
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associações, estes ocupam espaços privilegiados quanto às solicitações junto à 

esfera do Estado, em uma sociedade capitalista, pois o próprio Estado depende da 

continuidade do processo de acumulação, permitindo ao empresariado e suas 

associações um acesso direto às instâncias do poder político. Sendo assim, os 

dirigentes da APEMI, naquele momento se prevaleciam do poder econômico para 

pleitear certas intervenções de seus interesses na esfera do poder político.    

Na edição de 26 de fevereiro de 1996, foi publicado no jornal Tribuna do Norte, 

o artigo intitulado “A Hora dos Ativos Reais”, redigido por Ricardo Cabral Abreu, cujo 

texto e que tratava da instabilidade dos investimentos em ativos mobiliários, frente a 

estabilidade dos investimentos em ativos imobiliários. 

Em 15 d agosto de 1997, é expedida uma carta oficio da Associação à 

Secretária Municipal de Finanças do Município de Natal, endereçada ao secretário 

de finanças, reiterando a solicitação de uma outra correspondência enviada em 13 

de agosto de 1996, a qual solicitava a ação da Secretaria em integrar seus 

computadores aos das empresas associadas, permitindo às empresas o acesso ao 

banco de dados com os imóveis cadastrados.  

Em outra correspondência circular a todos os associados, com data de 14 de 

novembro de 1997, ressalta a relação entre as empresas dos segmentos e o 

consumo de mão-de-obra necessário a suas atividades. A associação alerta seus 

associados quanto aos riscos de ações trabalhistas, em conseqüência de terem em 

seus quadros de corretores, indivíduos não regulamentados, pois esses deveriam 

ser preenchidos por corretores já que estes seriam definidos como agentes 

autônomos do comércio. Com base no discurso da APEMI e nas práticas dos seus 

associados, quanto ao consumo de mão-de-obra de corretores de imóveis, a carta 

ofício em questão serve mais para acentuar em seu discurso o caráter de autonomia 

do corretor de imóveis, o que legitimaria mais as relações precárias de trabalho, do 

que a própria preocupação com processos trabalhistas. Visto que os agentes da 

corretagem terem sido classificados primeiramente como um agentes autônomo do 

comercio e depois como profissional liberal, não eliminaria as possíveis relações 

trabalhista, e no limite como forma de legitimar o referido discurso da autonomia. 

Essa relação entre corretores e imobiliárias, deveria ser fundamentada com base em  

um contrato de prestação serviço, instrumento que não é utilizado pelas imobiliárias 

no RN. 
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Essa informação demonstra que as práticas da precarização das relações do 

trabalho destituído de direitos trabalhistas, entre imobiliárias e corretores, já era 

bastante difundida e ideologicamente consolidada com base na definição do corretor 

de imóveis existente na CLT. 

Entre 1992 e 2001, a APEMI representou os interesses das empresas do setor 

de corretagem, junto a instituições privadas e, principalmente, frente às instituições 

públicas. Com a APEMI, foi possível ao empresariado da corretagem de imóveis no 

RN consolidar sua posição enquanto segmento da fração imobiliária do capital a 

partir de seus “efeitos pertinentes”, ou seja da participação de seus agentes nas 

práticas políticas do Estado, visto que os outros segmentos, como construção civil e 

incorporação imobiliária já haviam ocupado seu espaço orbital em torno do poder 

político nas décadas anteriores.  

Nesse período o número de associados passaria por um fluxo de entrada e 

saída de novos sócios, sendo que o núcleo duro da associação seria composto por 

um conjunto específico de imobiliárias. Vale ressaltar que a composição da diretoria 

da APEMI, era representada por uma boa parte dos membros do Conselho Regional 

de Corretores de Imóveis, sendo assim, apesar de formas diferentes de atuação as 

duas instituições, tinham em última instância os mesmos objetivos, quais sejam, a 

consecução dos interesses do grupo dominante. 

Em 2002, a APEMI entraria em inatividade por ser substituída pelo 

SECOVI/RN, a extensão local do sindicato fundado na década de 1940 em São 

Paulo e que passou a ser tornar nacional. Nesse momento, dá-se a integração das 

empresas imobiliárias locais, ao cenário empresarial do segmento em nível nacional. 

