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RESUMO 

 

Os sítios afastados da intensa dinâmica imobiliária da Região Metropolitana de Natal (RMN)/ 
Brasil – como os municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz 
– revelam transformações do solo rural (ou semirrural) em urbano a partir do espraiamento da 
oferta de novos lotes, casas e apartamentos; consolidando padrões de expansão da periferia e 
da ampliação do estoque de imóveis residenciais em ocupações com ausência de qualificação 
de equipamentos urbanos, redes de infraestrutura urbana e serviços compatíveis a demanda dos 
usuários. Já, nas regiões com ativo processo de verticalização como as áreas centrais da cidade 
do Natal e as suas localidades limítrofes aos municípios referidos anteriormente – os trechos de 
transbordamento entre eles – intensificam a densidade populacional e sobrecarregam o sistema 
de infraestrutura/ serviços urbanos. Ao longo dos últimos 15 anos, o desenho resultante da 
atuação dos agentes imobiliários – construtores, investidores, usuários e poder público – 
potencializa e repercute na ocupação do tecido urbano por novos empreendimentos imobiliários 
residencial da RMN e gera o debate sobre a questão: de que maneira as recentes atuações dos 
agentes imobiliários conduzem e concretizam as tomadas de decisões locacionais dos 
incorporadores envolvidos no arranjo do processo de produção em massa de domicílios da 
Metrópole Funcional (MF) de Natal – composta pelos municípios de Natal, Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba – entre os anos de 2011 e 2016? Tem-se, portanto, 
como objetivo geral compreender a participação atual da dinâmica imobiliária empresarial na 
configuração socioespacial da Área Metropolitana de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 
Para alcançar tal propósito, parte-se da análise de dados empíricos coletados em Registros de 
Incorporações nos Cartório de Imóveis – inscritos entre anos de 2011 a 2016, das cidades 
citadas anteriormente –, referentes à caracterização do empreendimento; da natureza do 
incorporador; e, dos agentes financeiros.  A partir das contribuições teórico-metodológicas, 
evidencia-se que a quantificação de oferta de empreendimentos residenciais estrutura a MF por 
ritmos acentuados em Parnamirim e São Gonçalo do Amarante e pela tendência da expansão 
urbana com descontinuidade territorial em direção a Macaíba. O panorama geral é de repetições 
de padrões de preços do solo e da oferta e do faturamento dos incorporadores, conforme a 
localização dos empreendimentos no território. A pesquisa sustenta o argumento de que quanto 
mais se aproxima ao eixo imobiliário-turístico da MF – orla marítima e Zonas Sul e Leste da 
cidade de Natal – os incorporadores investem elevados recursos financeiros e alcançam 
demasiadas taxas de lucratividades. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: dinâmica imobiliária residencial; empreendimentos; incorporações 
imobiliárias; Rio Grande do Norte/ Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The places away from the intense dynamic real estate of Metropolitan Region of Natal (RMN)/ 
Brazil – cities such as Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba and Extremoz – reveal 
the rural (or semi-rural) land transformation into urban having the spreading of the offer of new 
lots, houses and apartments as the starting point; consolidating patterns of both the expansion 
of the periphery and also the increase of the stock of residential properties in occupations with 
no qualification of urban equipment, urban infrastructure networks nor services compatible 
with users’ demand. Besides that, in regions with intense verticalization process such as Natal 
city center and its borders with the municipalities referred to above – the overflown places 
among them – intensify the population density and overload the infrastructure/ urban services 
system. In the last fifteen years, the resulting design of the action of real estate agents - builders, 
investors, users and public authorities – strengthens and echoes on the occupation of urban land 
for new residential real estate enterprise of RMN and generates the debate on the issue: how do 
the recent actions of real estate agents lead and concretize the locational decisions of the 
incorporators involved in the arrangement of the mass production process of domiciles from 
Functional Metropolis (MF) of Natal – composed of the municipalities of Natal, Parnamirim, 
São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba – between the years 2011 and 2016? Therefore, 
the general objective is to understand the current participation of the real estate business 
dynamics in the socio-spatial configuration of Metropolitan Area of Natal, capital of Rio 
Grande do Norte. To achieve this purpose, part of the analysis of empirical data collected in 
Incorporation Register – registered between years from 2011 to 2016, of the cities mentioned – 
, such as those related to the characterization of the enterprises; of the incorporator; of the legal 
structure of real estate incorporation; and, of financial agents. From the theoretical-
methodological contributions, it is evident that the quantification of offers of residential 
enterprises structure the MF by accented rhythms in Parnamirim and São Gonçalo do Amarante 
and the tendency of urban expansion with territorial discontinuity toward Macaíba. The general 
panorama is patterned repetitions of land prices, offer and revenues for incorporators influenced 
by the localization of the enterprises in the territory. The research supports the argument that 
the closer it gets to the real estate-tourist axis of MF – seafront and South and East Zones of the 
city of Natal – the incorporators invest large financial resources e and reach high profit rates. 

  
  
KEYWORDS: real estate residential dynamics; enterprise; real estate incorporations; Rio 
Grande do Norte/ Brazil. 
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  INTRODUÇÃO 

 

A Introdução divide-se em duas partes para facilitar os esclarecimentos, primeiramente, 

sobre a delimitação do problema e, em seguida, sobre as estratégias e as operações da pesquisa. 

 

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA: HIPÓTESES E OBJETIVOS  

 

A produção do espaço urbano da Região Metropolitana de Natal1 (RMN) – situada no 

estado do Rio Grande do Norte (RN)/ Brasil – registra-se, ao final da década de 2000, por um 

novo ciclo imobiliário residencial e de atuação de capitais direcionados para o setor imobiliário, 

em decorrência, sobretudo, das recentes formas de acesso ao crédito habitacional por meio de 

programas públicos federais – por exemplo, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

lançado em 2009 – para amplas esferas da sociedade que por um momento ficaram excluídas 

do chamado mercado formal. Em linhas gerais, o cenário se associa a elementos referentes tanto 

ao crescimento do capital financeiro direcionado para o mercado imobiliário, atraindo 

compradores e impulsionando setores especificamente ligados à urbanização (incorporadoras, 

construtoras e imobiliárias), quanto aos incentivos fiscais e as políticas urbanas voltados a esses 

agentes atuantes na região.  

No período – décadas de 2000 e 2010 –, a promoção imobiliária alcança a escala 

metropolitana, isto é, certos indicadores da produção da moradia que eram concentrados em 

Natal passam a ser localizados em municípios do entorno – principalmente, Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante –, com a ampliação do mercado de terras a segmentos sociais mais 

diversificados. E ainda, trata de um período atípico a nível local, pois conseguiu fechar a década 

com a produção em franca aceleração, podendo, assim, ser delimitado por dois processos.  O

                                                           
1 A Região Metropolitana de Natal reúne 14 municípios, com o núcleo urbano contínuo constituído por Natal – 
capital do RN – Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz; e, pelas cidades de Ceará-Mirim, Ielmo 
Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Vera Cruz, Arês e 
Goianinha. A RMN é uma metrópole em formação que concentra as atividades socioculturais, políticas, 
econômicas dentre os municípios com maiores níveis de integração territorial, isto é, dentre a Metrópole Funcional 
cuja composição decorre de Natal – cidade polo – e das suas áreas limítrofes como: a) Parnamirim, São Gonçalo 
do Amarante e Extremoz, com elevado grau de integração metropolitana a Natal; e, b) Macaíba, apesar de médio 
nível de integração, sobressai pelo transbordamento da mancha urbana dos municípios limítrofes em seu território 
(CLEMENTINO e FERREIRA, 2015). 
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primeiro, pela expressividade do mercado de terras na escala metropolitana, com a dispersão 

da mancha urbana para além dos municípios contíguos a Natal através do mercado imobiliário-

turístico. E em segundo, o protagonismo que os municípios próximos passaram a demonstrar 

em face do PMCMV, que tangencia parte da produção imobiliária sob a responsabilidade das 

incorporadoras (QUEIROZ, 2012a; SILVA, SOBRINHA, FERREIRA, 2015). 

O modelo de expansão do espaço urbano e da oferta de imóveis residenciais – 

predominantemente de condomínios fechados verticais e horizontais – se mantém nos dias 

atuais na Metrópole Funcional (MF), em consequência das questões relativas à economia, como 

a queda das taxas de juros; e, em decorrência dos modelos de financiamentos do ponto de vista 

espacial, tipológico e empresarial, que vem crescendo e estimulando fortemente o mercado 

imobiliário. No geral, as referidas transformações atuam de modo a reforçar a centralidade de 

Natal como polo metropolitano, já o PMCMV contribui para alimentar um novo ritmo de 

produção da moradia, dando nova expressão às tendências pré-existentes no espaço urbano, 

ganhando inclusive contornos territoriais metropolitanos, na medida em que avança sobre as 

áreas ainda não ocupadas – rurais e semirrurais (CAMPOS, 2015; FERREIRA, 2016).   

Diante desse contexto, surge o seguinte questionamento: Como as recentes atuações dos 

agentes imobiliários conduzem e concretizam as tomadas de decisões locacionais dos 

incorporadores envolvidos no arranjo do processo de produção em massa de domicílios dos 

municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba entre os 

anos de 2011 e 2016?  

O que parece claro é que a recente dinâmica imobiliária da MF, dentre outros aspectos, 

caracteriza-se: a) pela incorporação de novas localidades urbanizadas, como nas áreas limítrofes 

entre Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, consolidando padrões de expansão da 

periferia imediata e ampliando ainda mais o estoque de novas ocupações abertas pela e para 

dispersão territorial; b) pela elevada ocupação formal do solo – na capital e nas localidades 

contíguas – com destaque para o processo de verticalização, tanto em áreas centrais quanto em 

trechos de transbordamento entre eles, intensificando, assim, a densidade populacional e a 

sobrecarga dos sistemas de infraestrutura e serviços urbanos; c) pelas mudanças dos padrões 

imobiliários – impulsionados pelo sistema de crédito financeiro, sobretudo, aqueles 

provenientes do PMCMV –, com destaque para o parcelamento de glebas e a comercialização 

de lotes para construção de novos condomínios fechados verticais; d) pelo cenário de produção 

imobiliária empresarial por incorporadoras que se emergem enquanto um setor econômico 

organizado para produção em massa de imóveis, agregando diversas parcelas dos agentes 
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envolvidos para realização de empreendimentos imobiliários, como proprietários fundiários, 

construtores, financiadores, corretores, consultores e projetistas, entre outros; e) pela oferta de 

imóveis no entorno dos projetos urbanos e territoriais com fortes impactos sobre a configuração 

socioespacial da RMN, como as obras destinadas para o evento Copa do Mundo FIFA 2014, as 

construções do Estádio de Futebol Arena das Dunas e do Aeroporto Internacional Governador 

Aluízio Alves, as intervenções de mobilidade urbana e de saneamento (LIMA, 2015; SILVA, 

2015; SILVA et al, 2015; BENTES SOBRINHA, SILVA, TINOCO et al, 2015; QUEIROZ, 

2012a). 

Com base em Mariana Fix (2007 e 2011) e Luiz Queiroz (2012a), tem-se como premissa 

que o crescimento e o estímulo da produção imobiliária das referidas localidades, em 

consequência às questões relativas à economia – como a queda das taxas de juros – e em 

decorrência aos modelos de financiamentos – tanto do ponto de vista espacial, tipológico e 

empresarial – definem processos decisórios do setor imobiliário da região.  Frente a tal quadro, 

o capital imobiliário e fundiário se sobressai dentre o circuito dos ativos financeiros das 

incorporações imobiliárias e se evidencia aproximações ao capital financeiro, embora presentes 

na RMN incorporadoras atuantes em escala nacional que desempenham atividades pela 

financeirização.  

Tais posicionamentos conduz a hipótese de que a quantificação de oferta de 

empreendimentos residenciais na Metrópole Funcional, num determinado período, materializa 

tomadas de decisões do incorporador que se influenciam pelas “inovações” e/ou “(re)novações” 

da produção imobiliária e da própria estruturação do território. Nessa percepção, os novos 

empreendimentos marcam a estruturação da MF por diversas tendências, como: i) há a expansão 

territorial em ritmos mais acentuados em Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, em 

consequência da intensa ocupação do solo em Natal e seu espraiamento contínuo para as áreas 

limítrofes dos municípios; e, ii) há uma tendência de um crescimento do tecido urbano com 

descontinuidade territorial entre os limites de Parnamirim com a sede de Macaíba e a área 

urbana deste com a sede de São Gonçalo do Amarante, pela presença de novas localidades 

parceladas para uso residencial e, ainda, glebas não loteadas que, do ponto de vista social, são 

vazios urbanos circunscritos por áreas rurais com pouco uso agropecuário. Perante a 

contextualização, delimita-se como objeto de estudo o comportamento dos incorporadores e as 

dinâmicas cíclicas do mercado imobiliário. 

Com base em Mariana Fix (2007 e 2011) e Luiz Queiroz (2012a), tem-se como 

pressuposto que o crescimento e o estímulo da produção imobiliária das referidas localidades, 
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em consequência às questões relativas à economia – como a queda das taxas de juros – e em 

decorrência aos modelos de financiamentos – tanto do ponto de vista espacial, tipológico e 

empresarial – definem processos decisórios do setor imobiliário da região.  Frente a tal quadro, 

o capital imobiliário e fundiário se sobressai dentre o circuito dos ativos financeiros das 

incorporações imobiliárias e se evidencia aproximações ao capital financeiro, embora presentes 

na RMN incorporadoras atuantes em escala nacional que desempenham atividades pela 

financeirização. Perante a contextualização, delimita-se como objeto de estudo o 

comportamento dos incorporadores e as dinâmicas cíclicas do mercado imobiliário. 

 Tendo, assim, como objetivo principal da Tese compreender a participação atual da 

dinâmica imobiliária empresarial na configuração socioespacial da Área Metropolitana de 

Natal, sobretudo dos municípios que abrangem a Metrópole Funcional. Para alcançar tal 

propósito, os objetivos específicos visam apreender: i) as diversas modalidades de agentes 

privados e as taxas de retorno – lucratividade – da produção; ii) as repercussões das ações dos 

promotores imobiliários, considerando os investimentos públicos (em infraestrutura e 

Planejamento Urbano) e as diversas coalizões atuantes na escala da cidade; iii) a inserção dos 

empreendimentos imobiliários no arranjo socioespacial das áreas estudadas; e, iv) os 

indicadores da dinâmica imobiliária que caracterizam os atuais processos de metropolização 

em curso, com destaque para efeitos de segregação, integração, fragmentação, dispersão, entre 

outros. 

A investigação dá elementos para complementação do Plano Metropolitano de Natal, 

elaborado em 2007 (PLANO ESTRATÉGICO..., 2007), e contribui como instrumento 

norteador para planejar o ordenamento territorial de acordo com a política urbana e 

metropolitana da região. Como também, continua a série de coleta de dados e análises 

anteriormente desenvolvidas por integrantes do Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN/ 

INCT2 e pelo Grupo de Pesquisa ECoHabitat/ DArq/ UFRN3, que vêm acumulando 

                                                           
2 O Núcleo RMN da Rede Observatório das Metrópoles é liderada institucionalmente pela UFRN e aglutinado ao 
Núcleo Avançado de Políticas Públicas que reúne pesquisadores dos Departamentos de Ciências Sociais, 
Arquitetura, Estatística e Geografia. Esta tese de doutorado vincula-se a atual pesquisa da rede que se intitula “As 
metrópoles e o direito à cidade: conhecimento, inovação e ação para o desenvolvimento urbano” e se insere no 
âmbito do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT/CNPq). Essa terá como foco a avaliação 
dos desafios para assegurar o bem-estar urbano no país, a partir da análise de temas como direito à cidade e 
habitação, cidadania metropolitana, governança, regimes urbanos, financeirização da cidade e gestão participativa. 
Para demais informações, ver as páginas eletrônicas: http://www.observatoriodasmetropoles.net/; e, 
http://cchla.ufrn.br/RMN/. 
3 O Grupo de Pesquisa Estudos Contemporâneos do Habitat – ECOHabitat – é composto pelos: i) Grupo de Estudo 
Habitação, Arquitetura e Urbanismo – GEHAU; ii) Grupo de Estudo Reforma Agrária e Habitat – GERAH; e, iii) 
Grupo de Estudo sobre Processos Urbanos Contemporâneos – GEPUC. Esta pesquisa se insere no GEPUC, que 
explora temas sobre formas ou configurações espaciais relacionadas aos novos processos socioeconômicos.  
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informações sobre a produção imobiliária em Natal desde 1967 – ano da primeira incorporação 

registrada nos Cartórios de Imóveis, conforme a Lei nº 4.591, de 19644 – até 2010.  

Além disso, complementa as pesquisas, anteriormente, desenvolvidas por mim5 – no 

âmbito do curso de mestrado – sobre como o mercado imobiliário informal opera a provisão 

habitacional para a população situada em assentamentos populares informais, por meio do 

mercado de compra e venda e locação de imóveis residências irregulares/ ilegais. A 

caracterização do mercado imobiliário informal na Área Especial de Interesse Social (AEIS) de 

Mãe Luiza – bairro consolidado e situada em Natal – contribuiu para compreensão de como as 

transações informais operam a provisão habitacional em AEIS e se constituem numa importante 

ferramenta para o entendimento das formas de acesso à moradia em assentamentos precários e 

do processo atual de produção e reprodução de áreas de informalidade e de pobreza dos centros 

urbanos.  

Vista essas contribuições, no campo metodológico propõe-se prosseguir os trabalhos 

anteriores desenvolvidos por Angela Ferreira (1996) e Luiz Queiroz (2012a), portanto, o recorte 

temporal desta pesquisa abrange os anos de 2011 a 2016. O recorte espacial define-se pelos 

municípios da denominada Metrópole Funcional – Natal, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz e Macaíba.  Tal definição decorre do significativo espraiamento da 

produção do solo urbano da capital para as cidades limítrofes que revela a intensidade e a 

aceleração dos processos de transformação do solo rural (ou semirrural) em urbano, como 

também, a ampliação do mercado de terras a segmentos sociais mais diversificados. 

No geral, realizou-se uma pesquisa documental e censitária por meio da coleta de 

informações de Registros de Incorporações disponibilizados pelos Cartórios de Registros 

Imobiliários dos municípios estudados. No decorrer da pesquisa elaborou-se um banco de dados 

e desenvolveu-se demais atividades técnicas que são detalhadas no tópico “Operacionalização 

da Pesquisa”.   

Parte importante do processo de elaboração deste trabalho foi a realização e as 

decorrências do estágio de Doutorado Sanduíche6, entre setembro de 2015 a julho de 2016, no 

                                                           
4 A Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias (BRASIL, 1964). 
5 Para maiores detalhes, ver Huda Lima (2012). 
6 O estágio enquadra-se no Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE) que o Governo Federal 
financia. O PDSE tem como objetivo apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão 
de cotas de bolsas a alunos que cursam o doutorado e desejam aperfeiçoar seus conhecimentos em instituições de 
ensino superior do exterior reconhecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). As concessões das bolsas ocorrem pelo Governo Federal, via a Capes. Para demais informações, ver a 
página eletrônica:  www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-
pdse. Acesso em: 25 de junho de 2018. 
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Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S), do 

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT) da Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) – Madri/ Espanha, sob a tutoria do professor Fernando Roch Peña. 

Concretizado após a conclusão da primeira etapa da coleta de dados, em agosto de 2015, este 

período em outra Instituição permitiu o aprofundamento da discussão teórica e metodológica 

sobre a produção imobiliária residencial e o fortalecimento do intercâmbio entre estudos 

relacionados a dinâmica imobiliária e a expansão urbana; bem como, a análise e a discussão da 

atual participação da dinâmica imobiliária empresarial na produção do espaço metropolitano de 

Natal e Parnamirim, a partir dos dados coletados em Registros de Incorporações em Cartórios 

de Imóveis. 

A interlocução com o GIAU+S possibilitou, ainda, novas perspectivas para alcançar os 

objetivos gerais e específicos do Projeto de Tese e para subsidiar demais atividades, como: i) a 

revisão, a atualização/ complementação bibliográfica e consolidação teórica do estudo; ii) a 

análise e a discussão dos dados da pesquisa realizados sobre a RMN; e, iii) a participação, a 

inserção e a articulação do GEPUC/ECoHabitat e Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN/ 

INCT, dos quais faço parte. 

Após o doutorado sanduíche, presumiu-se a apreciação e a compreensão das 

incorporações imobiliárias requereriam uma observação ampla e cuidadosa do desenho 

político/ financeiro e dos impactos indeléveis sobre as cidades; com capacidade de ultrapassar 

a análise mais imediata das quantidades ou das aparências urbanísticas e arquitetônicas dos 

empreendimentos, uma vez que o mercado de terras e imóveis e a atuação dos capitais voltados 

para o setor imobiliário são fortemente vinculados a fatores macroeconômicos. Mais 

especificamente, observou-se por um lado, que os feitos econômicos, políticos, sociais e 

culturais interferem na produção imobiliária da Região Metropolitana de Natal e, 

especialmente, da cidade polo, com distinções advindas de mudanças históricas e conjunturais 

que sustentam evidências empíricas de ciclos imobiliários variados no tempo e no espaço e com 

capacidades para denotar impactos diferenciados no território. Por outro, que há imbricações 

inconstantes sob a ótica da complexidade dos promotores imobiliários, dos instrumentos 

urbanísticos e dos mercados de propriedades de imóveis, com centralidades divergentes das 

relações históricas precedentes. 

Ancorado, então, nos aportes teóricos que delinearam a sistematização e a interpretação 

do material empírico e documental reunido se estruturou a Tese em Três Partes. A Primeira 
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Parte, denominada de “Capital Imobiliário, Dinâmicas Sociais e Processos Urbanos, o caso da 

Região Metropolitana de Natal”, permeia sobre aspectos da financeirização da economia como 

elementos norteadores para compreensão das práticas do incorporador. Em seguida, 

fundamenta os efeitos da economia mundo na RMN e, por fim, trata sobre a evolução e a 

localização da produção empresarial, especialmente, de Natal. 

A Segunda Parte, denominada de “Domínio das Incorporações Imobiliárias na 

Metrópole Funcional”, demonstra a análise das informações coletadas em Registros de 

Incorporação no contexto das recentes diversificações do mercado imobiliário da MF; avança 

na compreensão das estratégias de atuação das incorporadoras e suas repercussões no setor 

imobiliário das cidades; e, versa sobre as tentativas de organização de determinadas 

incorporadoras em se articularem em grupos específicos, por intermédio de parcerias entre elas. 

A Terceira Parte – “Relações de Produção e de Lucratividade dos Incorporadores” – 

expõe ações empreendedoras das incorporadoras no contexto das operações imobiliárias, sobre: 

à aquisição de terrenos, à concepção do produto, às condições de financiamentos para 

construção, à definição do preço de oferta/ lançamento e à publicidade. Como também, revela 

a dinâmica do atual setor imobiliário articulado ao preço fundiário – do solo, principalmente, 

urbano –, ao preço imobiliário – dos bens imóveis, das edificações –, ao custo da construção e 

ao próprio lucro do incorporador.  

Em seguida, apresenta as “Conclusões” que não reconstituem todo o trajeto da pesquisa 

e, sim, apontam constatações possíveis de serem feitas no momento de fechamento do trabalho. 

E, por fim, as referências – consultadas e analisadas –, os apêndices e os anexos.  

Como mencionado anteriormente, a seguir, há a sistematização dos principais 

procedimentos metodológicos realizados para a coleta de determinadas dados da pesquisa. 

Além desses, no decorrer da tese serão abordados outros meios e mecanismos utilizados para 

obtenção de demais informações. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA: FONTES E CAMINHOS 

 
“Os olhos treinados enxergam uma série de coisas que passam desapercebidas  

a um olhar distraído ou com outro foco” (DEÁK, 2016, p. 09). 
 

Como mencionado anteriormente, a pesquisa dá continuidade a uma série de coleta de 

dados e análises desenvolvidas por Angela Ferreira (1996) e Luiz Queiroz (2012a) que vêm 

acumulando informações sobre a produção imobiliária no município de Natal desde 1967 – ano 

que foi registrada a primeira incorporação na cidade. Ambas contribuirão para elaboração de 
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séries históricas e estudos comparativos significativos para o entendimento da evolução do 

mercado imobiliário local, permitindo comparações com o atual mercado a respeito do 

desempenho, da efetividade e das consequências, econômicas e espaciais.  

Para tanto, realizou-se um levantamento de dados documentais para o desenvolvimento 

dos objetivos, por se tratar de informações em estado bruto sem ter recebido nenhum tratamento 

científico, como nos relatórios, nas reportagens de jornais, nas revistas, nas cartas, etc. Em 

certos casos, os materiais de divulgação impressos ou eletrônicos, entrevistas e materiais de 

jornais que demonstram as características e as vantagens do empreendimento e das empresas 

responsáveis pela obra emitem notícias e opiniões distorcidas ou errôneas. E, ainda, apresentam 

informações sobre os produtos sem coincidir com o resultado final do produto, sendo os dados 

demasiados ou omitidos conforme os interesses dos diversos agentes. 

Desse modo, a coleta de informações deu-se em Cartórios de Registros Imobiliários, por 

seguir regras estabelecidas na Lei nº 4.591/647 (BRASIL, 1964) que exigem o registro da 

incorporação imobiliária antes do anúncio da venda das unidades autônomas e pelo Cartório ser 

uma fonte única, pública e confiável. Ao total obteve-se informações em sete Cartórios, sendo 

um em Parnamirim (1º Tabelionato de Notas e Ofício dos Registros Públicos de Parnamirim), 

em São Gonçalo do Amarante (1º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis, Títulos 

e Documentos), mais um em Extremoz (Ofício de Registro Civil e Registros Públicos – Cartório 

de Extremoz), outro em Macaíba (1º Ofício de Notas de Macaíba) e três em Natal. No caso da 

última cidade, a pesquisa aconteceu em três repartições porque há divisões de zonas imobiliárias 

(Apêndice 01): i) a 1ª Zona Imobiliária, a cargo do 3º Ofício de Notas, que inclui toda a Zona 

Norte e grande parte da Leste, limitando com a Avenida Alexandrino de Alencar; ii) a região 

                                                           
7A Lei do Incorporador – Lei nº 4.591/64, Art. 32 (BRASIL, 1964) – exige para qualquer empreendimento o 
Registro de Incorporação, arquivado em Cartório competente de Registro de Imóveis, acompanhado de uma 
extensa documentação, como: “a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de 
compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta; b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e 
municipais, de protesto de títulos de ações cíveis e criminais e de ônus reais relativos ao imóvel, aos alienantes do 
terreno e ao incorporador; c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, 
acompanhado de certidão dos respectivos registros; d) projeto de construção devidamente aprovado pelas 
autoridades competentes; e) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, 
e indicando, para cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída; f) certidão negativa de débito 
para com a Previdência Social, quando o titular de direitos sobre o terreno for responsável pela arrecadação das 
respectivas contribuições; g) memorial descritivo das especificações da obra projetada; h) avaliação do custo 
global da obra, atualizada à data do arquivamento, como também, o custo de construção de cada unidade, 
devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra; i) discriminação das frações ideais de terreno 
com as unidades autônomas que a elas corresponderão; j) minuta da futura Convenção de Condomínio que regerá 
a edificação ou o conjunto de edificações; l) declaração em que se defina a parcela do preço; m) certidão do 
instrumento público de mandato; n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência; o) atestado 
de idoneidade financeira, fornecido por estabelecimento de crédito que opere no país há mais de cinco anos; p) 
declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sobre o número de veículos que a garagem comporta e os locais 
destinados à guarda dos mesmos”. 
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entre a referida via e a Avenida Capitão-Mor Gouveia, denominada 2ª Zona Imobiliária, que se 

encontra a cargo do 6º Ofício de Notas; e, iii) por fim, quase que a totalidade da Zona Sul e 

Oeste estão sob a guarda do 7º Ofício de Notas (3ª Zona Imobiliária), indo desde a Avenida 

Capitão-Mor Gouveia até os limites de Natal com os municípios de Parnamirim e Macaíba. 

Nos Cartórios pesquisou-se com afinco os Registros de Incorporações dos municípios 

da Metrópole Funcional, do período de 2011 a 2016.  Como os registros são de caráter público 

com significativas informações sobre a promoção imobiliária, optou-se por utilizá-lo para a 

construção do banco de dados que consta sobre: a) o empreendimento – endereço, número de 

edifícios por empreendimento, número de pavimentos por edifícios, número de unidades 

habitacionais por edificação, áreas, custos do metro quadrado, da unidade habitacional e global 

da obra; b) o promotor – CNPJ, endereço, remuneração do construtor e do incorporador; c) o 

lote – data de aquisição, proprietário anterior, área, preço de compra; d) o contrato social – a 

estrutura jurídica da incorporação, o ano de criação, o tipo de sociedade, os objetivos e as 

atribuições da incorporadora, o capital social dos agentes investidores; etc.  Como também, as 

Escrituras Públicas dos terrenos que se encontra o empreendimento, para obter informações 

sobre: a) o tipo de aquisição do terreno, por exemplo compra e venda, permuta por área 

construída; b) o preço de compra, caso haja; c) a data da aquisição pelo último proprietário; e, 

d) o nome do outorgado e do outorgante.  

A respeito dos dados selecionados, o número de empreendimentos ou o número de 

unidades habitacionais (UH) disponíveis no levantamento são variáveis que podem de certa 

forma mascarar ou distorcer as análises, pois em alguns casos um mesmo empreendimento 

possui diversos edifícios e em outros – como um imóvel de alto padrão – apresenta poucas UH. 

Portanto, utiliza-se informações sobre o número de unidades habitacionais para melhor 

quantificar o fenômeno.   

No tocante a coleta de dados, realizou-se uma pesquisa censitária, requerendo, assim, 

uma maior dedicação de carga horária para o campo. Logo, na primeira etapa, dedicou-se os 

meses de janeiro a março de 2015 para levantar dados sobre os Registros de Incorporações de 

Natal de 2011 a 2014. Neste momento, elaborou-se o questionário com as variáveis em paralelo 

a referida coleta. Após o pré-teste, constatou-se o quanto era imprescindível ampliar o número 

de informações obtidas e construir planilhas (programa Excel) para facilitar e reduzir o tempo 

despendido entre a coleta e a tabulação das informações. Em seguida, levantou-se dados 

também no Cartório de Parnamirim dentre os meses de julho a agosto de 2015. Entre dezembro 

de 2016 a março de 2017, finalizou-se as coletas de dados pendentes.  
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No geral, sobrevieram diversos obstáculos no decorrer do levantamento, bem como: i) 

a necessidade de se deslocar diariamente em média 30km para realizar a coleta de dados, 

despendendo tempo e recurso financeiro; ii) a indisponibilidade de funcionários nos Cartórios 

para fornecer os registros, acarretando numa pesquisa em horário reduzido (apenas três horas 

diárias); iii) o modo de arquivamento dos Registros de Incorporações (RI), uma vez que são 

organizados pelo número de registro e não pelo recorte temporal, sendo imprescindível a 

verificação do arquivo completo pelos funcionários, não garantindo o repasse da totalidade de 

Registros referentes ao recorte temporal da pesquisa; iv) a identificação de determinados RI no 

Cartório de Parnamirim que localizam o empreendimento em Macaíba e vice-versa; e, v) a 

lavratura de empreendimentos por incorporação em conjunto com demais Registros de Imóveis, 

impossibilitando identificar a intensidade da atuação de incorporadores em determinadas 

localidades, como por exemplo no município de Extremoz. 

Para complementar o banco de dados, coletou-se o menor preço de oferta da unidade 

habitacional dos empreendimentos registrados por meio de pesquisas em páginas eletrônicas da 

incorporadora, em corretora de imóveis, em classificados do principal jornal de circulação da 

capital – Tribuna do Norte. Dentre os casos de não adquirir as informações pelos referidos 

meios, foi necessário entrar em contato por telefone com incorporadores ou corretores 

imobiliários, totalizando uma média de 50 ligações.  

Por conseguinte, digitalizou-se as informações sob a forma de um banco de dados e 

espacializou-se os empreendimentos em bases cartográficas pelo sistema de informação 

georreferenciado, como o programa ArcGis. A preocupação de relacionar a localização no 

tecido urbano dos empreendimentos com as formas de provisão habitacional possibilita a 

compreensão das alterações do espaço urbano em virtude de intervenções urbanísticas e, ainda, 

seus efeitos com evidências sobre os processos de fragmentação e da segregação socioespacial. 

E, em paralelo, realizou-se a pesquisa de campo que consistiu em levantamentos fotográficos 

de determinados empreendimentos habitacionais do banco de dados, principalmente daqueles 

situados no entorno de significativas intervenções urbanísticas, para observar as características 

arquitetônicas e sua inserção urbana. 

Para compreender as estratégias de produção e de atuações dos promotores imobiliários 

em determinadas áreas dos municípios, entrevistou-se representantes de cinco incorporadoras 

que se destacaram na Metrópole Funcional entre os anos de 2011 a 2016, com base num roteiro 

de perguntas (Apêndice 03) com temáticas sobre: a) a incorporadora; b) as quatro etapas 

fundamentais para realização da operação imobiliária, como a compra do terreno, a concepção 
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do empreendimento imobiliário, a construção e a comercialização; c) a aquisição de 

financiamentos; d) a sociedade; e, e) o atual mercado. 

Por fim, pretende-se disponibilizar o banco de dados na ferramenta computacional 

GeoMetrópoles elaborada pelo INCT Observatório das Metrópoles que tem como propósito 

reunir em um só plano de informação dados espaciais sobre os mais diversos temas 

(demográficos, sociais, econômicos, ambientais) relacionados às regiões metropolitanas do 

Brasil. Em virtude do sistema ser aberto, possibilitará à comunidade acadêmica e demais 

interessados pela questão urbana ter acesso democrático a dados quantitativos e qualitativos 

referentes à temática urbana e metropolitana de Natal.
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A Primeira Parte, denominada de “Capital Imobiliário, Dinâmicas 

Sociais e Processos Urbanos, o caso da Região Metropolitana de Natal”, 

divide-se em três capítulos. O Primeiro Capítulo, “Capital e propriedade: o 

mercado imobiliário na produção do espaço construído”, permeia sobre 

aspectos da financeirização da economia como elementos norteadores para 

compreensão das práticas do incorporador, com o viés das tendências gerais da 

globalização neoliberal e suas influências nas transformações econômicas e 

territoriais.  Com tal abordagem, se busca apreender como as questões de 

participação do setor imobiliário e fundiário no espaço urbano, mediante 

parcelamento da terra, produção e comercialização de imóveis, compõem cada 

vez mais os circuitos de circulação e, principalmente, de valorização do capital 

financeiro. O estudo fundamenta os efeitos da economia mundo na Região 

Metropolitana de Natal e lança as bases que vinculam a aproximação do 

processo da atual dinâmica imobiliária da Metrópole Funcional ao capital 

financeiro.  Para tanto, trata, especificamente, sobre o capital imobiliário e o 

capital financeiro no Brasil, a participação do Estado e o papel dos 

incorporadores. 

Lançadas as bases para compreensão do processo de produção 

imobiliária, seja em relação ao capital financeiro numa escala global, seja pelo 

papel do incorporador numa escala metropolitana, desenvolve-se o contexto 

sobre o panorama da Região Metropolitana de Natal através do Segundo 

Capítulo, “RMN: metrópole de capital administrativo”, e o Terceiro Capítulo, 

“Reflexões sobre a (re)produção imobiliária da RMN”. Ambos, abordam sobre 

a formação da metrópole, primeiramente, no contexto dos aspectos 

demográficos e econômicos dos municípios da RMN; e, o seguinte, trata sobre 

a evolução e a localização da produção empresarial, especialmente, da cidade 

polo – Natal –, já que há estudos acumulados sobre a atuação das incorporações 

imobiliárias na área desde a década de 1960, pelos pesquisadores Angela 

Ferreira (1996) e Luiz Queiroz (2012a).   
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1. CAPITAL E PROPRIEDADE: O MERCADO IMOBILIÁRIO 

NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO CONSTRUÍDO 

 
“(…)el aparato inmobiliario (constructoras, promotoras y capital 
financiero) ha encontrado un campo de operaciones privilegiado para 
sus hazañas (…)” (FERNÁNDEZ RAMIREZ e ROCH PEÑA, 2001, p. 46). 

 
 

Os agentes da produção do espaço urbano – como proprietários fundiários, 

incorporadores e até mesmo o próprio Estado – utilizam seus investimentos para criar a 

paisagem física, isto é, uma massa de recursos físicos construídos pelo homem, especialmente 

pela sociedade capitalista, à sua própria imagem, apropriada, em linhas gerais, às finalidades 

da produção e do consumo. Segundo David Harvey (1982), o capital apresenta diversas facções, 

sendo a primeira aquela que procura a apropriação da renda como fazem os proprietários de 

terra, as empresas imobiliárias, os intermediários financeiros ou outros investidores em 

propriedades que simplesmente visam taxa de retorno. A segunda procura juros e lucros 

advindos da construção de novos elementos na construção (os interesses da construção). E, por 

último, a constituída pelo capital em “geral” por encarar o ambiente construído como uma 

possibilidade de canalizar a riqueza excedente e como pacote de valores de uso.  

Em síntese, o “setor imobiliário”8 tem se integrado às diversas facções do capital 

contemporâneo, sobretudo aos circuitos de circulação, e principalmente, de valorização do 

capital financeiro, ao participar do mercado imobiliário e fundiário no território urbano, 

mediante parcelamento da terra, produção e comercialização de imóveis. Esse vínculo entre o 

processo imobiliário e o capital financeiro apresenta-se como um condutor endógeno de 

instabilidade econômica, tendo em vista a crescente interação entre as estruturas de 

financiamentos, os processos especulativos e as flutuações nos níveis de investimentos. Essa

                                                           
8 A partir de Adriano Botelho (2007), compreende-se por “setor imobiliário” como o conjunto de atividades 
imobiliárias e atividades de manutenção predial que envolvem os subsetores de construção de edifícios e obras de 
engenharia civil. No geral, é um setor complexo que tem como participantes os consumidores, os agentes 
financeiros, os produtores de materiais de construção, os empresários (empreendedores e subempreendedores), os 
proprietários fundiários, o capital imobiliário e o financeiro, os promotores e a equipe de projeto. Resumidamente, 
o setor imobiliário é constituído pelas atividades de três subsetores: i) os da indústria da construção civil, ligadas 
à construção de edifícios e obras de engenharia civil; ii) as atividades da indústria produtora de materiais de 
construção; e, iii) aquelas ligadas ao terciário, tais como as atividades imobiliárias (loteamento, compra, venda e 
locação, etc.) e as atividades de manutenção predial.  
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relação assume uma dimensão fundamental para compreender a lógica do setor imobiliário, 

seus movimentos de expansão e, consequentemente, da produção da cidade (HARVEY, 1982; 

SHIMBO, 2012). 

Ademais, o conjunto de indicadores financeiros possibilita os principais agentes da 

estrutura de mercado – construtores, investidores, usuários e poder público – avaliar os riscos 

e as possibilidades de rentabilidade do empreendimento. Já, sua atratividade depende das 

condições políticas locais, do ambiente macroeconômico do país e também das oportunidades 

oferecidas pelo setor imobiliário em outros países. Logo, deve-se questionar: Quais são esses 

conjuntos de indicadores financeiros e os elementos determinantes da dinâmica do processo de 

valorização do capital imobiliário? Como se procede as conexões e as imbricações entre o setor 

imobiliário e o capital financeiro? De que maneira os recursos financeiros adquiridos pelas 

incorporações imobiliárias explicam as lógicas de investimentos do setor? E, ainda, de que 

modo o papel atribuído ao poder público interfere e/ ou favorece para os momentos de 

estagnações, quedas bruscas e guinadas da produção imobiliária residencial?   

À medida em que a transformação do território implica mudanças na economia, até 

mesmo nas questões políticas e ideológicas, é de suma importância compreender os 

determinantes atuais da dinâmica do processo de valorização do capital imobiliário, a partir dos 

investimentos realizados pelas incorporações imobiliárias, bem como suas conexões com o 

capital financeiro e ao papel atribuído ao poder público no processo de valorização desses 

capitais, permitindo, assim, revelar os impactos da nova “lógica de investimentos” sobre a 

configuração de áreas urbanizadas. A seguir serão apresentados tópicos com o quadro 

conceitual referentes ao “capital mercantil imobiliário” e ao “capital financeiro imobiliário”; as 

atribuições dos incorporadores; e, por último, as ações do Estado em conjunto com o setor 

imobiliário e o capital financeiro9. 