O grupo dirigente do SECOVI, que teria, até 2007, como seu presidente, Renato 

Alexandre Gomes Netto, comporia dos mesmos quadros já pertencentes ao grupo 

dominante presente na APEMI, com o detalhe que o SECOVI, além da corretagem 

de imóveis, passaria a representar outros segmentos da fração imobiliária do capital, 

como as incorporadoras. 

A articulação desses segmentos pode ter proporcionado uma interessante 

expressão concreta dos “efeitos pertinentes” de seus agentes, em 2007, durante o 

processo de revisão do Plano Diretor de Natal, no qual foi proposta a abertura de um 

processo pelo Ministério Público que ficou conhecida como “Operação Impacto”. A 

operação Impacto, que se trata de um processo ainda em andamento, refere-se a 
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uma investigação do Ministério Publico referente a suspeitas de envolvimento de 

empresas construtoras, incorporadoras e imobiliárias, ou em outras palavras, da 

fração imobiliária do capital local, em um lobbie feito junto a vereadores, para 

alteração no coeficiente de edificação da Zona Norte de Natal, beneficiando os 

interesses do setor imobiliários, com a possibilidade de expansão da produção 

imobiliária verticalizada na região.  

Conforme o que aqui foi apresentado, as formas associativas do capital 

imobiliário, se posicionam muito melhor frente ao Estado e frente à Sociedade, na 

tentativa de realização de seus interesses a partir de suas ligações com o poder 

legislativo e executivo, do que as associações do trabalho. 

 

4.4 O PROCESSO AINDA INACABADO DE CONSTITUIÇÃO DAS PRÁTICAS 
HISTÓRICAS DA CORRETAGEM DE IMÓVEIS NO RN E A LACUNA DA PRÁTICA 
SOCIAL 
 

No inicio dos anos 2000, a atividade da corretagem estava relativamente 

organizada do ponto de vista do capital, a APEMI, criada em 1992, ficara 

responsável pela representação dos interesses das imobiliárias, frente ao mercado, 

tanto quanto frente às instituições privadas e públicas. O Conselho Regional-CRECI, 

tendo a frente agora Waldemir Bezerra de Figueiredo como presidente, 

encarregava-se de aplicar as medidas fiscalizadoras quanto a atividade em 

consonância com os interesses das empresas, ou seja, não impedindo a prática de 

utilização de não inscritos  no Conselho no quadro de corretores. O Sindicato dos 

Corretores de Imóveis, por sua vez, dirigido a época por Manuel Macedo de Brito 

funcionava apenas com base na necessidade do terço sindical, previsto na Lei 

6.530/78, do que como órgão legitimo de representação dos interesses dos 

corretores de imóveis. O sindicato, mesmo que de forma não “teleológica”, também 

serviu de “instrumento” de contenção do processo de percepção por parte dos 

agentes corretores e de seus reais interesses frente a exploração de seu trabalho 

pelas imobiliárias. 

Dessa forma, a atividade do ponto de vista organizacional e empresarial 

estava bem estruturada para passar por uma nova fase de crescimento, que teria 

início no fim dos anos 1990 e chegado ao seu ápice entre os anos de 2000 a 2007, 

ficando conhecido com um “boom” imobiliário de mercado local.  
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Essa fase de crescimento da atividade teve como principal indutor a atividade 

turística que, gradativamente passa a ocupar cada vez mais espaço na economia da 

recém criada Região Metropolitana de Natal (CLEMENTINO e SOUZA, 2009) e 

tendo seus efeitos sentidos em outros segmentos, como o da corretagem de 

imóveis. 

As obras estruturantes do Programa de Ação para o Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, são implementadas como forma de 

alavancar e desenvolver o turismo no Nordeste brasileiro. O PRODETUR I, no Rio 

Grande do Norte, vem a dinamizar algumas ações de políticas públicas para o setor 

turístico que já vinha se gestando no Estado desde os anos de 1970, com a criação 

da Empresa de Turismo do Rio Grande do Norte-EMPROTURN. A integração de 

Natal e sua região metropolitana a um circuito turístico teve seus efeitos sentidos em 

diversas atividades econômicas e em diferentes escalas, tendo como conseqüência 

um aumento nos “fluxos” de pessoas, de empresas e de capitais, que passaram a 

reconfigurar o espaço urbano da região metropolitana (FURTADO.E, 2005). 