 
1.1.  O CAPITAL IMOBILIÁRIO 

 

A cidade, antes de servir à moradia de seus habitantes, é, em si mesma, uma forma de 

riqueza que pode ser capitalizada, por concentrar as condições gerais de produção e de 

                                                           
9 Na prática, neste capítulo buscou-se, também, o modelo teórico-conceitual referente a financeirização e ao 
próprio capital financeiro. Fato este, decorreu por haver a atuação de incorporadoras na RMN – dentre os dados 
empíricos levantados em Registro de Incorporação – que desempenham atividades pela financeirização em escala 
nacional, como se registra na literatura de Mariana Fix (2007) e Lúcia Shimbo (2012). Apesar dos diferentes modos 
de comprometimento dos ativos imobiliários das incorporadoras, na RMN evidencia-se lastros ou aproximações 
de elementos reveladores da financeirização para circulação do capital imobiliário e fundiário. 
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circulação do capital, assim como as condições gerais de reprodução da força de trabalho. Do 

ponto de vista de Christian Topalov (1979a), configura-se, também, por um conjunto de ações 

sem sujeito definidas pelo movimento de obtenção de lucro por empresas, sobretudo da 

construção civil, e pelo conjunto de atuações particulares de apropriação e produção do espaço 

urbano. 

Em termos gerais, as empresas do ramo da construção civil buscam o lucro a todo custo 

e, ao fazê-lo, opõem-se à formação de elementos necessários à sua própria valorização, não 

interessando produzir determinados elementos para constituição do valor de uso complexo, 

aqueles que não são rentáveis, como infraestruturas urbanas e equipamentos coletivos. De certo 

modo, há diversas imbricações direta entre a configuração espacial urbana e a produção ou 

reprodução do capital imobiliário, com ressalva para o modelo mercantil de produção de áreas 

urbanas (parcelamento, construção, incorporação, financiamento, entre outros) constituído por 

capitais individuais que formam o “capital mercantil imobiliário” (ARANTES, 2007; 

CAMPOS, 2011; ROYER, 2009). 

Conforme Cláudio Paiva (2007, p. 139), o capital imobiliário é 

 (...) um importante circuito de acumulação de capital, cujo processo de 
valorização ocorre através da apropriação de diversos tipos de renda urbana, 
derivados da produção e da circulação do ativo imobiliário (exploração via 
venda, locação ou arrendamento).  

 

De modo geral, as peculiaridades para circulação do capital imobiliário no ambiente 

construído se traduzem num sistema de produção-realização que se apropria de formas distintas 

de rendas ao longo da produção do ambiente construído e da reprodução do seu próprio capital, 

dado pelas funções específicas do desempenho da diversidade de agentes econômicos e de cada 

capital no circuito imobiliário, como produção, circulação e crédito.  

No caso específico da reprodução do capital imobiliário investido para execução e 

comercialização das habitações, há uma divisão do circuito em cinco etapas de investimentos: 

i) o capital industrial (dinheiro – capital produtivo – dinheiro); ii) o capital de empréstimos à 

produção (dinheiro – dinheiro); iii) o capital promocional (dinheiro – terreno/ mercadoria – 

dinheiro); iv) o capital de empréstimo à circulação (dinheiro – dinheiro); e, v) o capital de 

consumo da construção civil (dinheiro – meios de produção como mercadoria localizada – 

mercadoria – dinheiro). Além disso, a viabilização da produção/ reprodução desses capitais é 

proporcionada pela multiplicidade de relações e diversos agentes atuantes na cadeia produtiva 

imobiliária, como: i) incorporadores e construtores, receptores de lucro empresarial e de 

incrementos de renda, com base em melhoramentos; iii) financistas provedores do capital-
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dinheiro em troca de juros, ao mesmo tempo aqueles capitalizadores de qualquer forma de renda 

que flui o uso do ambiente construído em capital fictício (preço do imóvel); e, iv) o Estado 

através do uso dos impostos (presentes ou futuros) para sustentar investimentos que o capital 

não pode ou não irá realizar mas, todavia, expande a base para circulação local do capital  

(HARVEY, 1980; PAIVA, 2007, TOPALOV, 1979a). 

Os primeiros agentes mencionados – os incorporadores e os construtores da indústria 

civil – envolvem-se no processo de criar novos valores de uso10 para outros, a fim de realizar 

valores de troca para si próprios, como a compra do solo, sua preparação (particularmente a 

provisão de utilidades públicas) e a construção de moradia que requer considerável desembolso 

do capital em adiantamento à troca. As firmas envolvidas nesse processo sujeitam-se à pressão 

competitiva e realizam o lucro constante, com forte interesse em produzir moradia com valores 

de usos para os consumidores, somente com à proporção de criar valores de troca para si 

próprios. Assim, a figura do incorporador/ promotor imobiliário é a do empresário financiador 

do empreiteiro e do organizador da produção imobiliária, que depois da venda através de cotas 

retira o seu capital investido e o lucro gerado para futuros investimentos (HARVEY, 1980).   

Por conseguinte, as instituições financeiras desempenham um importante papel no 

mercado de moradia, principalmente, para aquisição da casa própria e para construção dos 

empreendimentos. Esses financiamentos incidem pesadamente sobre os recursos de bancos, as 

companhias de seguros, as sociedades de construção e outras instituições financeiras e, em 

alguns casos, limitam-se as associações de poupança e empréstimo que fundamentalmente se 

interessam em obter valores de troca através de oportunidades e de tomadas de decisões 

direcionadas, evidentemente, para a lucratividade e para redução de riscos (Ibid, 1980).  

Segundo Cláudio Paiva (2007), o financiamento habitacional, que engloba o crédito à 

construção e à aquisição de imóveis novos e usados, constitui somente uma das peças da 

estrutura financeira viabilizadora da produção e do consumo do ambiente construído. Por um 

lado, as relações estabelecidas entre o “capital financeiro”11 e o “capital imobiliário” suscitam 

a obsolescência – ou a insuficiência – do conceito de “capital mercantil imobiliário” em captar 

                                                           
10 Para Harvey (1980), a expressão “valor de uso” é referente a utilidade de algum objeto particular (sistema de 
sustentação de vida), já “valor de troca” é o poder de compra de outros bens que a posse daquele objeto transmite 
(o sistema do mercado de troca).  No geral, as coisas de grande valor de uso têm, frequentemente, pequeno ou 
nenhum valor de troca; e, ao contrário, as de grande valor de troca têm, frequentemente, pequeno ou nenhum valor 
de uso. 
11 A definição de capital financeiro contempla as principais características do atual padrão de acumulação, ao 
interpretar a fração do capital, como sendo a fusão das diferentes formas de riqueza ou, genericamente, a fusão da 
forma lucro com a forma juros. Sendo um capital que, em seu movimento de valorização, desdobra-se 
simultaneamente em duas dimensões de valorização do capital, isto é, na financeira e na produtiva (PAIVA, 2007). 
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a essência da relação muito mais complexa e, por outro lado, contribuem para a denominação 

de “capital financeiro imobiliário”. Para o autor, este procura criar e ampliar, sob condições de 

maior liquidez, as bases de apropriação das rendas imobiliárias e articula-se, ao mesmo tempo, 

o sistema financeiro – o acesso a recursos financeiros e ao instrumento de liquidez –, os grandes 

investidores institucionais, o setor imobiliário – especialmente, o incorporador imobiliário – e 

o próprio Estado. 

As instituições governamentais têm um papel fundamental no processo de acumulação 

do capital financeiro imobiliário, uma vez que viabilizam os interesses privados sobre os seus 

ativos e sancionam os lucros do circuito imobiliário. Bem como, atuam como reguladoras de 

financiamentos habitacionais, através dos bancos estatais e das políticas públicas de crédito à 

habitação. Neste ponto, a ação do Estado é fundamental como agente produtor e transformador 

do território urbano, quando cria condições para que o modelo de acumulação capitalista se 

realize, principalmente, através da execução de grandes obras públicas, da implementação de 

infraestruturas e equipamentos coletivos incorporados ao tecido urbano ou metropolitano, 

como: i) os complexos de negócios; ii) o turismo; iii) o consumo ou lazer; iv) os novos espaços 

produtivos associados as tecnologias; e, v) as diversas formas de crescimento e de expansão 

urbana, a partir das variadas articulações entre o Estado e o capital imobiliário. Portanto, para 

operar o mercado de moradia, o Estado exerce sua função de agente regulador do uso e da 

apropriação do território – por meio da legislação urbanística, do zoneamento e dos controles 

de planejamento do uso do solo – e impõe intervenções, frequentemente, indireta para 

administrar as variadas restrições institucionais (CAMPOS, 2011; HARVEY, 1980). 

Diante dos aspectos que viabilizam a produção/ reprodução do capital imobiliário e das 

multiplicidades de relações e de diversos agentes atuantes na cadeia produtiva imobiliária, o 

tópico seguinte terá como enfoque relatar às interações determinantes entre o papel do Estado, 

do mercado e do capital financeiro na produção imobiliária residencial. 

 

1.2. ESTADO, MERCADO IMOBILIÁRIO E CAPITAL FINANCEIRO NO BRASIL 

 

O financiamento da casa própria, os empreendimentos de proprietários, o 

desenvolvimento e a nova construção recaem pesadamente sobre os recursos de bancos, as 

companhias de seguros, as sociedades de construção e a outras instituições de financiamento. 

Algumas dessas instituições limitam-se ao financiamento do mercado de moradia – por 

exemplo, as associações de poupança e empréstimo –, através da busca incessante do capital 
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financeiro12 interligado de forma sistemática ao capital imobiliário para potencializar a 

acumulação de capitais (HARVEY,1980; PAIVA, 2007).  

No caso do Brasil, com a extinção do Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1986, 

houve na década seguinte a abertura de um momento de incertezas institucionais que criou o 

espaço para uma reorganização do capital financeiro, especialmente, imobiliário. Em meados 

dos anos 1990, sucessivos governos, estimulados por organizações privadas ligadas ao setor 

financeiro, estiveram empenhados na criação de marcos regulatórios e institucionais favoráveis 

à circulação do capital financeiro pelo ambiente construído urbano. De acordo com Daniel 

Sanfelici (2013), a aprovação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) – em 1997 – tornou-se 

referência na transformação do financiamento habitacional do país, embora, precise frisar que 

o sistema funciona em paralelo com o Sistema Financeiro Habitacional (SFH), originado no 

regime militar e mantido mesmo após o fim do BNH.  

A Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997 (BRASIL, 1997), que instituiu o SFI 

introduziu um aparato regulatório propício à securitização de hipotecas e à criação de um 

mercado secundário para a negociação de títulos lastreados em hipotecas, promovendo a 

segurança jurídica dos contratos de financiamentos – especialmente em benefício dos credores 

– e fomentando a liquidez para os títulos securitizadores. Assim, a implementação do Sistema 

Financeiro Imobiliário contribuiu para a transparência da influência singular dos agentes 

financeiros, organizados em entidades de classe, e para a reformulação do sistema de crédito 

imobiliário brasileiro.  

O principal veículo, porém, da securitização consiste na figura da Companhia 

Securitizadora de Créditos Imobiliários, entidade jurídica criada pelo SFI que tem como 

objetivos converter os bens recebíveis imobiliários – os fluxos de pagamentos dos devedores – 

em valores mobiliários, os títulos lastreados em hipotecas. Essa securitização de ativos 

imobiliários, através dos Fundos de Investimentos Imobiliários e a emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários, permite encurtar o tempo de circulação do capital comprometido e 

manter o fluxo de terrenos para as construções. Além do mais, por tais mecanismos submete-

se todo o processo à montante – o agente, como a incorporação – e à jusante – promoção 

imobiliária e vendas – aos imperativos da valorização financeira, qual seja, a remuneração de 

fatores determinados pelo preço do dinheiro – os juros (BOTELHO, 2007; SANFELICI, 2013).  

Para Adriano Botelho (2007), a securitização possui reflexos em quase todos os grandes 

agentes econômicos e em quase todas as atividades, inclusive no setor imobiliário. 

                                                           
12 Compreendido como capital que se valoriza conservando a forma dinheiro (CHESNAIS, 1996, apud FIX, 2011). 
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Favorecendo, assim, a reestruturação do setor de incorporação e construção por surgirem firmas 

especializadas nas construções de condomínios multifamiliares verticais das principais cidades 

brasileiras. Já, Cláudio Paiva (2007) destaca que o processo de securitização dos 

empreendimentos imobiliários proporciona o aumento da liquidez por meio da divisibilidade 

do investimento em títulos, possibilitando a entrada tanto de pequenos investidores individuais 

como de conglomerados financeiros.  

Outra peça-chave do ambiente regulatório é o instrumento da alienação fiduciária de 

bens imóveis no que concerne às medidas para promover a segurança jurídica nos contratos de 

financiamento, tendo reverberações sobre o Sistema Financeiro Habitacional. A alienação 

fiduciária contribui para o crescente interesse dos bancos em ampliar o financiamento 

imobiliário por permitir uma rápida retomada do imóvel como garantia em caso de 

inadimplência. 

(...) a alienação fiduciária foi reinventada como forma de contrapor a lenta 
execução das operações feitas com hipoteca no Brasil, especialmente na sua 
execução judicial. Na hipoteca é transferido o direito de posse e o domínio ao 
mutuário. Mesmo este tendo pago apenas 20 ou 30% do valor total do 
financiamento, o tomador do empréstimo já tem a posse e o domínio, ainda 
que esse domínio seja entregue ao agente financeiro. Na alienação transfere-
se apenas a posse e não o domínio. O domínio só é transferido com a 
liquidação da dívida (ROYER, 2008, p. 115). 

 
No transcurso da década de 2000, a economia brasileira ingressou numa trajetória de 

crescimento moderado e contínuo com taxas de inflação controladas e com tendência a queda 

nas taxas de juros. A intenção entre as referidas variáveis criou incentivos excepcionais aos 

bancos para concederem empréstimos habitacionais. A queda nas taxas de juros, acrescida da 

confiança na manutenção de baixos índices de inflação, tornou o empréstimo imobiliário uma 

opção interessante, também para os bancos, que podiam obter taxas de juros mais elevadas com 

o tipo de operação do que com os títulos da dívida pública. Esse novo ambiente institucional 

foi uma peça importante não apenas para ampliar o financiamento habitacional, mas também 

para aproximar o investimento imobiliário com a dinâmica do mercado de capitais 

(SANFELICI, 2013). 

A partir de 2004, o capital imobiliário iniciou um processo de nova reestruturação 

promovida através da estratégia de abertura do capital das empresas da construção civil na bolsa 

de valores, lastreando seus papéis em estoques de terra e lançamentos imobiliários futuros. 

Dentro do SFI, outras legislações vieram colaborar para a aproximação efetiva entre o capital 

financeiro e o setor imobiliário no Brasil, principalmente na segunda meada de 2000. Como, 

por exemplo, o Patrimônio de Afetação e a Sociedade de Propósito Específico que significam 
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estratégias financeiras – dos bancos e dos agentes financeiros –, tanto para garantir a realização 

da rentabilidade do capital emprestado – a diminuição dos riscos –, como para pressionar o 

setor à financeirização13, através da necessidade crescente de adoção de instrumentos de 

captação externa de recursos para a incorporação e a construção imobiliária (SHIMBO, 2012; 

CARDOSO e ARAGÃO, 2011).  

De modo geral, o Patrimônio de Afetação é uma opção dada ao incorporador para 

constituir um patrimônio próprio à realização do empreendimento, não se confundindo com os 

demais bens da incorporadora. Deste modo, todos os aportes realizados pelos adquirentes do 

imóvel deverão ser vinculados somente ao próprio empreendimento, evitando a utilização dos 

recursos destinados a uma obra, em outra, como meio de garantir sua conclusão. Caso o 

incorporador opte pelo sistema, o patrimônio será constituído pelos recursos obtidos com a 

comercialização das futuras unidades, pelas benfeitorias a serem agregadas as suas receitas ou 

pelo imóvel sobre o qual venha a ser edificada a incorporação, não o integrando aqueles 

recursos aportados que superam os custos da incorporação imobiliária e que constituem a 

remuneração e o lucro do incorporador (BRASIL, 2004a). 

Já, a Sociedade de Propósito Específico constitui-se por uma reunião de pessoas 

jurídicas, com a finalidade de desenvolver atividades específicas e restritas, que em certos 

casos, poderá ter prazo de duração determinado. O principal objetivo da Sociedade é isolar o 

risco financeiro da atividade a que se destina e sua utilização se dá, por exemplo, para projetos 

de engenharia e qualquer tipo de empreendimento específico. A partir de 2008, a maioria das 

incorporadoras aplicou em larga escala a figura da sociedade para cada empreendimento 

lançado no mercado imobiliário, devido as seguintes motivações, como: i) a independência 

administrativa, obrigacional e fiscal do empreendimento perante os demais; ii) a agilidade na 

contratação de empréstimo bancário para a construção da obra e a flexibilidade para realização 

de parcerias na incorporação; e, iii) a transparência entre as partes envolvidas no negócio, sejam 

para fornecedores, credores ou compradores (BRASIL, 2004b; ISFER, 2006). 

Essas estratégias financeiras aproximaram o mercado financeiro ao setor imobiliário e 

se potencializaram com a abertura de capital das empresas construtoras e incorporadoras na 

Bolsa de Valores. Conforme a Pesquisa Anual da Indústria da Construção14, realizada pelo 

                                                           
13 O termo financeirização não será aprofundado pela ausência de evidências de tal processo na produção 
imobiliária residencial da Metrópole Funcional. 
14A Pesquisa Anual da Indústria da Construção, parte integrante do Sistema de Estatísticas Econômicas do IBGE, 
levanta, em empresas selecionadas, informações referentes: i) a pessoal ocupado; ii) salários e retiradas; iii) custos 
e despesas; iv) valor das incorporações, obras e serviços da construção executados; v) valor bruto da produção; vi) 
consumo intermediário; vii) valor adicionado; dentre outras variáveis. Fonte: 
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IBGE em 2006, demonstra que um dos fatores relacionados ao crescimento acelerado das 

grandes empresas da construção nos anos 2000 foi a oferta pública de ações. Segunda Lúcia 

Shimbo (2012, p. 63) “ela proporcionou recursos para investimento em novos empreendimentos 

e também para aquisição de outras empresas menores, localizadas em outros estados ou 

especializadas em nichos de mercados”.  

Contudo, em 2008, surge a crise econômica imobiliária gerada nos Estados Unidos a 

partir dos mercados secundários de títulos lastreados em hipotecas, envolvendo os chamados 

subprimes, ou seja, créditos de alto risco originados por adquirentes sem comprovação de renda 

e com péssimo histórico de solvência. A crise do subprime contaminou o mercado financeiro e 

afetou os papéis de empresas que iniciavam o processo de financeirização de suas atividades, o 

qual provocou um “efeito cascata”. Para reagir a crise internacional, o Governo Federal adotou 

medidas de expansão de crédito pelos bancos públicos – Banco do Brasil, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal (CEF) –, de forma 

a compensar a retração do setor privado e de apoiar os setores diretamente ligados aos efeitos 

da crise (CARDOSO e ARAGÃO, 2011).  

Na mesma linha de medida, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é lançado 

em 2009, como uma forma declarada de enfrentamento da crise dos subprimes. Na sua origem, 

é um programa econômico e concebido pelos ministérios de “primeira linha” – Casa Civil e 

Fazenda – em diálogo com o setor imobiliário e da construção civil, com o objetivo de criar 

condições de ampliar o mercado habitacional para atendimento das famílias com renda de até 

10 salários mínimos e expandir o volume de crédito e de subsídios para aquisição e produção 

de moradias (BENTES SOBRINHA, SILVA, TINOCO et. al., 2015).  

No momento do seu lançamento, consolida-se e amplia-se a demanda por terra, como 

também, a credibilidade de capital financeiro as empresas da construção civil e as incorporações 

imobiliárias. Tendo, assim, como resultado a certeza da existência de um mercado consumidor 

sólido e lastreado por um programa governamental com crédito ao consumo e aos subsídios 

diretos, que viabilizaram os empreendimentos já programados e a expansão do setor.  

No início do PMCMV, o Governo Federal garantiu entregar 3 milhões de unidades 

habitacionais (UH) e, entre os anos de 2009 a 2010, contratou 1.005 milhão de UH para a Fase 

01. Em seguida, a partir de 2011, colocou em prática a Fase 02 e o número de contratações 

atingiu, em abril de 2014, 2.385 milhões de unidades e fechou, nos cinco primeiros anos de 

                                                           

http://questionarios.ibge.gov.br/downloads-questionarios/paic-pesquisa-anual-da-industria-da-construcao. 
Acesso em: 17 de maio de 2015.  
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Programa, com investimentos da ordem de R$ 234 bilhões15. O PMCMV contratou em apenas 

cinco anos quase 80% das unidades que o BNH financiou nos seus 22 anos de existência – 

aproximadamente 4,5 milhões de moradias. Em meados de 2014, os dados gerais do PMCMV 

davam conta de 3,5 milhões de unidades contratadas e 7,7 milhões entregues.  (CARDOSO e 

ARAGÃO, 2011; SHIMBO, 2012; BENTES SOBRINHA, SILVA, TINOCO et. al., 2015).  

A intensa produção imobiliária no decorrer dos últimos anos demonstra que a união 

entre o setor imobiliário e o mercado financeiro possui consequências tanto para a (re)produção 

do capital quanto para a (re)estruturação das cidades, pois elas e particularmente seus 

componentes residenciais moldam-se pela maneira como se financia. O setor imobiliário e a 

categoria central sobre a qual sua reprodução repousa – a de renda da terra – mediam entre a 

produção econômica do capitalismo e a produção de um espaço expressivo de suas relações 

constitutivas – seja o espaço funcional à acumulação, seja ele mais um dos momentos em que 

as contradições da reprodução econômica do capitalismo afloram. Para o setor imobiliário se 

tornar uma fonte de rendimentos a ser agregada à esfera financeira, precisa-se produzir o 

território. E, de modo geral, o capital financeiro, em sua relação com os negócios imobiliários, 

não se efetiva sem que a área urbana esteja ininterruptamente reconfigurada por projetos 

imobiliários, cujo objetivo primordial é captar rendas que emergem continuamente no seio do 

processo de urbanização. 

Essa constituição de um mercado imobiliário unido estreitamente ao capital financeiro 

atua no sentido de aprofundar distâncias existentes entre as distintas classes e frações de classes 

sociais, pois apenas pequenos grupos privilegiados são os que podem ter acesso à produção 

imobiliária do mercado mais restrito. Tal distanciamento se acentua quando se considera a 

política habitacional e seu financiamento. Além disso, o investimento imobiliário 

financeirizado constitui peça-chave de cidades cada vez mais avessa à apropriação e ao uso do 

solo, como é o caso, de programas de estímulo à casa própria favoráveis ao sobrelucro do 

segmento da construção/ incorporação e dos investidores financeiros. Por conseguinte, o 

crescimento e a consolidação do capital financeiro em conjunto ao capital imobiliário revelam 

uma das principais facetas do atual regime de acumulação de riqueza, com relevâncias e 

repercussões na reconfiguração de estruturas espaciais que causam impactos sobre o território 

e o desenvolvimento urbano.  

                                                           
15 Fonte: http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=904. Acesso disponível: 17 
de maio de 2015. 
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De modo geral, a multiplicidade de domínios do capital financeiro e do setor imobiliário 

é responsável por malefícios urbanos – incorporação predatória do espaço urbano, falta de 

moradias, periferização, degradação ambiental – que se manifestam na ideia de ver a cidade 

como uma máquina de produzir riquezas. Esse caráter avassalador adquirido pelo investimento 

imobiliário acentua formas de segregação, fragmentando ainda mais o tecido espacial urbano, 

principalmente das periferias, e induz as práticas cotidianas cada vez mais privatizadas, como 

as construções de condomínios residenciais multifamiliares a partir de incorporadores 

imobiliários. 

 

1.3.  O PAPEL DOS INCORPORADORES 

 
Os possíveis obstáculos da produção imobiliária residencial formal e do capital no setor 

imobiliário são a propriedade imobiliária e a necessidade de financiamento da produção e venda 

do produto que se vinculam ao alto preço para o consumidor e ao seu longo período de rotação. 

Assim, dentre as atividades fundamentais para a produção imobiliária, dados aos limites 

colocados pela propriedade fundiária e pelo longo tempo de rotação do capital na construção, 

está a incorporação imobiliária cuja função econômica é a de criar a disponibilidade de terrenos 

para construir. 

Entre as décadas de 1950 e 1960, a incorporação imobiliária emerge, nas cidades 

brasileiras, enquanto um setor econômico organizado para produção em massa de imóveis, 

agregando diversas parcelas dos agentes envolvidos na realização de empreendimentos 

imobiliários, como proprietários fundiários, construtores, financiadores, corretores, consultores 

e projetistas, entre outros (BOTELHO, 2007; RIBEIRO, 1997; SHIMBO, 2012). Além disso, 

considera-se incorporação imobiliária como a atividade exercida com o intuito de promover e 

realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações 

compostas de unidades autônomas (BRASIL, 1964). 

Nesse período, a incorporadora – firma ou a empresa – que promove ou administra as 

incorporações imobiliárias surge como um novo agente privado na produção de habitação. Essa 

desempenha múltiplos papéis, outrora delegados a agentes diferenciados, e tem como função 

comprar terrenos, executar a construção, comercializar as unidades habitacionais, articular o 

financiamento habitacional do cliente – fase de pré-aprovação na concessão do crédito – e 

capturar recursos no mercado de capitais.  

Ao adquirir o terreno, o promotor imobiliário – denominado incorporador – cumpre a 

função de organizar a produção e transformar o seu uso. De modo geral, o incorporador é um 



Capital e Propriedade: o mercado imobiliário na produção do espaço construído| 42 

 
 

agente suporte do capital necessário à produção e à circulação da moradia, com a 

particularidade de dirigir o processo de produção. Ou seja, ele encomenda à empresa de 

construção a produção de moradias e se encarrega de comercializá-las (SHIMBO, 2012; 

TOPALOV, 1979ab; CAMPOS, 2011).  

Em dezembro de 1964, define-se juridicamente a figura do incorporador através da Lei 

nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que o considerou como,  

(...) a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando 
a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno 
objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em 
edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou 
que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, 
coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, 
conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, 
das obras concluídas. (Art. 29, BRASIL, 1964). 

 

Na prática, conforme Luiz Ribeiro (1997), cabe o incorporador assumir um papel 

destacado na coordenação do processo produtivo do setor imobiliário, por ser o agente que 

compra o terreno e detém o financiamento para a construção e a comercialização do imóvel. 

Como também, determina o processo de produção no que diz respeito às características 

arquitetônicas, econômico-financeiras e locacionais, além de ser quem decide qual será o uso 

do solo naquela área e para qual camada de renda se destina o imóvel.  

O incorporador, ao adquirir o terreno, visa a realização do lucro e, eventualmente, um 

sobrelucro comercial. Ao tornar-se proprietário fundiário, passa a ter condições de extrair uma 

renda futura, através da transformação do uso do terreno, ou seja, o incorporador apropria-se 

também do sobrelucro da localização. A base desta apropriação é a compra de um terreno para, 

após a edificação, obter um preço mais elevado pelo uso transformado. Consequentemente, a 

lógica é buscar estratégias capazes de permitir que a mercadoria habitação produzida tenha o 

mais alto preço possível. Portanto, a terra urbana é o ponto de partida para o processo de 

incorporação imobiliária, por articular o incorporador tanto ao proprietário fundiário quanto ao 

construtor.  Em outras ocasiões, estabelece uma dupla relação com o construtor, enquanto 

proprietário da terra e capitalista comercial, para possibilitar a promoção do empreendimento 

habitacional, conduzir a produção e a comercialização e sobrevir os resultados da apropriação 

dos lucros (RIBEIRO, 1997). 

De modo geral, o objetivo desse promotor não é o de produzir casas, mas sim de obter 

lucros sobre seu capital investido. Esse capital de incorporação opera o controle de 

transformação do capital-dinheiro em mercadoria-moradia, dirigi o processo de produção e 

assegura o retorno do capital-moradia novamente em capital-dinheiro. Entretanto, um dos 
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limites impostos à reprodução do capital de incorporação – além daquele imposto pela 

propriedade fundiária – é a necessidade de um volumoso capital de giro com largo tempo de 

rotação. Além disso, é imprescindível recursos financeiros volumosos que garantam um aporte 

inicial de capital para a construção capitalista de imóveis e supere muitas vezes a capacidade 

de investimentos dos empresários do setor, para: a) a compra de insumos, quase sempre bens 

intermediários duráveis; b) o pagamento da força de trabalho, parte dela qualificada como os 

engenheiros; c) a adequação às inovações tecnológicas, particularmente visível em construções 

de imóveis comerciais; e, d) o acesso ao solo urbano, como a questão da renda fundiária16  

(RIBEIRO, 1997; BOTELHO, 2007).  

Para atingir tais objetivos, o incorporador depende, basicamente, de fontes de 

financiamento, através de bancos e do próprio Estado, para viabilizar a reprodução do capital 

aí empregado; e, passa a atuar em conjunto com o mercado de capitais, através do uso de 

mecanismos – hipotecas, fundos imobiliários, securitização de ativos – empregados no processo 

de produção e circulação financeira para a transformação do capital-dinheiro em terreno e em 

edificação (MAGALHÃES et al, 2011). 

Conforme Beatriz Rufino (2016), a produção imobiliária por meio da incorporação 

desempenha um papel definitivo na formação e na diferenciação territorial de metrópoles 

brasileiras. De fato, difundi novos padrões de moradia e se apropria de novas áreas, bem como, 

consagra a obtenção de sobrelucros de localização, como importante mecanismo de ampliação 

dos ganhos no setor. Para compreender a atuação das incorporadoras na Metrópole Funcional 

de Natal é imprescindível analisar o panorama atual da Região Metropolitana. Portanto, o 

capítulo seguinte apresenta aspectos demográficos e econômicos dos municípios da RMN, bem 

como, informações sobre a dinâmica da distribuição de renda e da distribuição de riqueza da 

região. 

 

 

 

                                                           
16 Para os autores Felipe Magalhães, João Tonucci Filho e Harley Silva (2011, p. 19), a renda fundiária 
“corresponde assim ao sobrelucro espacial apropriado pelos proprietários da terra: quanto mais férteis, mais bem 
localizados, mais bem dotados de infraestrutura, enfim, mais diferenciados e exclusivos forem os terrenos e 
imóveis, maior é a renda fundiária que pode ser auferida pelos seus proprietários”.  
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2. RMN E SUAS SINGULARIDADES  

 

“A reprodução do espaço urbano recria constantemente as condições gerais 
a partir das quais se realiza o processo de reprodução do capital. Se de um 
lado se aproxima a indústria, as matérias-primas (e auxiliares), os meios de 
circulação (distribuição e troca de mercadorias produzidas), a força de 
trabalho e o exército industrial de reserva, de outro lado “aproxima” pessoas 
consideradas como consumidoras (CARLOS, 2008, p. 83). 

 

As aglomerações metropolitanas da América Latina experimentam importantes 

transformações da base econômica e da estrutura sócio-ocupacional num marco imposto pela 

globalização neoliberal, que influenciam nas mudanças da organização territorial, acelera a 

expansão das áreas limítrofes, reordena as atividades, o emprego e os grupos sociais, assim 

como, surgem novas formas de segmentação e desigualdade, visíveis em diferentes escalas 

(MÉNDEZ, 2014).   

Ao correlacionar o fenômeno da metropolização das cidades brasileiras, há diversos 

processos e arranjos instituídos vinculados ao arcabouço político-administrativo estadual e aos 

variados aspectos agregadores da estrutura urbana. No caso da Região Metropolitana de Natal 

(RMN), as constantes dinâmicas socioespaciais e socioeconômicas provocadas por mudanças 

do modelo de produção vigente reestruturam as atividades produtivas, as profissionais e o 

próprio capital que repercutem em aspectos da morfologia urbana, do sistema de transporte, da 

mobilidade de pessoas, da criação de novos postos de trabalho.  

Esse indício de metropolização da RMN aparece nos anos 1970, mas se institucionaliza 

apenas em 1997 (Figura 01, página 46) a partir de seis cidades do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN). Atualmente, a região reúne 14 municípios que compõe o núcleo urbano contínuo 

constituído por Natal – capital do RN – mais Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e 

Extremoz; e, por cidades com ausência de extensas áreas urbanas, como Ceará-Mirim, Ielmo 

Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Vera 

Cruz, Arês e Goianinha. 
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Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008)17, a RMN 

identifica-se nacionalmente como o principal nível hierárquico da rede urbana do RN, com 

ausência de elevado grau de articulação e baixa centralidade entre suas áreas 

intrametropolitanas e os seus próprios municípios. Embora, ocupe o papel de Capital Regional 

que se integra aos centros de estrato superior da rede urbana, o IBGE (2008) não a define como 

Metrópole quando a compara em escala nacional18, pois a região permanece com sua 

capacidade de gestão e influência inferior ao das metrópoles brasileiras.  De acordo com 

Clementino (2013, p. 7, apud ARAÚJO, et al,, 2015, p. 119-121), é  

 
(...) um aglomerado urbano não propriamente metropolitano com visíveis 
sinais de um processo de metropolização definido por dois movimentos: um 
físico, de expansão da malha urbana configurando um espaço urbanizado 
interligado nucleado por Natal, mesmo com muitos vazios; outro, 
socioeconômico e político administrativo (mesmo que formal), em que se 
articula um conjunto de atividades que se alavancam mutuamente (produção, 
consumo, habitação, serviços, turismo, comunicações) atando a cidade do 
Natal aos municípios do entorno e conferindo a essa área uma certa sinergia.  

 

Ainda que se defina como aglomerado urbano, a RMN se evidencia regionalmente pela 

disparidade entre a região metropolitana formalmente constituída e pelos municípios realmente 

conurbados, ou seja, entre a área que adquiriu o caráter institucional e a própria região com 

elevada integração territorial19. Para Maria do Livramento Clementino e Angela Ferreira 

(2016), a RMN é uma metrópole em formação que concentra as atividades socioculturais, 

políticas, econômicas dentre os municípios com maiores níveis de integração territorial (Figura 

02, página 46), isto é, dentre a Metrópole Funcional (MF) cuja composição decorre de: a) Natal, 

capital do RN e cidade polo; b) Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, com 

elevado grau de integração metropolitana a Natal; e, c) Macaíba, apesar de médio nível de 

integração, sobressai pelo transbordamento da mancha urbana dos municípios limítrofes em seu 

território.  

                                                           
17 Embora os dados do IBGE sejam do ano de 2008, utilizou-se para análise pois não houve novas informações 
divulgadas até o presente momento.   
18 O IBGE considera como metrópole os 12 principais centros urbanos do país – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia –, que se 
caracterizam por seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si, além de, em geral, possuírem extensa área 
de influência direta. 
19 Segundo Luiz Ribeiro, Rosa Moura, Paulo Delgado, et. al.  (2012), o processo de metropolização passa por 
variadas características e transformações na natureza e na configuração espacial das cidades que levam a níveis 
distintos de integração dos territórios. Entre as características que determinam as escalas de nível de integração, 
ressaltam a organização funcional dos espaços; a concentração/distribuição de população, produto e rendimentos; 
os fluxos de mercadorias, população e serviços; as condições de infraestrutura urbana; os processos de ocupação 
territorial; as articulações de poder; entre outras. 
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Figura 1: Ano de institucionalização de 
cada município à Região Metropolitana de 

Natal. 

Figura 2: Níveis de integração entre os 
municípios da RMN, destacando a Metrópole 

Funcional20. 

 
 

Fonte: FERREIRA & CLEMENTINO (2015), 
adaptado pela autora (2017). 

Fonte: RIBEIRO, MOURA, DELGADO, et. al. 
(2012), adaptado pela autora (2017). 

 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 88% da população da RMN (do total de 

1.409.021) reside em áreas urbanas, embora exista acentuado distanciamento entre a população 

urbana e rural dentre os municípios que se encontram cada vez mais afastados da capital e da 

própria orla marítima (Figura 03, página 47).  Do total da população urbana (1.244.478), 71% 

concentram em Natal e Parnamirim, cidades estas consideradas do ponto de vista político-

administrativo ausentes de localidades rurais (Figura 04, página 47). Ademais, São Gonçalo do 

Amarante tem cerca de 85% da sua população urbana. Ao contrário daquelas com elevado 

número de pessoas residindo em áreas rurais, como Ielmo Marinho que atinge 87% da sua 

população e na média de 55% Monte Alegre, Vera Cruz e São José de Mipibu; como também, 

Maxaranguape com 62% residindo na zona rural, e, ainda, cabe ressaltar que o município se 

compõe por extensa faixa litorânea com casas de veraneio e com atividades imobiliárias-

turísticas.   

                                                           
20 O mapa apresenta os níveis de integração apenas dos municípios integrantes a Região Metropolitana de Natal 
até o período da pesquisa desenvolvida por RIBEIRO, MOURA, DELGADO, et. al. (2012). Os demais munícipios 
– Maxaranguape, Ielmo Marinho, Arês e Goianinha – foram agregados a RMN entre os anos de 2013 e 2015.  
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Evidencia-se, também, a centralização da população metropolitana em Natal (57%) e 

nos municípios circunvizinhos – totalizando somente a Metrópole Funcional 84% – o qual 

desequilibra em termos quantitativos e qualitativos a distribuição demográfica da RMN e 

expressa diferenciações socioespaciais ao concentrar, sobretudo na capital, os mercados de 

trabalho, os equipamentos urbanos, de serviços – públicos e privados – e de comércio (Figura 

03). A medida que há essa concentração em Natal, identifica-se na cidade manifestações da 

“macrocefalia” urbana e na própria metrópole os processos de urbanização desqualificados, 

desorganizados, descapitalizados que sucedem distribuições de renda, de estruturas urbanas de 

modo precário e/ou ausente (FERREIRA e CLEMENTINO, 2015).  

 

Figura 3: População residente por 
município (unidade). 

Figura 4: População urbana por município 
(porcentagem). 

  
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

Historicamente, Natal apresentou um processo de urbanização incipiente e com algum 

nível de crescimento até meados da década de 1950. Entretanto, durante a Segunda Guerra 

Mundial houve a instalação da base americana na área limítrofe de Parnamirim, que alterou as 

feições das cidades e da dinâmica populacional e econômica, impulsionando a concentração 

populacional e de serviços na capital. A partir desse período, ambos os municípios passam por 
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fenômenos de urbanização, principalmente entre os anos de 1970 e 1980, que acompanham a 

tendência nacional de crescimento urbano e de industrialização (PESSOA, 2015). 

Nos anos 1970, a indústria passa a ser uma economia de significativa expressividade 

com a criação do Distrito Industrial em Natal, o qual se concentra nos dias atuais nas bordas da 

capital, em Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. Essa lógica de reprodução da 

economia capitalista na RMN decorreu da elevação substancial de políticas de crescimentos 

industriais no Nordeste e Norte, através da pulverização de recursos provenientes de 

financiamentos e de incentivos do Governo Federal. Contudo, as políticas de industrialização 

regional apoiaram a implantação da moderna indústria comandada por capitais de fora, em 

maior medida por São Paulo21, de onde se originaram cerca de 50% dos investimentos 

incentivados no Norte e no Nordeste e de pequena participação de capitais locais das regiões. 

De modo geral, a estrutura contou com uma estreita base industrial que não ofereceu, em termos 

de mercados localizados, amplas relações de interdependência organizacional e houve pouca 

reflexão no Nordeste com desencadeamentos de baixa demanda de bens de capital e de produtos 

locais (CANO, 2002; CANO, 2007). 