A atividade da corretagem de imóveis passa, então, a sofrer forte influência 

da atividade econômica do turismo, com início um processo de aquisições de 

propriedades imobiliárias situadas na orla marítima por estrangeiros pessoas, físicas, 

e posteriormente, pessoas jurídicas. Essas aquisições serão intermediadas pelos 

agentes da corretagem de imóveis, mas também por um grande número de 

indivíduos não credenciados, que se passariam por corretores de imóveis. 

As primeiras aquisições de pessoas físicas acontecem em decorrência da 

grande da desvalorização do Real especialmente em relação ao Euro, tendo como 

principal região de procura, o bairro de Ponta Negra, e em seguida as aquisições 

passam a ser feitas por pessoas jurídicas estrangeiras que em busca de melhor 

remuneração e lucro fácil, procuram oportunidades no setor imobiliário. 

É necessário comentar que a entrada de capital estrangeiro direcionado ao 

setor imobiliário em decorrência da atividade turística, não foi uma exclusividade do 

RN, e mais precisamente da Região Metropolitana de Natal. Outros Estados do 

Nordeste, como Bahia, Pernambuco e Ceará, também foram colocados de frente a 

esses processos, que deram origem a uma nova esfera de valorização do capital, 



142 

 

 

 

denominado “imobiliário turístico”(SILVA, 2010), que passa a ser acompanhado pelo 

Observatório das Metrópoles27.  

Com base em dados referentes às remessas de capitais estrangeiros 

destinados a essa modalidade de investimento denominada imobiliário turístico para 

os Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, levantados junto 

ao Banco Central e fornecidos pelo Observatório das Metrópoles, indicam que o RN 

foi o Estado que, de forma proporcional a sua economia, recebeu o maior volume de 

capitais, sendo um total de 240.792.182,5028. Em números absolutos foi o terceiro 

colocado, ficando atrás da Bahia, com 467.345.147,52; Ceara, com 286.628.572,93, 

e à frente dos Estados como Pernambuco com 36.534.197,10 (Gráfico 6). 

 

 

 

                                                 
27

 O Observatório das Metrópoles é um grupo que funciona em rede, reunindo instituições e 
pesquisadores dos campos universitário, governamental e não-governamental. A equipe constituída 
no Observatório vem trabalhando há 17 anos, envolvendo 97 principais pesquisadores e 59 
instituições de forma sistemática e articulada sobre os desafios metropolitanos colocados ao 
desenvolvimento nacional, tendo como referência a compreensão das mudanças das relações entre 
sociedade, economia, Estado e os territórios conformados pelas grandes aglomerações urbanas 
brasileiras (MOURA, 2009). 
 
28

 Valores já convertidos em dólares. 
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Ainda conforme esses dados, entre os anos de 2001 a 2007, o Rio Grande do 

Norte passa de 10.355.947,40 de dólares recebidos em 2001 a 96.718.864,93 

recebidos em 2007 (Gráfico 7). 

 

 

 

Quanto a origem desses capitais, a sua grande maioria é proveniente de 

países europeus, sendo os maiores emissores Portuga,l com 171 remessas; 

Espanha, com 159 remessas; Suécia, com 39 remessas;  dentre outros países com 

menor número de remessas como, Noruega, EUA, Itália, Suiça, Holanda, Finlândia, 

Síria, Panamá, Alemanha e Áustria. 
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Algumas considerações sobre os dados fornecidos pelo Observatório das 

Metrópoles: os dados são referentes ao imobiliário turístico, ou seja, todo capital que 

entrou direcionado ás duas atividades (turismo e setor imobiliário), levam em 

consideração as transações enviadas por pessoas jurídicas, não abarcando as 

transferências efetuadas por pessoas físicas, e, mesmo que de forma bastante 

significante, representam apenas uma parte do capital movimentado no setor 

imobiliário do qual participa diretamente a corretagem de imóveis.  

Com base em dados das Finanças dos Municípios Brasileiros-FIMBRA,  

fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, foi possível ter um outro parâmetro 

quanto a dinâmica do setor imobiliário no RN. 