O alcance das políticas de expansão industrial propiciou o processo de reestruturação 

territorial e de redefinição espacial da Metrópole Funcional por meio da atração de incentivos 

provenientes da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)22. Na região 

criou-se o Polo Têxtil que atraiu empresas atuantes no setor nacional e a empresa local 

Guararapes Têxtil o qual resiste até hoje com entrada dos capitais no mercado potiguar. Já, em 

âmbito estadual, teve pequena ligação com a base primária local, salvo no que se refere a alguns 

                                                           
21 Ao comparar a significação quantitativa da indústria de São Paulo com a da região nordeste em determinados 
anos censitários, tem-se uma visão mais clara do “porte real” do processo de industrialização. Os níveis produzidos 
por São Paulo em 1939 não haviam sido suplantados por nenhum estado brasileiro em 1949, tendo sido 
ligeiramente superado pelo Nordeste (1,5 vezes) em 1970. Entretanto, nesta década, todas os estados da região não 
haviam ainda alcançado a marca de São Paulo do ano de 1919 (CANO, 2007).   
22 Conforme Wilson Cano (2002), em 1958 houve a primeira tentativa de criação de um órgão de fomento ao 
desenvolvimento do Nordeste do Brasil através do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 
Nordeste (GTDN) que, em seguida, transformou-se em Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno). Já, 
no ano seguinte, cria-se a SUDENE para substituir os dois órgãos. O autor menciona que o diagnóstico do GTDN 
realçava o enorme desnível entre a região e o Centro-Sul do país, como: i) a política cambial e de controle das 
importações do período que subsidiaram a industrialização Centro-Sul, punindo as exportações internacionais 
nordestinas de débil crescimento; ii) o Nordeste exportava as mesmas mercadorias (sobretudo, açúcar e algodão) 
para o Centro-Sul, decorrentes do câmbio, do comércio inter-regional e das perversas relações de troca para a 
região; iii) a regressividade maior da carga tributária federal no Nordeste; iv) a frágil política de combate às secas 
que beneficiava os grandes proprietários de terras e não atuava sobre as causas estruturais; dentre outros aspectos. 
Assim, as medidas gerais propostas pela SUDENE visavam: i) criar uma mentalidade empresarial na localidade; 
ii) introduzir o progresso técnico na economia; iii) elaborar uma estrutura industrial menos dependente de 
importações (regionais ou não) e com maior encadeamento local; iv) desenvolver a agricultura e suas relações 
capitalistas de produção; v) ampliar os níveis de educação e saúde da população; etc. Entretanto, até os dias atuais, 
a SUDENE não obteve os resultados esperados.  
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produtos minerais mais especificamente localizados, como o petróleo no interior (GOMES, et 

al, 2015; ARAÚJO, et al, 2015).  

Conforme Denílson Araújo et al (2015), nas primeiras décadas de 1980, a Petrobras 

aprofunda pesquisas e atividades no interior do Estado, reforçando o município de Mossoró – 

a 280km da capital – como cidade-polo local. Mas, as atividades administrativas funcionam na 

sua sede que se situa em Natal. Da mesma forma, as empresas dos setores da fruticultura 

irrigada – que se integra à economia nacional e internacional –, de extração de minerais23 e as 

salineiras24, que se instalaram no sertão do RN, tiveram as sedes na capital. Com exceção dessas 

atividades e da indústria extrativa (scheelita, tungstênio, algodão, agave), todas as demais 

empresas localizaram em Natal, como por exemplo, 20,3% da indústria de transformação do 

Estado que se somada ao do entorno subiria para 26,8%.  

É evidente que a estrutura produtiva da RMN, identifica-se pelas transformações 

econômicas de âmbito nacional e por mudanças próprias da dinâmica econômica local. Mas, o 

potencial econômico dos referidos setores, não se relacionaram com o mercado de massa de 

baixa renda e não solucionaram o problema de emprego e muito menos o de concentração da 

renda urbana. Já, na década seguinte, continuaram sendo débeis as orientações econômicas 

neoliberais nacionalistas e as atuações desenvolvimentistas da União. Do total de R$ 237,15 

milhões de investimentos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (PROADI) 

direcionados para o RN, somente 56% aplicaram-se na RMN e aprovaram apenas 63% dos 

projetos (ARAÚJO et al, 2015). 

Nos anos 2000, diferentemente das décadas anteriores, a política de promoção da 

indústria efetivada pelo PROADI, não atraiu empresas tecnologicamente avançadas e 

direcionou os investimentos para produção de gêneros industriais tradicionais, principalmente, 

para os municípios metropolitanos. O que implicou em excessiva concentração de riqueza, 

empregos e salários na RMN e a centralização do Produto Interno Bruto (PIB) do RN na região. 

Nesse período, os impactos da reestruturação produtiva do Estado articularam-se aos processos 

globais que expressaram a lógica da renovação da acumulação e, mais uma vez, a capital é 

privilegiada por recair os setores particularmente urbanos, a exemplo do turismo e de sua 

imbricação com o imobiliário – substanciando o que foi denominado de “imobiliário turístico”. 

                                                           
23 Na parte central do Estado (Sérido) é intensificada a extração de minerais nos anos 1970 e 1980, principalmente 
da scheelita. Apesar da abundância dos recursos minerais na região, as atividades restringiam à extração e à 
exportação para o Sudeste do Brasil e para atender uma demanda coreana. O potencial de estoque contribuiu para 
criação dos Polos Mineral e Químico que abasteciam o mercado nacional de barrilhas (ARAÚJO, et al, 2015).   
24 Segundo ARAÚJO (et al, 2015), o setor salineiro limitou seu potencial para a dinamização da economia do 
Estado, através do Polo Salineiro na faixa litorânea norte do RN. Atualmente, 80% da produção é controlada por 
grupos de estrangeiro, como italianos e holandeses.  
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Havendo, assim, a consolidação do eixo litorâneo com as constantes promoções econômicas do 

setor turístico25, que ultrapassou o território da capital em direção aos municípios litorâneos 

norte e sul da RMN (SILVA, 2010; CLEMENTINO e FERREIRA, 2015). 

O alcance da atividade turística sobressai pela configuração do território metropolitano 

conter praias oceânicas, extensas dunas, lagoas, áreas de falésias, mangues, associados às 

temperaturas tropicais. A partir de 2003, o cenário é incrementado, constituído e reproduzido 

por diversas ações públicas e privadas, que visaram ampliar a estrutura imobiliária-turística e 

ressaltar o setor como a economia basilar para o desenvolvimento local e para as novas 

alternativas de emprego e de geração de renda. Os investimentos impactaram em diversas faixas 

litorâneas da RMN, mas em decorrência da crise do subprime em 2008 houve uma forte retração 

de investidores, especialmente dos internacionais europeus. (PESSOA, 2015; SILVA, 2010; 

GOMES, et. al., 2015; ARAÚJO, et al, 2015; CLEMENENTINO e FERREIRA, 2015). 

Em contrapartida, os municípios da RMN com ausência de infraestrutura urbana na 

faixa litorânea e aqueles interioranos vincularam as atividades econômicas ao setor público-

administrativo e, também, as expressivas atividades agrícolas direcionadas a fruticultura – em 

especial, o caju, o coco, a banana – e ao plantio do jerimum e da batata (GOMES, et. al., 2015). 

De tal maneira, as oportunidades de garantir determinada renda familiar com a agricultura 

influenciaram na superação da população rural da urbana em alguns municípios metropolitanos. 

No geral, as atividades econômicas da Região Metropolitana têm participações dos 

capitais de modo concentrado na cidade polo e municípios do entorno, com uma economia, 

basicamente, centralizada e profundamente desigual. Caberá, assim, aprofundar no tópico 

seguinte, a análise do Valor Adicionado Bruto (VAB)26 de determinadas atividades econômicas 

em âmbito estadual, a partir de dados coletados na Federação das Indústrias do Estado do Rio 

Grande do Norte (FIERN). Para em seguida, mensurar os aspectos de desempenho e da 

centralidade econômica dos municípios da RMN, com base na sua participação do valor do PIB 

Estadual. A análise será no viés de âmbito estadual porque o IBGE e a FIERN não 

disponibilizam informações sobre o VAB em escala municipal. 

 

 

 

                                                           
25 Para maiores detalhes ver o Capítulo 03, “Reflexões sobre a (re)produção imobiliária da RMN”, que relata 
parcialmente a produção do imobiliário-turístico em determinados municípios da RMN.   
26 O VAB corresponde ao PIB a preços de mercado, livre de impostos indiretos, mais as intermediações financeiras 
indiretamente medidas. 
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2.1. CENTRALIDADE ECONÔMICA27  

 
No ano de 2014, conforme a Sandra Cavalcanti (2017), o Produto Interno Bruto (PIB) a 

preço de mercado do Rio Grande do Norte28 e o Valor Adicionado Bruto (VAB)29 estadual 

ocupava o 5º lugar no contexto da região Nordeste. Já, o PIB per capita ocupava a 3ª posição e a 

Indústria Extrativa Mineral do RN era a 2ª maior em âmbito regional, com 31,5% do total e abaixo 

da Bahia com 31,9%. Esse destaque explica-se pela produção de petróleo e gás natural, apesar da 

tendência declinante da curva de produção de ambos. Em âmbito nacional, o VAB das Indústrias 

Extrativas do RN abrangeu apenas 2,0% do total (7ª posição).  

Entre os anos de 2013 a 2014, o VAB do RN cresceu 1,10% e teve como maior influência 

o setor de Comércio e Serviços que concentrou 74,9% do total da riqueza produzida (Figura 05, 

página 52), com destaque para os agrupamentos de: i) Administração Pública com 28,6%, que 

engloba a administração, a educação, a saúde, a pesquisa e o desenvolvimento a defesa e a 

seguridade social; ii) do Comércio e de reparação de veículos automotores e motocicletas, com 

15,5%; e, iii) as Atividades imobiliárias, com 8,2%. O VAB das atividades Industriais 

correspondeu a 21,9% do total, tendo a Construção Civil o maior peso de participação com 8,1%, 

seguida do setor Extrativo Mineral com 7,5%, Transformação com 4,4%, e o agrupamento de 

Eletricidade, Gás, Água, Esgoto, Gestão de Resíduos e Descontaminação com 1,9%. E, por último, 

as atividades Agropecuárias representaram 3,2% do VAB, com distribuição mais ou menos 

uniforme entre os três agrupamentos do setor (CAVALCANTI, 2017). 

Em termos de participação na estrutura do VAB do RN, a indústria foi o único setor que 

apresentou um declínio de 23,41% para 21,89% entre os anos de 2013 a 2014. Os recuos do VAB 

se evidenciaram nas atividades da Construção Civil, de 9,00% para 8,1%, e na Extração Mineral, 

de 8,4% para 7,5%. Mas, ganharam participação nos serviços Industriais de Utilidade Pública – 

como a eletricidade e o gás, a água, o esgoto, as atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

–, de 1,67% para 1,87% e a Indústria de Transformação, de 4,34% para 4,40% (Idid, 2017).   

De acordo com Sandra Cavalcanti (2017), os motivos dos declínios articularam-se à 

diversas conjunturas, como: i) a perda de competitividade do setor decorrente da sobrevalorização 

da moeda real em relação ao dólar; ii) o programa de desoneração da folha de pagamentos, do 

Governo Federal, que contribuiu para a redução do custo das empresas com os funcionários; iii) a 

redução da renda disponível e o endividamento da população que influenciaram no declínio do 

segmento de construção moradias; iv) o evento Copa do Mundo FIFA 2014, outro fator que também 

                                                           
27 O tópico apresenta dados que se encontravam disponibilizados até a data de fechamento da tese.  
28 Em 2014, o valor do PIB a preço de mercado do RN foi de R$ 54.023,58 milhões (IBGE, 2017). 
29 No ano de 2014, o VAB do RN equivaleu R$ 48.235,01 milhões (CAVALCANTI, 2017). 
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favoreceu para o recuo da construção civil; e, v) a redução nos investimentos da Petrobras, que deu 

continuidade à redução  do PIB do setor de Extração Mineral. 

 

Figura 5: Proporção do VAB por atividade econômica (%), ano de 2014. 

 
Fonte: CAVALCANTI (2017, p. 02), adaptado pela autora, junho de 2018.  

  

No caso da escala municipal30, os resultados do PIB confirmam a centralidade econômica 

da Região Metropolitana de Natal e, mais ainda, a da Metrópole Funcional, uma vez que se 

mantém o caráter de recorte espacial concentrador das atividades econômicas, sociais, políticas, 

                                                           
30 Como mencionado anteriormente, o IBGE e a FIERN não disponibilizam informações sobre o VAB em escala 
municipal. Portanto, para mensurar os aspectos de desempenho e da centralidade econômica dos municípios da 
RMN, a análise será no viés da participação do valor do PIB em âmbito estadual. 
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culturais do RN. Embora, tenha oscilada a participação do PIB da RMN dos anos 2003 de quase 

50% do PIB total do RN para 46,9 % em 2007 e a situação inverte-se para 49,5% em 2010. 

Essas alterações refletiram, dentre outros fatores, as ações de matizes desenvolvimentistas 

realizadas no país – que se encontram num período de dominância do capital financeiro mundial 

– e rebatem na região potiguar mantendo a concentração pré-existente na Região Metropolitana 

(ARAÚJO, et al, 2015). 

Nos anos seguintes, o PIB na RMN (Tabela 01) mantém o padrão de centralidade e 

atinge, em 2014, quase 55% do PIB do RN (R$ 54.022.590.000,00). Nesse período, Natal tem 

uma alta representatividade por abarcar mais de um terço do total do PIB Estadual (cerca de 

36%), tornando-se aglutinadora das atividades econômicas do estado e, também, colaboradora 

para o desempenho produtivo da Metrópole Funcional e para a elevada coesão da dinâmica 

populacional, da movimentação pendular, da integração físico-territorial da malha urbana. 

Nesse momento, a cidade polo é também beneficiada pela construção da Arena das Dunas e 

pelas obras de mobilidade para o evento Copa do Mundo FIFA 2014. Como evidenciado nos 

dados, confirma-se a forte concentração das atividades e das ocupações econômicas em Natal 

e de seu entorno imediato ao comparar o PIB com os demais municípios da Metrópole 

Funcional que não ultrapassam a escala de 3,5%, à exceção de Parnamirim com 8,16%.  

 
Tabela 1: Produto Interno Bruto a preços correntes (mil Reais) por municípios da RMN, ano 2014. 

Municípios PIB (mil Reais) % em relação ao PIB total do 
RN (54.022.590,00 mil Reais) 

Arês 248.132,00 0,46 
Ceará-Mirim 701.929,00 1,30 
Extremoz* 264.871,00 0,49 
Goianinha 261.495,00 0,48 

Ielmo Marinho 92.414,00 0,17 
Macaíba* 1.356.254,00 2,51 

Maxaranguape 88.001,00 0,16 
Monte Alegre 162.964,00 0,30 

Natal** 19.076.030,00 35,31 
Nísia Floresta 296.172,00 0,55 
Parnamirim** 4.408.474,00 8,16 

São Gonçalo do Amarante* 1.630.595,00 3,02 
São José de Mipibu 648.295,00 1,20 

Vera Cruz 83.643,00 0,15 

Total PIB da RMN 29.319.269,00 54,27 
*Municípios que compõem a Metrópole Funcional. 
**Cidades da MF com os PIB mais elevados do Estado.  

Fonte: www.ibge.gov.br. Acesso em julho de 2017. 
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No caso de Parnamirim, os responsáveis pelo PIB são os setores da indústria de 

transformação, da construção civil com o Programa Minha Casa Minha Vida e de serviços. Vale 

destacar, ainda, que Extremoz não compõe o quadro econômico equiparado aos demais 

municípios, apesar de conter parte do transbordamento do crescimento urbano da capital em 

seu território e contar com pequeno parque industrial com importantes indústrias do ramo 

alimentício – como Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV), Café Santa Clara – e têxtil 

– como Hering, Guararapes, Coats Corrente. Como também, Macaíba, onde há contrapontos 

certamente por concentrar parte do polo industrial do Estado, denominado de Centro Industrial 

Avançado de Macaíba (CIAM) que concentra indústrias de: i) alimentos, SAM’s, Nutriday, 

Coca-Cola; ii) têxtil, a Coteminas; e, iii) informática, a Plugtech. E, São Gonçalo do Amarante, 

pelo crescimento urbano impulsionado pela efetivação do Novo Aeroporto Metropolitano31 

que, atualmente, se constitui como um megaempreendimento capaz de repercutir na 

organização espacial e na estrutura urbana não apenas do município, mas de toda região 

(GOMES, et al, 2015). 

Ao detalhar o direcionamento dos recursos do PIB da Metrópole Funcional (Figura 06, 

página 55), os dados do IBGE demonstram o quanto predomina as atividades de administração 

e serviços públicos/ privados – 69% do PIB total da MF –, com trajetórias das atividades de 

produção de prestação de serviços com caráter eminentemente terciário, seguido da indústria – 

18%, sendo 12% somente na capital – e, com pouca relevância, o setor agropecuário (0,39%) 

que chama a atenção do segmento pesqueiro.  Nessa conjuntura, Natal cresce como o principal 

centro urbano, populacional e de concentração de infraestrutura de serviços e de bens do RN, 

com a expansão das atividades classificadas como terciárias modernas e de baixo nível de 

impacto no setor secundário, redefinindo eixos de serviços tradicionais existentes nas áreas 

centrais da cidade que se dá, sobretudo, do emprego formal e das atividades econômicas 

vinculadas à indústria da transformação, da construção civil, dos serviços industriais de 

utilidade pública, comércio e serviços em geral (PESSOA, 2015; PEREIRA et. al., 2015).  

 

  

                                                           
31 O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante é o primeiro no Brasil a ser concedido à iniciativa 
privada, desde antes de sua operação. Ele teve por efeito imediato a suspensão da operação aeroviária do antigo, e 
histórico, Aeroporto Internacional Augusto Severo, localizado em Parnamirim. A obra levou mais de uma década 
para ser executada, cuja inauguração se deu em 31 de maio de 2014. Os recursos financeiros para sua execução 
originaram do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e após sua conclusão concederam para a iniciativa 
público-privado através de leilão, inaugurando esse tipo de concessão no setor aeroportuário. Atualmente, o 
Consórcio Inframérica tem a concessão para explorar o mesmo por 30 anos e o próprio aeroporto e seus acessos 
viários repercutem sobre a RMN e na relação polo-periferia, através do fortalecimento dos fluxos de expansão 
urbana do sentido norte e para o interior metropolitano, e do Estado como um todo (LIMA, 2015). 
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Figura 6: Destino dos recursos do PIB (%) da Metrópole Funcional, ano de 2013. 

 

Fonte: IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 2013.  

Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/painel/economia.php. Acesso em: julho de 2017. 
  

Ao considerar a radiografia das atividades realizadas na RMN, o alcance do setor 

terciário domina 87,8% (30.596 unidades) do total das unidades locais de mercado de trabalho, 

com destaque para o segmento do comércio, reparação de veículos automotores, objetos 

pessoais e domésticos. Outros segmentos apresentam elevadas taxas de crescimento das 

unidades, como o transporte, armazenagem e comunicações, atividades imobiliárias, aluguéis e 

serviços prestados às empresas e há, ainda, uma redução no incremento de novas unidades dos 

segmentos da administração pública, defesa e seguridade social (ARAÚJO, et. al, 2015). 

No geral, intensifica-se uma centralização espacial e uma diversificação do mercado de 

trabalho no território da RMN com significativa precarização e contradição impulsionado pelo 

efeito da reestruturação produtiva e do processo de globalização. Do total das pessoas ocupadas 

da Região Metropolitana (Tabela 02, página 56), somente a cidade de Natal reúne quase 78% 

das que atuam nos setores da agricultura, comércio, indústria, serviços. Ao mesmo tempo que 

concentra 51% do total dos trabalhadores do setor de serviço da Região, seguido do industrial 

(14%) e comercial (13%). É evidente que a cidade polo gera capital essencialmente do setor de 

serviço, com predominância de trabalhadores em ocupações médias (83,2% da população ativa) 

nos setores secundário e terciário32. Dentre os serviços populares, são representativas as 

                                                           
32 Conforme Zoraide Pessoa (2015), as ocupações médias correspondem as categorias sócio-ocupacionais de 
tarefas artísticas e similares, escritório, supervisão, técnicas, médias da saúde e educação, segurança pública, 
justiça e correios; já, os trabalhadores do setor secundário, aqueles que atuam na indústria moderna, tradicional, 
operários de serviços auxiliares, operários da construção civil. E, os trabalhadores terciários são os do comércio, 
prestadores de serviços especializados e não especializados, trabalhadores domésticos, ambulantes e biscateiros. 
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ocupações de escritório, os trabalhadores do comércio, os prestadores de serviços 

especializados, os operários da construção civil e os trabalhadores doméstico, isto é, aquelas 

que demandam um mercado de trabalho de baixa qualificação e com precária rentabilidade 

(PESSOA, 2015). 

 
Tabela 2: Pessoas ocupadas por setor da RMN, ano de 2013. 

Municípios 
Pessoas ocupadas por setor 

Agricultura Comércio Indústria Serviços Total 
Arês 81 69 1.491 864 2.505 

Ceará-Mirim 319 1.277 1.433 3.432 6.461 
Parnamirim 159 13.239 9.819 17.251 40.468 
Extremoz 81 234 524 1.633 2.472 
Goianinha 80 641 294 1.979 2.994 

Ielmo Marinho 56 29 140 734 959 
Macaíba 150 1.754 6.266 3.848 12.018 

Maxaranguape 56 53 35 858 1.002 
Monte Alegre 68 206 192 1.246 1.712 

Natal 911 55.483 57.569 205.486 319.449 
Nísia Floresta 372 157 241 1.691 2.461 

São Gonçalo do Amarante 0 1.807 3.741 6.177 11.935 
São José de Mipibu 321 1.242 1.502 2.059 5.124 

Vera Cruz 73 67 122 514 776 
Total 2.937 76.258 83.369 247.772 410.336 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2014.  
Disponível em: www.ibge.gov.br/.  Acesso em: julho de 2017. 

 
 

Ao considerar o PIB per capita dos municípios da RMN (R$ 157.960,78/ habitantes), 

identifica-se proximidades entre os valores de Natal com as demais cidades metropolitanas, o 

qual sobressaem as situadas no seu entorno, como Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante (Figura 07, página 57). No caso da cidade polo, há uma distinção dos valores 

absolutos do PIB per capita, principalmente, em decorrência da expressiva concentração 

populacional (25% do total do RN) que favorece para uma maior dissolução do PIB total em 

comparação ao per capita.  

Ademais, ao dividir igualitariamente o valor real produzido pelo município há reflexos 

diferenciados no espaço intramunicipal de elevados índices de desigualdade social, com 

formação de bolsões de pobreza, ausência de infraestrutura urbana e segurança. No geral, a 

desigualdade geográfica da RMN se interpreta como um processo diferenciado de difusão a 

partir da capital – Natal, cidade polo – que se compõe, também, de áreas de resistências para o 

progresso e modernização do capitalismo e de sua redistribuição e reciprocidade a população 

como um todo.  
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Figura 7: Produto Interno Bruto per capita 2013. 

 
Fonte: IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 2013. 
 Disponível em: www.ibge.gov.br/.  Acesso em: julho de 2017. 

 

Cabe destacar que a desigualdade social se manifesta em toda formatação da estrutura 

social da RMN, com singularidades especialmente nos aspectos da rentabilidade dos 

trabalhadores. É nesse contexto que o tópico seguinte reflete e demarca o perfil do rendimento 

nominal da população ativa em cada área da metrópole.  

 
 

2.2. CENTRALIDADE DO RENDIMENTO DO TRABALHADOR 

 
Para aprofundar sobre o estudo das diferenças socioeconômicas dos trabalhadores da 

RMN, considera-se os dados relativos a renda do trabalhador e não a renda domiciliar, uma vez 

que, a mensuração da desigualdade entre diferentes domicílios ou o aumento e a queda da renda 

num mesmo núcleo geram resultados divergentes daqueles obtidos com informações sobre 

indivíduos. Como também, as diferenças entre níveis de renda em decorrência de quantos 

chefes de domicílio trabalham, convergem para diferenciações relacionadas ao total de 

trabalhadores por imóvel. Com base em Thomas Sowell (2017, p. 167),  

 
As comparações que utilizam dados sobre a renda domiciliar são indicadores 
muito menos confiáveis de padrões de vida do que os dados sobre renda 
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individual, porque os domicílios variam em tamanho, enquanto um indivíduo 
sempre significa uma pessoa. Estudos sobre o que as pessoas efetivamente 
consomem – ou seja, sobre seu padrão de vida – mostram aumentos 
substanciais ao longo dos anos, até mesmo entre os pobres (...).  

 

Outro ponto, é que o aumento do padrão de vida influência no tamanho do domicílio, e, 

até mesmo, no número de integrantes quanto maior for a renda real per capita há a possibilidade 

de mais pessoas viverem separadas em unidades residenciais próprias, ao contrário de residir 

com os pais, colegas de quarto, desconhecidos em pensões. Para Sowell (2017), a redução do 

número de pessoas residentes no mesmo imóvel como resultado do aumento da renda geram 

informações que costumam ser citadas como prova da estagnação econômica, isto é,  

 
Num domicílio de baixa renda, o aumento desta pode fazer com que se 
ultrapasse o nível de pobreza ou que se alivie o excesso de pessoas a partir da 
saída de alguns membros para formar seus domicílios – o que, por sua vez, 
pode levar a um dado que mostre dois domicílios abaixo do nível da pobreza, 
quando antes havia apenas um. Esses dados não são imprecisos, mas a 
conclusão a que se chega pode ser falaciosa (Ibid, 2017, p. 168).  

 

Com base na justificativa de Sowell (2017), considera-se para o estudo da RMN a 

amostra do rendimento nominal mensal do trabalho principal da população ocupada na semana 

da pesquisa do Censo Demográfico de 2010 (Figura 08, página 59). Mesmo que seja uma 

metrópole em formação, os dados comprovam que 72% da população ativa da Região tem como 

rendimento mensal no máximo dois salários mínimos. Outro ponto, é que há um grupo 

significativo (3%) daqueles “sem rendimento”, provavelmente por estarem desempregados, por 

possuírem trabalhos esporádicos, dentre outros fatores. Do total daqueles ocupados por 

município, os 88% dos trabalhadores de Vera Cruz recebem até dois salários mínimos, seguido 

de São Gonçalo do Amarante com quase 86% e tendo uma menor evidência dessa rentabilidade 

nas cidades de Natal (70%) e Parnamirim (66%).  De fato, apenas 9% da população ativa da 

RMN tem rentabilidade superior a cinco salários mínimos, desse total quase 75% reside na 

capital, seguido de Parnamirim com 21%.  

Conforme Gomes et. al. (2015), o indicador de renda do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) destaca que quase metade da população mais pobre da RMN 

apropria-se em média de 10,4% da renda total municipal, caracterizando a Região com grande 

parte dos municípios com elevado grau de desigualdade na distribuição de renda. Com respeito 

a Natal, a capital se sobressai com concentração de mais de 50% da renda municipal apropriada 

por somente 10% da população mais rica e quando analisado a partir da renda apropriada pelos 
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20% mais ricos chega a quase 70%. Ademais, a renda apropriada pelos 20% e 40% mais pobres 

da capital é irrisória, correspondendo respectivamente a 2,29% e 7,18%. 

 

Figura 8: Amostra do rendimento nominal mensal do trabalho principal de pessoas residentes na RMN. 

 
Notas: O salário mínimo (SM) utilizado no momento da pesquisa correspondia a R$510,0. A categoria Sem 
Rendimento inclui as pessoas que receberam somente em benefícios.  
*Refere-se ao número da população ocupada. 
** Número total da população ativa que recebe a determinada renda.  

Fonte: Censo Demográfico (2010), IBGE. Disponível em: www.ibge.gov.br.  
Acesso em: junho de 2017. Adaptado pela autora, jun./ 2017. 

 

A partir da renda da população molda-se a organização socioterritorial da Região 

Metropolitana de Natal que se compõe por uma sociedade fragmentada e hierárquica, com 

concentração de trabalhadores de baixa rentabilidade até nos municípios com elevado nível de 

integração, com diversidades da infraestrutura e dos serviços, com potenciais para o 

desenvolvimento turístico, industrial, imobiliário.  

Ao relacionar a concentração de pessoas com rendimento nominal mensal por setor 

censitário da Metrópole Funcional33, evidencia-se que as localidades com a população menos 

                                                           
33 A partir de dados coletados no IBGE, calculou-se a porcentagem da população de 10 anos ou mais de idade com 
rendimento nominal mensal por setor censitário. Ou seja, somou-se o número da população ativa do setor censitário 
e verificou-se a concentração das pessoas (%) conforme o rendimento mensal, como por exemplo: o Setor 
Censitário A possui 1.500 pessoas, o qual entre 15% a 20% tem renda de até meio salário mínimo.  
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rentável – até dois salários mínimos – centraliza-se em Natal – quase 257 mil trabalhadores – e 

cada vez mais nas cidades distanciados da capital (Figura 09, página 61). Os municípios de 

Extremoz, Macaíba, determinadas localidades de Parnamirim e as Zonas Norte e Oeste de Natal 

concentram a população com rendimento de no máximo um salário mínimo (acima de 25% do 

total). Em contrapartida, nas áreas das Zonas Leste e Sul de Natal e da sua conurbação com 

Parnamirim identifica-se a população de maior poder aquisitivo. Cabe ressaltar, também, que 

as áreas limítrofes entre São Gonçalo do Amarante e Extremoz – localidades de intensa 

produção imobiliária – têm cerca de 5% da população ativa com renda entre 10 a 20 salários 

mínimos.   

No conjunto da economia metropolitana, o peso da rentabilidade dos trabalhadores é 

relativamente baixo em termos de emprego e de valor agregado, com proporções variáveis aos 

tipos de atividades oferecidas – como os bens e serviços básicos a população – e, em certos 

casos, com o mercado de trabalho local a margem da legalidade. Portanto, deve-se pressupor – 

com base em Horacio Capel (2013) – que a baixa rentabilidade dos moradores da RMN 

amortiza as suas capacidades de compra e de adquirir imóveis, investir em educação, saúde, 

lazer, transporte. Divergindo, assim, da importância dos trabalhos não só como força produtiva, 

mas também como consumidores dos artigos que produzem para manter o funcionamento e a 

expansão do sistema capitalista e dos seus benefícios.    

Além disso, como resultados das dinâmicas política, econômica, demográfica e social, 

os municípios da Região Metropolitana apresentam variadas “questões locais” relacionadas a 

baixa eficiência de produtiva e de rentabilidade, desfavorecimento da distribuição de renda, 

reduzidos indicadores sociais. Tendo, assim, como fato incontestável o acirramento de 

contradições urbanas dentre as 14 cidades, com diversas atividades que se reproduzem 

ativamente no espaço urbano da cidade polo e municípios do entorno e, ao mesmo tempo, se 

reproduzem intensos desequilíbrios e desigualdades frutos de privilégios conferidos a parcelas 

da sociedade com maior renda. 

Em suma, a RMN permanece com antigos problemas na cidade polo e em suas áreas de 

conurbação com Parnamirim e, atualmente, de transbordamento em São Gonçalo do Amarante 

e Extremoz. Como também, se expressam outros na sua própria dinâmica espacial com o 

surgimento de eixos econômicos constituídos: i) pela especulação imobiliária em áreas urbanas 

consolidadas e litorâneas; ii) por grandes projetos urbanos – como o Aeroporto Internacional 

em São Gonçalo do Amarante e seus próprios acessos viários – capazes de valorizar 

determinados locais e definir novos espaços e novas centralidades metropolitanas; iii) pela 
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reconfiguração territorial estabelecida por uma urbanização compacta34 nas áreas de 

conurbação e de transbordamento de Natal e intensamente difusa nas demais cidades; e, iv) por 

sua vez, a permanência da capital como a “locomotiva” do processo de desenvolvimento 

histórico do Estado, como centro polarizador e receptor dos contingentes populacionais, dos 

investimentos públicos e privados, dos variados tipos de empregos, da concentração da renda 

populacional. 

 

Figura 9: Porcentagem da concentração de pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento 
nominal mensal por setor censitário. 

 
Notas: O salário mínimo (SM) utilizado no momento da pesquisa correspondia a R$510,0. A categoria Sem 
Rendimento inclui as pessoas que receberam somente em benefícios.  
Fonte: Censo Demográfico (2010), IBGE. Disponível em: www.ibge.gov.br. Adaptado pela autora, jun./ 2017. 

                                                           
34 Tomando como base o modelo de cidades compacta e difusa definidas por Pedro Abramo (2007). 
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Conclui-se que os efeitos econômicos, políticos e demográficos interferem na produção 

imobiliária da Região Metropolitana de Natal e, principalmente, da cidade polo, com distinções 

advindas de mudanças históricas e conjunturais, que sustentam evidências empíricas de ciclos 

imobiliários variados no tempo e no espaço, e com capacidades para denotar impactos 

diferenciados no território. Além disso, há imbricações inconstantes sob a ótica da 

complexidade dos agentes imobiliários, dos instrumentos urbanísticos e dos mercados de 

propriedade de imóveis, com centralidades divergentes das relações históricas precedentes. 

Com o intuito de examinar o processo de consolidação, expansão e diferenciação da 

produção imobiliária da RMN, demonstra-se no Capítulo 03 – “Reflexões sobre a (re)produção 

imobiliária da RMN” – os principais traços do processo histórico de expansão da incorporação 

imobiliária, especialmente, da cidade polo – por concentrar a ativa produção imobiliária do 

Estado – com uma periodização articulada, simultaneamente, a estudos realizados 

anteriormente por Angela Ferreira (1996) e Luiz Queiroz (2012a), os quais permeiam da década 

de 1960 até os anos 2000.  
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3. REFLEXÕES SOBRE A  

(RE)PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DA RMN 

 
A propriedade imobiliária (...) em geral e a habitação em particular 
configuram uma das mais novas e poderosas fronteiras da expansão do capital 
financeiro (ROLNIK, 2015, p. 14). 

 
A produção do espaço urbano da Região Metropolitana de Natal registra-se por um ciclo 

imobiliário residencial e de atuação de capitais direcionados para o setor imobiliário, em 

decorrência, sobretudo, às recentes formas de acesso ao crédito habitacional, viabilizadas pela 

atuação do Governo Federal por meio de programas públicos para o setor (por exemplo, o 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV). Em linhas gerais, há uma viabilização do 

Governo à indústria da construção civil que passa a atuar em diferentes faixas de renda – de 0 

a 10 salários mínimos –, possibilitando o acesso à habitação para amplos setores da sociedade 

até então excluídos do chamado mercado formal.  

Com o PMCMV, o final da década de 2000 caracteriza-se por uma expansão tanto da 

ocupação urbana quanto da oferta de imóveis, principalmente do município de Natal – cidade 

polo da RMN – e as áreas limítrofes com as cidades de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, 

em decorrência das questões relativas à economia, como a queda das taxas de juros; em 

consequência, aos modelos de financiamentos do ponto de vista espacial, tipológico e 

empresarial, que vem crescendo e estimulando o “mercado imobiliário residencial”35;  e, em 

paralelo, ao conjunto de projetos urbanos e territoriais com fortes impactos sobre a configuração 

socioespacial da RMN, como: i) a ampliação do Porto de Natal; e, ii) as obras destinadas para 

o evento Copa do Mundo FIFA 2014, como as intervenções de mobilidade urbana, de 

saneamento, as construções do Estádio de Futebol Arena das Dunas e do Aeroporto 

Internacional Governador Aluízio Alves36.

                                                           
35 Com base em Luciana Royer (2009), o termo “mercado imobiliário residencial” é compreendido como 
transações do capital que envolvem bens imóveis, como a propriedade da terra e as benfeitorias incorporadas, com 
seus diversos usos, e que exclui a infraestrutura urbana do entorno destinada a dar suporte ao seu funcionamento, 
como as estradas para possibilitar os acessos, as obras de saneamento básico. 
36 Para maiores informações, ver Huda Lima (2015). 
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A partir de Luiz Queiroz (2012a) e Maria Dulce Bentes Sobrinha et al. (2015), 

considera-se que no caso específico de Natal a dinâmica imobiliária recente, dentre outros 

aspectos, caracteriza-se principalmente: a) pela incorporação de novas localidades urbanizadas, 

como nas áreas limítrofes aos municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, 

consolidando padrões de expansão da periferia imediata e ampliando ainda mais o estoque de 

novas ocupações abertas pela e para dispersão territorial; b) pela intensa saturação do solo –  na 

cidade do Natal e nas áreas contíguas aos municípios referidos anteriormente –  com destaque 

para o processo de verticalização tanto em áreas centrais quanto em trechos de transbordamento 

entre eles, tendo como consequência a intensificação da densidade populacional e a sobrecarga 

do sistema de infraestrutura/ serviços urbanos; c) pelo parcelamento de glebas e 

comercialização de lotes para construção de novos condomínios verticais, sobretudo em 

localidades próximas a Arena das Dunas – bairro de Lagoa Nova, em Natal (Apêndice 01) – e 

as obras de mobilidade urbana direcionadas para Copa do Mundo FIFA 2014; d) pelas 

mudanças dos padrões imobiliários, impulsionados pelo sistema de crédito financeiro e com 

destaque para o processo de verticalização em áreas centrais e na extremidade do município; e, 

e) pela oferta de imóveis, como a incorporação de novas construções com equipamentos de 

esporte e lazer aos terrenos. 

De modo geral, o cenário atual associa-se a elementos referentes tanto ao crescimento 

do capital financeiro direcionado para o mercado imobiliário que atrai compradores e 

impulsiona setores especificamente ligados à urbanização, como incorporadoras, construtoras 

e imobiliárias; quanto aos incentivos fiscais e as políticas urbanas voltadas para 

empreendimentos imobiliários e para os investidores das construtoras e incorporadoras atuantes 

na região. Embora ao final dos anos 2000, Luiz Queiroz (2012a), já anunciasse um processo de 

crescimento e concentração de capital nas grandes empresas do setor da construção civil, o 

aporte bilionário de recursos financeiros e o aparato institucional criado pelo Estado 

aparentemente não estão sendo fundamentais para que as empresas se potencializem e se 

repercutam com um aumento considerável da produção de novos empreendimentos 

residenciais. 

Conforme pesquisas realizadas pelo Boletim Construir Natal e Indicadores do Mercado 

Imobiliário apresentadas pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do RN (Sinduscon/ 

RN)37, o setor imobiliário de Natal revela um retrato preocupante pela acentuada queda no 

                                                           
37O estudo reúne números referentes aos dois últimos trimestres de 2013 e os dois primeiros de 2014. Os dados 
são fornecidos por 33 empresas das 135 associadas ao Sinduscon/ RN. A pesquisa é realizada pela empresa 



Reflexões sobre a (re)produção imobiliária da RMN| 65 

 
 

número de empregos na construção civil, pela diminuição das vendas e das ofertas de imóveis 

e, como também, de novas unidades habitacionais. Os estudos do Sinduscon/ RN confirmam 

que há uma redução de 6,13% de unidades habitacionais ofertadas entre o segundo semestre de 

2013 (total 33.720) e o primeiro semestre de 2014 (total 31.655) e evidencia uma queda nos 

últimos meses da produção de apartamentos, casas e lotes de terreno, que se enquadram nas 

situações de comercialização na planta, em fase de fundação, estruturação, acabamento e pronto 

para entrega.  

Segundo Itaércio Porpino (2014), o Sinduscon/RN aponta que um dos motivos da 

diminuição do estoque é a ausência de lançamentos e, consequentemente, a baixa demanda de 

consumidores. No primeiro trimestre de 2014 lançaram 338 empreendimentos, número superior 

ao último trimestre de 2013 (224 empreendimentos). No entanto, há uma queda no desempenho 

de 74% entre os meses de fevereiro e março de 2014, com apenas 67 unidades lançadas no 

segundo trimestre de 2014, número 80,20% menor que o trimestre anterior (Figura 10). 

 
Figura 10: Lançamento de imóveis residenciais entre outubro de 2013 a junho de 2014. 

 
Fonte: PORPINO (2014) e www.sindusconrn.com.br/?p=texto&id=192.  

Acesso em: 10 de dezembro de 2014. 
 
Tomando como base a pesquisa do Sinduscon/RN sobre a demanda de imóveis 

residências, entre os dois últimos trimestres de 2013 e o primeiro de 2014, há uma estabilidade 

das vendas (Figura 11, página 66). Entretanto, ocorre uma diminuição significativa do primeiro 

trimestre de 2014 (980 unidades) em relação ao segundo trimestre do mesmo ano (610 

unidades), representando uma queda de 37,8%. Para o presidente do Sinduscon/RN, o motivo 

é que o efeito Copa do Mundo FIFA 2014 diminuiu os dias úteis, “[...] a Copa foi um sugador 

                                                           

consultoria Consult Pesquisa. Disponível em: www.sindusconrn.com.br/?p=texto&id=192. Acesso em: 10 de 
dezembro de 2014. 

40

141

63

0

270

68 0
34

33
0

50

100

150

200

250

300

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

2013 2014

Unidade



Reflexões sobre a (re)produção imobiliária da RMN| 66 

 
 

da atenção da sociedade e criou um ambiente menos propício para venda no mês de junho” 

(PORPINO, 2014). 

 

Figura 11: Quantidade de venda de imóveis residenciais entre julho de 2013 a junho 2014. 

 
Fonte: PORPINO (2014) e www.sindusconrn.com.br/?p=texto&id=192.  

Acesso em: 10 de dezembro de 2014. 
 

O levantamento do Sinduscon/ RN demonstra o descompasso entre a venda e o 

lançamento. Nos trimestres analisados, há a constância de vendas em torno de 5% e a 

predominância da queda de estoque de imóveis e da falta de novos lançamentos (Figura 10, 

página 65, e Figura 11). O descompasso entre a venda e os lançamentos, quando analisados no 

último trimestre de 2013 e os dois primeiros de 2014, retrata à venda de 2.656 unidades 

habitacionais e o lançamento de 653 imóveis. Já, o comparativo entre o número de vendas e o 

de lançamentos no segundo trimestre de 2014 demonstra que 610 unidades residenciais se 

comercializaram, isto é, 370 a menos em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano, vindo a 

representar uma queda de 37,8% nas vendas. Além disso, no mês de abril de 2014 foram 

vendidas 193 unidades residenciais e não houve nenhum registro de lançamento imobiliário. 