Como base no crescimento percentual do recolhimento do Imposto de 

Transmissão Inter Vivos-ITIV, pago ao município no momento da transferência da 

propriedade imobiliária, Natal mais uma vez apresenta números elucidativos quanto 

ao crescimento da atividade no mercado imobiliário local.  

Foram selecionadas as quatro capitais dos Estados, pesquisados pelo 

Observatório das Metrópoles, a saber: Fortaleza, Natal, Pernambuco e Bahia. 

Foi constatado que, dentre as quatro capitais, Natal foi a que, durante os anos 

de 2001 a 2007, apresentou o maior crescimento percentual na arrecadação do 
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imposto com média anual de 27,02%, contra 18,55% de Salvador, 15,36% de 

Fortaleza e 10,93% de Recife (Quadro-3). 

 

Crescimento  da  variação percentual do ITIV em percentual entre os anos de 2001 a 2007,  das capitais 
abaixo referidas, tendo o ano de 2000 como base 

Capitais 

CE/RN/PE/BA 

200

0 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Média 

Fortaleza 100 20,00% 11,59% 0,90% 5,00% 16,00% 26,00% 28,00% 15,36% 

Natal 100 6,00% -4,19% 13,23% 41,94% 33,00% 72,14% -4,5% 27,02% 

Recife 100 -11,25% 15,73% 28,00% 0,50% 26,00% 0,50% 17,00% 10,93% 

Salvador 100 8,77% 27,63% 5,00% 12,80% 20,95% 30,66% 41,59% 18,55% 

Quadro: 3 Crescimento da arrecadação com ITIV/ITBI, nas capitais dos Estados incluídos no estudo do 
FONTE: Finanças do Brasil: dados contábeis do municípios -FIMBRA/Secretaria do tesouro Nacional/ 
2000-2008/ Elaborado pelo autor. 

 

Os dados apresentados não mostram a totalidade do mercado, mas são 

fortes indicativos de seu crescimento e, com isso, uma das conseqüências seria um 

maior dinamismo também na corretagem de imóveis, pois uma parte do capital 

movimentado pelo mercado ficou retido na forma de comissões para os agentes da 

corretagem de imóveis. 

Esse volume de capitais iria ter como conseqüências na corretagem de 

imóveis no Rio Grande do Norte o aumento significativo de novos agentes corretores 

de imóveis no mercado. Entre os anos de 2000 a 2007, foram inscritas 913 pessoas 

físicas, o que corresponde a 41,82% do total absoluto de inscrições de pessoas 

físicas desde 1973. O número de registros cancelados ou baixados no mesmo 

período foi de 134, ou seja, 14,68% do total de inscrições efetivadas nos sete anos 

do período. 

No mesmo período, foram inscritas 129 novas empresas imobiliárias, 27,92% 

de todas as empresas inscritas desde 1976, em números absolutos de 462 pessoas 

jurídicas.   

Esses números mostram que o número de corretores inscritos, a partir dos 

anos 2000, passam a formar um contingente de agentes formados para serem 

trabalhadores de imobiliárias, e esse seria um dos principais dispositivos 

necessários ao surgimento das práticas sociais, pois com um maior número de  
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corretores em situação de exploração frente às imobiliárias, aumentaria a 

possibilidade de percepção e racionalização de seus interesses enquanto 

trabalhadores. 

Mas o aumento dos agentes regulamentados nos ditames da Lei, ainda em 

2007, não foi suficiente para o surgimento das práticas sociais, como forma de 

articulação de interesses dos agentes corretores pessoas físicas. A última pá de cal, 

no processo de articulação dos corretores de imóveis foi o cancelamento da 

inscrição sindical do Sindicado de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte em 

2008, pelo Ministério do Trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Durante nosso trabalho, fomos levados a pesquisar a respeito da Fração 

Imobiliária do Capital, e como teria surgido historicamente um de seus segmentos, a 

atividade da corretagem de imóveis e as relações no interior dessa  atividade entre o 

capital e o trabalho, pois cada atividade econômica gera seus agentes do capital e 

do trabalho no interior do segmento econômico específico.  