Ao realizar o comparativo mensal de 2014, visualiza-se a retração do mercado no mês de maio 

de 250 unidades vendidas em comparação a 34 lançamentos; e, em junho de 167 versus 33. 

Constata-se que por grande parte do tecido urbano da cidade do Natal erguem-se edifícios de 

apartamentos (Figura 12, página 67) e que as novas formas de financiamento, sejam as 

incorporações de luxo como as autofinanciadas, enfrentam a questão de criar novas 

modalidades de uso do solo com a implantação de variados empreendimentos e de tipologias 

habitacionais.  
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Figura 12: Vista parcial das cidades de Natal – Zona Sul – e Parnamirim38.  

Fonte: Acervo próprio, out. 2014.  
 

Percebe-se que os movimentos do mercado imobiliário recorrem à variadas 

interpretações dos seus movimentos cíclicos e constituem-se por fenômenos complexos e 

abrangentes, cuja natureza só deverá ser apreendida e explicada com base em mediações do 

plano teórico-conceitual e dos aspectos históricos. Portanto, presume-se que a apreciação e a 

compreensão das incorporações imobiliárias requerem uma observação ampla e cuidadosa do 

desenho político/ financeiro e dos impactos permanentes sobre as cidades; com capacidade de 

ultrapassar a análise mais imediata das quantidades ou das aparências urbanísticas e 

arquitetônicas dos empreendimentos, pois o mercado de terras e de imóveis e a atuação dos 

capitais direcionados para o setor imobiliário vinculam-se a fatores macroeconômicos.  

Com base principalmente em Angela Ferreira (1996) e Luiz Queiroz (2012b), o tópico 

seguinte busca uma abordagem histórica complementar sobre os ciclos da produção imobiliária, 

especialmente de Natal por ser a cidade da Metrópole Funcional com maior expressividade da 

atuação de incorporações imobiliárias.   

  

3.1. FORMAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE NATAL E DE SUAS BORDAS 

 
A produção imobiliária residencial formal no município de Natal oscilou ao longo do 

tempo com reflexos de momentos históricos marcantes do âmbito global, nacional e local. 

Durante os séculos XX e XXI, a produção passou, de modo geral, por momentos de boom 

imobiliário e momentos de desaceleração, tendo como regra as constantes oscilações com 

períodos evidentes de quedas bruscas, estagnações e guinadas.   

Até a década de 1930, tanto em Natal quanto demais cidades brasileiras, a totalidade da 

produção habitacional coube à inciativa privada, a partir da configuração do capital rentista que 

buscava no mercado imobiliário investimentos capazes de gerar novas rendas. Essa integração 

                                                           
38 Para visualizar a localização da imagem na Metrópole Funcional, ver o Apêndice 02. 

Candelária Pitimbu 

Neópolis  

Nova Parnamirim  
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entre o sistema financeiro e o mercado imobiliário era extremamente tênue, por grande parte da 

população ser inquilina do imóvel onde residia (FERREIRA, 1996). Conforme Nabil Bonduki 

(1998) e Mariana Fix (2011), o cenário em âmbito nacional impunha empecilhos consideráveis 

para as construtoras e incorporadoras da época, uma vez que a demanda por construção 

dependia do nível geral dos aluguéis. Quando estes caíam, diminuíam os incentivos para novas 

construções, quando os aluguéis se elevavam, a demanda por novas construções tornava-se mais 

intensa. Em virtude da instabilidade, parte das firmas de construção e incorporação era pequena 

e tinha vida curta e com aplicações de recursos conduzidos, basicamente, por pequenos 

investidores.  

Outro fato, era a quase a inexistência de financiamento à aquisição e à produção de 

unidades habitacionais. Entretanto, o panorama começa a modificar no decorrer das décadas de 

1930 a 1960, por meio de tentativas iniciais de institucionalização do sistema de crédito 

habitacional de abrangência nacional, necessidade esta decorrente do incipiente processo de 

industrialização e do crescimento acelerado das cidades brasileiras. Nesse período, o crédito 

imobiliário era concedido por um conjunto de entidades – do setor da construção civil e de 

outros ramos –, que investiam em empréstimos hipotecários como forma de aplicação de seus 

fundos, principalmente, de imóveis dos grandes centros urbanos.  Com a instituição do regime 

militar nos anos 1960, o ritmo acelerado do crescimento econômico, as medidas para 

estabelecer um mercado de capitais mais sofisticado e o início da política habitacional sob a 

tutela do Banco Nacional de Habitação (BNH)39 e do Sistema Financeiro Habitacional (SFH)40 

abriram as portas para uma transferência vultosa de capitais excedentes para a produção e para 

o consumo do ambiente construído urbano (RIBEIRO, 1997; SANFELICE, 2013). 

A criação do SFH consolidou o papel do incorporador com a regulamentação da Lei nº 

4.380, de 21 de agosto de 1964 (BRASIL, 1964), por passar a receber do sistema, exclusiva e 

diretamente, 80% do capital necessário à realização dos empreendimentos e por favorecer a 

                                                           
39 No âmbito do arcabouço regulatório estabelecido pelo regime militar, o BNH era responsável por supervisionar 
o SFH, que mobilizava recursos da poupança voluntária e de depósitos compulsórios feitos por empregadores em 
nome de empregados, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Na década de 1960, o FGTS 
vincula-se ao contrato de trabalho, com valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário (SANFELICI, 
2013). 
40 O SFH passou a operar com recursos provenientes de depósitos do FGTS e do Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimos (SBPE) e torna-se a principal fonte de recursos administrada pelo Estado para a promoção do setor 
imobiliário no Brasil. Já, o SBPE constitui-se por sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e 
empréstimo e carteiras imobiliárias das caixas econômicas estaduais, da Caixa Econômica Federal (CEF) e dos 
bancos múltiplos que captam os depósitos de poupança voluntária como uma modalidade de aplicação financeira, 
com diretrizes de direcionamento de recursos estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e acompanhados 
pelo Banco Central. Ambos foram operacionalizados pelo BNH até 1986, quando suas operações são transferidas 
para a CEF (CARDOSO e ARAGÃO, 2011).  
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garantia do “vértice” dos três mercados: o de terras, o de construção e o de crédito. O 

incorporador torna-se o agente que, comprando o terreno e detendo o financiamento para a 

construção e a comercialização, decide o processo de produção – a respeito das características 

arquitetônicas, econômico-financeiras e locacionais –, além de ser ele quem determina qual será 

o uso do solo naquela área e para qual camada de renda destina-se o imóvel (BOTELHO, 2007). 

Conforme Angela Ferreira (1996), com o surgimento do sistema, a incorporação 

imobiliária passa a ser a principal forma de produção capitalista de habitação em Natal. 

Contudo, convém relatar que, desde 1967 quando se registrou a primeira incorporação até o 

final da década de 1970, a promoção imobiliária empresarial restringia-se a poucos edifícios de 

apartamentos localizados nas principais vias da cidade. Nesse período, os conjuntos 

habitacionais foram o ponto de partida para a expansão da construção e posterior expansão da 

promoção imobiliária, a partir de construtoras capitalizadas e estruturadas que passam a fazer 

uso das linhas de crédito oferecidas via SFH para produzir habitações para a classe média. 

A estruturação do sistema de incorporação imobiliária em Natal insere, 
definitivamente, o promotor imobiliário como principal agente privado 
formulador de espacialidades. Produzindo inovações espaciais, como o 
edifício de apartamentos ou remanejando o uso do solo nas áreas centrais, o 
incorporador deixa marcas profundas no processo de ocupação urbana da 
cidade. Essa nova convenção urbana que começa a se delinear no início da 
década de 80, provocará alterações definitivas na estrutura urbana local 
(QUEIROZ, 2012a, p. 150). 

 
Assim, a década seguinte – anos 1980 – inicia o primeiro ciclo de incorporações 

imobiliárias e torna-se determinante para o desenvolvimento de Natal em diversos aspectos 

(Figura 13, página 70), por: a) iniciar o processo de verticalização ainda incipiente na década 

de 1970; b) inserir de maneira definitiva a tipologia do apartamento enquanto opção de moradia; 

c) modernizar a indústria da construção civil; d) estimular uma maior especialização do setor 

imobiliário mediante o surgimento de empresas dedicadas a serviços complementares, como 

corretoras, agências de publicidade, etc.; e, e) contribuir para redução dos vazios urbanos 

existentes entre os bairros centrais e a zona sul da cidade (FERREIRA, 1996; QUEIROZ, 

2012a). 

A totalidade das intervenções ocorreu em setores contíguos ao centro41 e considerados 

como nobres da cidade – os bairros de Petrópolis e Tirol, na Zona Leste – e, posteriormente, os 

investimentos deram-se em áreas de expansão urbana e representadas por uma periferia – as 

localidades limítrofes de Natal. No geral, ao final dos anos 1980 evidencia-se a reconfiguração 

                                                           
41 Os primeiros centros de comércio e serviço de Natal concentram nos bairros de Ribeira, Cidade Alta e Alecrim, 
na Zona Leste. 
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do setor imobiliário, com progressiva financeirização das empresas, e por novas condições 

macroeconômicas e institucionais necessárias para proporcionar a produção imobiliária 

(FERREIRA, 1996; QUEIROZ, 2012a). 

 
Figura 13: Evolução da produção imobiliária, área construída x número de unidades 

habitacionais (1981-2010)42. 

 
Fonte: Queiroz (2012b, p. 07).  

Nota: Elaboração do próprio autor a partir de dados dos cartórios de registro imobiliário. 
 

Já, nas décadas de 1990 e 2000 ocorreram diversas oscilações na produção imobiliária 

como consequência, sobretudo, das alterações das políticas habitacionais. Com a extinção do 

BNH, em 1986, e a retomada do período democrático, as políticas habitacionais se 

caracterizaram pela descontinuidade administrativa, pela fragmentação institucional e pela 

baixa efetividade. Apesar do SFH passar a ser operado pela CEF, os programas criados pelos 

órgãos que se sucederam na gestão da política habitacional dos anos 1990 tiveram metas 

limitadas e sem perspectivas de fluxo contínuo de recursos para a produção (CARDOSO e 

ARAGÃO, 2011).  

 
Os recursos do FGTS sofreram forte impacto com a utilização irresponsável e 
clientelista durante o governo Collor, levando à suspensão dos financiamentos 
durante algum tempo e à adoção de regras mais rígidas para a concessão de 
empréstimos pelo Conselho Gestor. A retomada dos financiamentos ao setor 
público foi prejudicada pelos reflexos internos das crises internacionais do 
final da década de 1980 e início da década de 1990, o que limitou 
extremamente a concessão de novos recursos para a produção (VALENÇA, 
BONATES, 2010 apud CARDOSO e ARAGÃO, 2011, p. 85). 

                                                           
42 Para obter um efeito de comparação em um mesmo gráfico, Queiroz (2012b) adotou o artifício de multiplicar o 
número de unidades habitacionais por 100, para que as oscilações dessa variável tornem-se visíveis na mesma 
proporção das variações da área construída. 
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Após o encerramento das atividades do BNH, os primeiros anos da década de 1990 na 

cidade do Natal marcam-se por uma tendência de desaceleração da produção das incorporações 

imobiliárias. Embora, entre os anos de 1994 e 1995, sinalizou-se uma guinada no volume de 

área construída e no número de unidades, sobretudo, de grande porte e mais alto padrão para a 

população de elevado poder aquisitivo. Ao visualizar a Figura 13 (página 70), verifica-se o 

aumento de cinco vezes do volume de área construída e do número de unidades lançadas. Essa 

ascensão da curva foi motivada pela conjuntura econômica do lançamento do Plano Real – em 

1994 –, que impactou diretamente no setor imobiliário local (QUEIROZ, 2012b). 

Segundo Adauto Cardoso e Thêmis Aragão (2011), o Plano Real estabeleceu regras de 

conversão e uso de valores monetários e iniciou a desindexação da economia, a partir do 

lançamento de uma nova moeda – “ancorada” no câmbio – para objetivar o controle da 

hiperinflação que assolava o país. Como também, para abrir o mercado nacional ao capital 

estrangeiro e inserir o Brasil no circuito globalizado da economia. 

Em seguida, como mencionado anteriormente, para suprir a necessidade de crédito para 

a produção, o setor imobiliário propõe ao Governo Federal a criação do Sistema Financeiro 

Imobiliário (SFI)43. A Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997 (BRASIL, 997), que estabeleceu 

o SFI e instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, introduziu um novo veículo legal 

denominado Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários. Esta compõe-se pelas 

sociedades com propósitos de fazer a securitização dos recebíveis imobiliários, através da 

emissão de títulos imobiliários equivalentes a debêntures, os reconhecidos Certificados 

Recebíveis Imobiliários (BOTELHO, 2007). 

Incialmente, o SFI não teve grandes impactos sobre a produção imobiliária e muito 

menos sobre o setor de produção de moradias, apesar da base de alienação fiduciária44 aos 

imóveis urbanos e a flexibilização de contratos acertados entre as partes oferecerem a maior 

garantia ao investidor e a sustentabilidade financeira às operações contratadas. Bem como, 

permitir que toda regulação – prazos de financiamento, taxas de juros, etc. – dos contratos 

                                                           
43Conforme CASTRO (1999, p. 125 apud BOTELHO, 2007, p. 126), “as bases do SFI são a extensão da alienação 
fiduciária aos imóveis urbanos e a flexibilização dos contratos acertados entre as partes, oferecendo maior garantia 
ao investidor e sustentabilidade financeira às operações contratadas. As operações de financiamento abrangem a 
edificação e a urbanização habitacional, comercial e de serviços, mas não se prestam a ações no mercado 
habitacional de renda baixa e média”.  
44 A alienação fiduciária facilitou a retomada dos imóveis pelos credores em caso de inadimplência dos mutuários 
e determinou vários mecanismos de financeirização das dívidas hipotecárias, que contribuíram para a criação das 
bases legais para o desenvolvimento do mercado secundário de títulos hipotecários (SHIMBO, 2012; BOTELHO, 
2007).   
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estabelecidos entre os agentes fiduciário e o fiduciante acontecesse sem a interferência do 

Estado (SHIMBO, 2012; BOTELHO, 2007). 

O SFI não sustentou a produção imobiliária em Natal nos anos seguintes, que decresceu 

a partir de 1996 e se estabilizou nos últimos anos da década. Consequentemente, a queda 

ocorreu tanto pela implementação do novo marco regulatório do setor – o SFI – como também: 

a) pela rápida saturação do nicho do mercado de unidades de alto padrão; e, b) pela implantação 

do novo Plano Diretor de Natal em 1994, que trazia restrições severas em relação ao 

aproveitamento do solo e as densidades básicas. Esses contextos nacionais e locais interferiram 

para a formação de um novo ciclo produtivo que atingiu pequenas construtoras e particulares e 

estabeleceu uma nova convenção urbana, com base: a) no pequeno porte de empresas 

envolvidas, como pequenas construtoras e profissionais liberais; b) na ocupação de áreas de 

municípios vizinhos, limítrofes a Natal; c) numa ocupação intensa e desordenada, uma vez que 

os produtores se aproveitam da inexistência de normas urbanísticas dos municípios do entorno 

da capital; e, d) na produção de habitações horizontais para população de baixa renda. No geral, 

a produção se caracterizou pelo baixo padrão construtivo e pelo alto custo do metro quadrado 

(m²) e concentrou, principalmente, nos bairros de Emaús, Nova Parnamirim – ambos no 

município de Parnamirim – e Planalto – parte do bairro de Guarapes, localizados na Zona Oeste 

de Natal (QUEIROZ, 2012a; QUEIROZ, 2012b). 

Em linhas gerais, com a criação do SFI observou-se um movimento em direção a 

formação de um mercado dual, aquele ligado à “habitação de mercado”, por um lado, e aquele 

ligado à “habitação social”, de outro. E, ainda, uma substituição da antiga centralização dos 

recursos levado a cabo pelo BNH/ SFH por uma maior desregulamentação do mercado 

imobiliário. Mas, na década de 2000, o setor imobiliário beneficiou-se por medidas de ordens 

econômicas e jurídico-institucionais adotadas pelo Governo Federal, como a estabilidade da 

economia, o que veio a proporcionar fatores de confiabilidade a investidores, a possibilitar a 

expansão do mercado consumidor, a garantir a solvabilidade da demanda e a fechar o circuito 

de reprodução do capital. Além disso, houve a queda constante e gradual das taxas de juros que 

favoreceu para o aumento da credibilidade das condições estáveis da economia, do próprio 

volume de crédito imobiliário e do estímulo a atração de investidores nacionais e internacionais 

(COSTA e MENDONÇA, 2011). 

Em paralelo, a partir de 2004, o capital imobiliário iniciou um processo de 

reestruturação promovida pela abertura do capital das empresas da construção civil na bolsa de 

valores, o qual lastreou seus papéis em estoques de terra e lançamentos imobiliários futuros. A 



Reflexões sobre a (re)produção imobiliária da RMN| 73 

 
 

captação de recursos no mercado de capitais contribuiu para a diversificação das empresas do 

setor, para o avanço do mercado de hotelaria e para a busca de novos nichos de atuação, como 

é o caso do setor econômico de habitação para famílias com renda entre três e seis salários 

mínimos (COSTA e MENDONÇA, 2011; SHIMBO, 2012). Segundo Lúcia Shimbo (2012), 

somente no ano de 2006, houve o lançamento de aproximadamente 8.500 unidades 

habitacionais – em diversas cidades brasileiras – com valores de até U$ 100.000, isto é, 

destinadas a família com renda mensal entre três e dez salários mínimos (ou entre U$ 900,00 e 

U$ 5.540,00, em dezembro/2011). Ao passo que em 2008, o número de unidades produzidas – 

78 mil – aumentou quase nove vezes em apenas dois anos. 

A intensa produção imobiliária em âmbito nacional, sobretudo entre os anos de 2007 e 

2008, caracteriza-se por um período de boom imobiliário resultante de diversas atuações do 

Governo Federal, como por exemplo: i) a adoção da garantia da alienação fiduciária de bem 

imóvel – em 2004 – e as demais intervenções no ambiente regulatório que impactaram no 

aumento do número de construções financiadas e garantiram maior segurança jurídica para 

incorporadores, construtores e investidores; ii) as alterações nas disponibilidades de créditos 

para pessoas físicas, a partir das mudanças de taxas de juros, de prazos e de valores de entrada 

– menor poupança prévia; e, iii) a ampliação da quota de financiamentos de imóveis usados que 

passou de 70% para 90% e para prazos de até 30 anos (ROYER, 2009). 

No caso específico de Natal, é significativa a sincronia com os fenômenos econômicos 

e políticos de âmbitos nacional e internacional. De fato, certos indicadores da produção da 

moradia que se concentravam em Natal, passam a se situar nos municípios do entorno a partir 

da ampliação do mercado de terras a segmentos sociais mais diversificados. Como por exemplo, 

o crescimento do mercado de segunda-residência em áreas litorâneas da RMN, devido à 

intensificação do fluxo turístico internacional – oriundos de países europeus – em decorrência 

da desvalorização do Real frente ao Euro e pela atração do binômio “sol e praia”. Nesse 

momento, houve o estímulo do chamado “turismo imobiliário” e do mercado de segunda-

residência – apartamentos, flats e apart-hotéis – tanto para os consumidores quanto para os 

promotores imobiliários. De forma mais consistente, de 2002 em diante, os promotores 

imobiliários começam a sair do quadro de estagnação, com o início do processo de 

internacionalização do mercado local e da expansão da atividade turística (QUEIROZ, 2012a; 

SILVA, 2010). A partir de pesquisas realizadas por Luiz Queiroz (2012a), o consumidor 

internacional chegou a representar cerca de 35% dos imóveis comercializados em Natal naquele 

momento. 
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Nesse mercado imobiliário-turístico internacional surgiram várias empresas nacionais 

do setor da construção civil e com atividades econômicas no mercado financeiro, os quais 

efetuavam fusões com empresas locais. Para Queiroz (2012b, p. 04), “acredita-se que a 

atividade turística pode ter funcionado, em um determinado momento, como mola propulsora 

do mercado imobiliário local, mas também como uma espécie de agente amplificador que atraiu 

os grandes players nacionais para um mercado em franca expansão”.  