No decorrer do trabalho, ficou claro que não seria possível datar o surgimento 

da atividade dos agentes da corretagem, senão através das suas práticas 

históricas, e assim definimos essas praticas como: práticas mercantis, momento 

inicial em que a atividade da corretagem de imóveis se mistura a outras atividades 

mercantis indistintamente; práticas sociais, momento onde a distinção entre os 

agentes do capital e do trabalho no que tange a seus interesses; e as práticas 

políticas-institucionalizadas, momento em que a lei individualiza e diferencia os 

agentes da corretagem e lhes atribuem uma personalidade jurídica, para atuar em 

um segmento econômico especifico. 

Percebemos que as práticas históricas, como haviam acontecido nos 

Estados do Sudeste, em especial no Rio de Janeiro e São Paulo, não haviam se 

repetido no Rio Grande do Norte, onde a atividade se desenvolveu após as praticas 

históricas, já estarem consolidados no Sudeste. A essa forma de manifestação do 

surgimento da corretagem de imóveis, atribuímos um caráter tardio, no qual as 

práticas históricas não se manifestariam da mesma forma ou intensidade, como nos 

Estados onde a atividade já havia sido consolidada. 
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No rio Grande do Norte, as condições econômicas e sociais para o 

desenvolvimento da corretagem de imóveis, mostraram-se com uma manifestação 

do tipo tardia, pois suas práticas mercantis começam a se manifestar somente a 

partir da década de 1950 e se estendem até o fim da década de 1980, mesmo já 

tendo inicio as práticas político-institucionaiizadas. O grupo histórico das práticas 

mercantis, juntamente com certos agentes que surgem no momento da transição às 

práticas político-institucionais compusera nas décadas de 1980 e 1990 o grupo 

dominante, que passam a ocupar as instituições sociais e políticas da atividade.  

Portanto, entre as práticas mercantis e as práticas político- 

institucionalizadas, não houve o surgimento das práticas sociais. Não houve a 

constituição de uma consciência coletivas dos corretores frente aos processos de 

exploração por parte das imobiliárias, deixando somente a cargo dos interesses das 

imobiliárias a tomada de rumo da categoria. Tendo como resultado, não só a 

inobservância proposital da lei que regulamentou a profissão por parte do Conselho 

Regional local, mais também, a uma maior exploração dos agentes corretores em 

decorrência da ausência de percepção dessa mesma exploração. 

Isso foi possível porque os agentes representantes do capital da corretagem 

de imóveis, os corretores empresários por trás das imobiliárias, além de se 

organizarem melhor que os agentes do trabalho incorporados pelos corretores 

autônomos, ocuparam todos os espaços de representação e regulamentação 

materializados nas associações, no conselho e nos sindicatos, utilizando-se desses 

aparelhos como forma de resguardar seus interesses, frente à própria categoria e 

frentes as instituições publicas e privadas. 

Offe (1984, p. 57-113), nos ajuda a compreender esse processo do ponto de 

vista da racionalização dos interesses desses agentes, ao propor que sendo o 

capital um organizador dos fatores de produção, sendo o número de agentes 

significativamente menor e tendo com fim principal a acumulação, ele consegue de 

maneira mais eficiente racionalizar seus interesses mediante o trabalho e mediante 

o próprio Estado. Situação que não é tão evidente quanto ao trabalho, primeiro 

porque seus agentes estão de inicio desorganizados e seu número de indivíduos, a 

medida em que aumenta dificulta a identificação dos seus interesses que são muito 

mais diversos do que os interesses do capital. 
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Por outro lado, da autonomia do corretor de imóveis que deveria se referir a 

capacidade intelectual do trabalho técnico-científico da atividade frente a sociedade 

e as empresas, se tornou um discurso ideológico de autonomia econômica, que 

consequentemente, limitou seu ponto de vista crítico a respeito de sua própria 

situação de trabalhador de um tipo específico e não menos explorado. 

Até onde pudemos ir em nossa pesquisa, os resultados nos mostraram que 

as práticas sociais, no RN apesar tornarem-se mais latentes em decorrência do 

crescimento do número de novos corretores entre 2000 e 2007, ainda não haviam 

tornado-se manifesta. Sendo assim, até aqui, o que pudemos constatar, nos leva a 

propor que: a manifestação tardia da corretagem de imóveis no RN se manifesta 

não pelo atraso econômico do RN, em relação ao processo de expansão da 

economia Brasileira, mas pela distinção e até mesmo pela ausência de certas 

etapas no desenvolvimento de suas práticas históricas. 
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