No curto período entre os anos de 2004 a 2008, a dinâmica imobiliária passa a pressionar 

o preço do solo da Região Metropolitana de Natal; agora não mais localizado em bairros da 

capital, mas sim em áreas de expansão ao Sul e ao Norte da RMN e seguindo as principais 

localidades litorâneas (SILVA et al., 2015). Entretanto, os entraves urbanísticos/ ambientais45 

e a crise econômica imobiliária internacional – iniciada em 2008 nos Estados Unidos – gerada 

a partir dos mercados secundários de títulos lastreados em hipotecas – os chamados 

“subprimes46” – contribuíram para a desaceleração da produção imobiliária, o cancelamento ou 

o adiamento de grande número de empreendimentos. 

Diante do contexto de crise, tem-se como perspectiva a reconfiguração da ação do 

mercado na RMN. De fato, a redução dos investimentos estrangeiros no mercado imobiliário-

turístico resultou na diminuição do processo especulativo fundiário, em curso desde 2003, 

exigindo dos proprietários dos terrenos uma nova recomposição na oferta – agora voltada para 

um público nacional-regional (BENTES SOBRINHA, et al., 2015).  

Entretanto, quando tudo parecia que os proprietários fundiários e as empresas locais da 

construção civil passariam por perdas significativas, o Governo Federal cria o Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV), em 2009, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional. Em 

âmbito nacional, o lançamento do programa gerou dois efeitos no mercado imobiliário. 

Primeiro, garantiu a credibilidade as empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, a partir 

de um mercado consumidor sólido que se lastreou pelo programa governamental com créditos 

e subsídios diretos para viabilizar os empreendimentos programados, para expandir o setor e 

para ampliar o número da demanda de imóveis. Nessa conjuntura, os capitais imobiliários 

                                                           
45 Na década de 2000, houve a elaboração, a revisão e a aprovação de vários Planos Diretores dos municípios da 
Metrópole Funcional, como: i) os de Natal e de Extremoz, em 2007; ii) de Macaíba, em 2008; e, iii) de São Gonçalo 
do Amarante, em 2009.  
46 As entidades financeiras e as estratégias de ampliação do negócio imobiliário, mediante uma crescente proporção 
de operações de alto risco e rentabilidade, motivaram o estouro imediato da bolha imobiliária e da crise financeira 
internacional – subprime – desencadeada em 2008. Para Ricardo Mendéz (2014), a crise afetou com maior 
gravidade as metrópoles europeias e norte-americanas, que a maioria das latino-americanas, e confirmou a 
mobilidade de capitais sem apenas ancorar ao território. Conforme o autor, os capitais emigraram para países 
emergentes e com melhores expectativas para reproduzirem o mesmo processo de acumulação.  
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beneficiaram-se por auferirem altos rendimentos com o provimento de financiamentos para 

aquisição da casa própria. Segundo, com o anúncio do PMCMV, houve a consolidação e o 

aumento da demanda por terra, num momento em que o mercado fundiário passava por 

aumentos dos preços do solo e da redução da oferta (CARDOSO & ARAGÃO, 2011). 

À época, as incorporadoras e as construtoras comemoravam os efeitos sobre a demanda 

que o Programa acionou e incluiu consumidores das faixas de interesse social. Isso representou 

para as empresas – principalmente aquelas de capital aberto em Bolsa de Valores – a injeção de 

recursos públicos, bem como de recursos privados, na medida em que os investidores se atraíam 

pelo novo ambiente de expansão, em meio a um mercado global em recessão (BENTES 

SOBRINHA et al., 2015).  

Entre os anos de 2009 a 2013, produziu-se na RMN um total de 28.284 unidades 

habitacionais pelo PMCMV, com concentração de maior quantidade de empreendimentos 

(55,82%) nos municípios de Natal (85) e Parnamirim (97) (BENTES SOBRINHA et al., 2015). 

Após a criação do Programa, determinadas áreas de conurbação e de transbordamento da cidade 

do Natal – como as limítrofes a Parnamirim – aceleraram e intensificaram os processos de 

transformações do solo rural – ou semirrural – em urbano e aumentaram significativamente o 

preço do solo e dos imóveis construídos. Além disso, houve num espraiamento da oferta de 

novos lotes, casas e apartamentos em áreas até então afastados da dinâmica imobiliária, como 

em localidades contíguos entre Parnamirim/ Macaíba e entre Natal/ São Gonçalo do Amarante; 

e, ainda, acarretou na consolidação de padrões de expansão da periferia e na ampliação do 

estoque de ocupações com ausência de qualificação de equipamentos urbanos, redes de 

infraestrutura urbana e serviços compatíveis a demanda dos moradores (BENTES SOBRINHA, 

et al., 2015; CAMPOS, 2015; FERREIRA, 2016).  

De modo geral, a dinâmica do imobiliário dos anos 2000 reforçou a capital do RN como 

centro principal do Polo Metropolitano e dispersou a mancha urbana para além dos municípios 

de Natal através do mercado imobiliário-turístico e, em seguida, pelas diversas contribuições 

do PMCMV que alimentaram o ritmo de produção da moradia, deram expressividades às 

tendências pré-existentes na área urbana e inclusive aos contornos territoriais metropolitanos 

ao avançar sobre localidades ainda não ocupadas. Entre os anos de 2000 a 2010, certos 

indicadores da produção da moradia que se concentravam em Natal, passam a se localizar em 

municípios do entorno – sobretudo, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante – a partir do 

transbordamento das Zonas Sul e Norte da capital e da ampliação do mercado de terras a 

segmentos sociais mais diversificados. Além disso, trata de um período atípico a nível local, 
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pois a década encerrou com a produção em franca aceleração, podendo, assim, ser delimitado 

por dois processos (SILVA et al., 2015; QUEIROZ, 2012a). 

Conforme Luiz Queiroz (2012b), nos últimos anos de 2000 sobrevém o ciclo imobiliário 

em Natal denominado de ciclo de financeirização, devido a intensa produção imobiliária 

(Figura 13, página 70) e a participação de empresas com capital aberto constituídas por grupos 

de incorporadores nacionais – e, alguns casos, internacionais – que se integraram às empresas 

e às elites rentistas locais. Para o autor, a partir de 2004, o ciclo de financeirização expande 

com a nova Política Nacional de Habitação, que objetiva reorganizar o setor habitacional para 

promover acesso à moradia aos variados segmentos da população. Essa relação entre a política 

pública habitacional e a produção empresarial de moradias acelerou a participação do capital 

financeiro em grandes empresas construtoras e incorporadoras e aumentou os recursos dos 

principais fundos públicos e semipúblicos do Sistema Financeiro Habitacional. 

Com base nas conjunturas das séries históricas sobre a produção imobiliária em Natal e 

seu entorno, constata-se a formação de distintos ciclos imobiliários, como: i) ciclos curtos de 

demanda, com reflexos na influência do ciclo econômico atuante por meio de flutuações da 

demanda para construções, como o mercado fundiário e imobiliário que se transformam até os 

anos 1930;  ii) ciclos de oscilações longas, correspondentes as ondas sucessivas de urbanização 

e de oferta imobiliária provocadas pelos ciclos de crescimento da economia em geral, como a 

intensa produção imobiliária no período do BNH; e, iii) ciclos de oferta de construção, que 

afetam diversas categorias da construção, mas, principalmente, a industrial e a comercial, como 

o período do lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida até o momento atual. E ainda, 

é importante frisar que os ciclos apresentaram fases distintas, com momentos de recessão, 

recuperação, expansão e contração; e, definiram-se pela interação entre a oferta e a demanda de 

imóveis, cuja dinâmica de mercado se expressa pelas consolidações de políticas habitacionais 

e pelos comportamentos dos agentes em definirem o momento específico para circular o capital 

imobiliário.  

Tais contextualizações, delimitou como objeto de estudo o comportamento dos 

incorporadores e as dinâmicas cíclicas do mercado imobiliário. Mas, como identificar que 

determinadas oscilações da produção imobiliária correspondem a fases do ciclo? De que 

variáveis resultam ou dependem? De fatores de natureza política, econômica e social? Se sim, 

como intervêm nos ciclos imobiliários? Cabe apontar que a produção imobiliária ativa nas 

bordas de Natal amplia-se pela Metrópole Funcional para outras frações de classe e expande-se 

em termos quantitativos, com especificidades e diferenciações – ou seja, com pontos de 
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inovações –, especialmente, em áreas até então com disponibilidades de terras para construção. 

Portanto, é evidente que não se explica mais a produção imobiliária de Natal apenas pelo viés 

de seus limites territoriais, uma vez que se amplia ativamente para os municípios circunvizinhos 

com prováveis níveis de diferenciações tipológicas e do próprio público-alvo a ser alcançado.  

 

3.2.  ARTICULANDO AS DIMENSÕES ANALÍTICAS 

 

A promoção de moradias acompanha significativas mediações entre o mercado 

imobiliário, os mecanismos regulatórios e institucionais do Estado, e, na década de 2000, 

aproxima-se ao mercado financeiro. Esses vínculos intermediam-se com as estruturas de 

financiamentos e os variados níveis de aplicação de capital, que proporcionam a participação 

de diversos investidores – individuais ou coletivos – e de novos agentes financeiros como, por 

exemplo, os fundos de pensão, os fundos de investimento, as seguradoras e os fundos ligados 

às grandes corporações.  

Como mencionado anteriormente, a aproximação do capital financeiro ao setor 

imobiliário se efetivou com a implementação das legislações do Patrimônio de Afetação e da 

Sociedade de Propósito Específico (Figura 14, página 78). Para Lúcia Shimbo (2012), as leis 

significaram uma estratégia financeira dos bancos e dos agentes financeiros para garantirem a 

realização da rentabilidade do capital emprestado e a diminuição dos riscos, bem como para 

pressionar o setor imobiliário à financeirização e a crescente adoção de instrumentos de 

captação externa de recursos para incorporação e construção imobiliária.  

O capitalismo imobiliário, conforme discutido no Primeiro Capítulo, passa pelo 

processo de financeirização, no qual a produção do espaço assume um papel estratégico para a 

reprodução e a acumulação do capital. A renda fundiária em conjunto ao lucro da construção e 

aos juros do capital financeiro – com garantias dos recursos para o setor imobiliário – fazem 

parte de um circuito de circulação e de acumulação do capital, mas a união entre o setor 

imobiliário e o mercado financeiro tem consequências tanto para a reprodução do capital, como 

para a reestruturação das cidades – particularmente a seus componentes residenciais – que se 

moldam pela maneira como são financiadas (BOTELHO, 2007).  
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Figura 14: Síntese de contextualizações históricas influentes na produção imobiliária da 
Metrópole Funcional. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, jun. 2018. 
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Como menciona Luiz Queiroz (2012a), nos anos de 2000, evidencia-se em Natal a 

atuação de incorporadoras com aproximações do seu capital imobiliário ao capital financeiro, 

a partir da participação de empresas com capital aberto na Bolsa de Valores – como a MRV 

Engenharia Participações (MRV)47 – e de empresas locais, especialmente as grandes, que se 

ressentem da forte concorrência externa e passam a procurar parceiros para expandir e abrir seu 

capital. Através dos dados do autor, constata-se que a ação desses promotores imobiliários se 

concentra em áreas mais valorizadas da capital – nos bairros de Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova 

– e nos trechos de seu transbordamento e conurbação com os municípios vizinhos – como 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante – e concretiza-se através de moradias para os grupos 

com elevado poder aquisitivo, bem como, para aqueles do Programa Minha Casa Minha Vida.  

Entretanto, no geral, os incorporadores atuantes na Metrópole Funcional utilizam-se do 

ambiente construído como uma possibilidade para adquirir ganhos com a valorização fundiária, 

a execução das obras e a valorização patrimonial, com a venda. De fato, o conjunto de agentes 

relacionados à produção dos edifícios e do espaço urbano – como os incorporadores 

imobiliários e seus parceiros institucionais, os intermediários financeiros e os investidores e o 

próprio setor público – busca por meio do capital imobiliário obter lucros advindos da 

construção de novos empreendimentos, através da produção diferenciada de tipologias e de 

composições da moradia que especializa cada vez mais o território.  

Ou seja, os empreendimentos a serem produzidos com elevados preços de oferta e com 

os maiores ganhos as incorporações imobiliárias centralizaram-se em áreas com a concentração 

da população de maior poder aquisitivo da Metrópole Funcional – como os bairros Petrópolis, 

Tirol e Lagoa Nova, situados nas Zonas Leste e Sul de Natal. Ao contrário daqueles do 

Programa Minha Casa Minha Vida, que se inserem em espaços de expansão territorial, como o 

entorno do Distrito Industrial, e em áreas com população de baixo poder aquisitivo, como os 

limites municipais entre Parnamirim e Macaíba, bem como, entre São Gonçalo do Amarante e 

Extremoz (Figura 09, página 61).  

Diante desse contexto, como as recentes atuações dos promotores imobiliários 

conduzem e concretizam as tomadas de decisões locacionais dos incorporadores envolvidos no 

arranjo do processo de produção em massa de domicílios nos municípios de Natal, Parnamirim, 

São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba entre os anos de 2011 a 2016? Além desta 

questão central, surgem outras complementares de que maneira os critérios de diferenciação 

dos agentes imobiliários atuam em determinadas áreas da cidade? Quais as dificuldades 

                                                           
47 Para maiores detalhes, ver o Apêndice 04. 
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encontradas pelos incorporadores para se difundirem na Região Metropolitana de Natal? De 

que modo favorece para a reestruturação da Metrópole Funcional? E, quem participa dessa 

dinâmica imobiliária empresarial? 

Portanto, a Segunda Parte tem como propósito compreender as incorporações 

imobiliárias e sua atuação no setor imobiliário residencial da Metrópole Funcional, uma vez 

que se sobressaem como um setor econômico organizado e que agregam diversas parcelas dos 

agentes envolvidos para a realização de empreendimentos imobiliários, como: os proprietários 

fundiários, os construtores, os financiadores, os corretores, os consultores, os projetistas, dentre 

outros. Tendo assim, como fato relevante para o capítulo seguinte – “4. Diversificação de 

Mercado e de Produtos Imobiliários” –, a identificação, em geral, da diversidade tipológica dos 

empreendimentos e dos incorporadores imobiliários atuantes na MF entre o período de 2011 a 

2016.  
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A Segunda Parte, denominada de “Domínio das Incorporações 

Imobiliárias na Metrópole Funcional”, compõe-se pelos Capítulos 

Quarto, Quinto e Sexto que evidenciam mecanismos e agentes 

influenciadores na promoção imobiliária da Metrópole Funcional, no 

âmbito específico das incorporadoras atuantes entre os anos de 2011 a 

2016.  

O Quarto Capítulo, “Diversificação de mercado e de produtos 

imobiliários”, demonstra a análise das informações coletadas em 

Registros de Incorporação no contexto das recentes diversificações do 

mercado imobiliário da MF, o qual apresenta a quantificação da 

produção imobiliária pela tipologia e pela localização. O Quinto 

Capítulo, “Análise do conjunto: os promotores imobiliários”, avança na 

compreensão das estratégias de atuação das incorporadoras e suas 

repercussões no setor imobiliário das cidades, a partir da análise das 

especificidades e das diferenciações do conjunto de incorporadores. O 

Sexto Capítulo, “Incorporando em Parcerias”, versa sobre as tentativas 

de organização de determinadas incorporadoras em se articularem em 

grupos específicos, por intermédio de parcerias entre elas. Para tal 

compreensão, se realizou entrevistas com os incorporadores de 

destaque da região para obter dados sobre seus papéis na dinâmica 

imobiliária das cidades e as formas de promoção a serem desenvolvidas. 
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4. DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADO E  

  DE PRODUTOS IMOBILIÁRIOS 

 
La arquitectura como factor relevante del espacio estructurador del 
simulacro se instala, para J. Baudrillard (1997) en cualesquier punto de 
la metrópoli, testimonio de la utopía realizada de la sociedad 
norteamericana, en especial en aquellos rascacielos concebidos como 
microciudades autosuficentes y emblemas del “sueño americano” 
(MÉNDEZ, 2007, p. 13).  
 
 

Ao final dos anos 2000 e início de 2010, as incorporadoras atuantes na Metrópole 

Funcional da RMN em conjunto com o próprio Estado desenharam estratégias diversas ante a 

conjuntura e a crise imobiliária, que desencadearam num crescimento da construção de imóveis 

residenciais e numa densa conversão de compradores, de promotores e de investidores em 

especuladores. A rápida expansão do mercado imobiliário permitiu os incorporadores obterem 

sobrelevados ganhos econômicas, não só nos municípios litorâneos da RMN, como também 

nos interioranos. Conforme Tamms Campos (2015) e Glenda Ferreira (2016), houve uma 

expressiva evolução do setor da construção civil com o Programa Minha Casa Minha Vida e, 

em paralelo, com as reduzidas taxas de juros de financiamento para execução e aquisição de 

imóveis. De fato, esse cenário transformou e renovou áreas urbanos horizontais pela 

verticalização e pelo aumento da densificação, e, ainda, modificou localidades rurais e 

semirrurais, a partir de novos parcelamentos e condomínios residências. 

Com o PMCM, os efeitos da produção imobiliária em Natal e entorno variaram, com 

períodos de prosperidade e depois de descenso (Figura 13, página 70). Embora ao final dos anos 

2000, Queiroz (2012a)48 já anunciasse um processo de crescimento e concentração de capital 

nas grandes empresas do setor da construção civil, a inserção bilionária de recursos financeiros 

e o aparato institucional criado pelo Estado (como o PMCMV), aparentemente, não foi 

fundamental para que a atuação das empresas se potencializassem e repercutissem no aumento

                                                           
48 A partir do ano de 2003, a expansão do mercado imobiliário-turístico com a produção de segunda-residência, e 
a implementação em 2009 do Programa Minha Casa Minha Vida intensificaram a produção imobiliária em Natal 
da década de 2000. Neste período, segundo Queiroz (2012a), foram registradas ao total 31.994 unidades 
habitacionais do tipo apartamento a serem produzidas por incorporadoras imobiliárias locais, nacionais e 
internacionais, finalizando o ano de 2010 com a produção de 6.879 UH.   
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considerável da produção de novos empreendimentos residenciais, devido às perspectivas de 

esgotamento dos recursos para novos financiamentos imobiliários e o aumento das taxas de 

juros, principalmente, após 2013; e, ao aumento do número de lançamentos, valorização dos 

imóveis, redução de unidades vendidas e a elevação do estoque (O AUGE... , 2016).  

No caso específico de Natal, nota-se um cenário de recessão da produção imobiliária 

residencial entre os anos de 2011 a 2016, sem haver uma tentativa de se estabilizar e inclusive 

de aumentar (Figura 15). No período da virada da década, o quadro de atuação dos 

incorporadores para construção de condomínios residenciais verticais – mais, apart-hotel e flat 

– configura-se por um momento de intensa atuação em 2011 (com 4.737 unidades habitacionais 

– UH –, distribuídas em 41 empreendimentos) e 2012 (3.221 UH, em 33) e de queda brusca 

entre 2013 (1.696 UH, em 17) a 2016 (103 UH, em 3). Esse panorama de diminuição de 98% 

da produção de 2011 a 2016 condiciona-se pelo momento político e econômico de redução de 

financiamentos, principalmente daqueles provenientes do Governo Federal, e de suas elevadas 

taxas de juros.   

 

Figura 15: Número de UH (tipologia apartamento, flat e apart-hotel) registradas por incorporações 
imobiliárias na cidade do Natal, entre os anos de 2000 a 201649.  

 
Fonte: Do período de 2011 a 2016, elaborado pela autora A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário; e os anos de 2000 a 2010, adaptados com base nas informações de Queiroz (2012a, p. 227). 
 

                                                           
49 Apesar do lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida em 2009, identifica-se neste ano a redução do 
número de registros de incorporação, o qual se supõe que, com a crise do subprime de 2008, os incorporadores 
recuaram os investimentos na elaboração de projetos arquitetônicos e da organização dos trâmites legais para 
registrar novos empreendimentos. Conforme entrevistas realizadas com os incorporadores (ver o Sétimo Capítulo, 
“A lógica de produção dos promotores imobiliários), o tempo para se registrar um empreendimento decorre em 
média de um ano, ou seja, para preparar todos os documentos exigidos pelo Cartório de Imóveis. Portanto, tem-se 
como pressuposto que os promotores imobiliários recuaram em 2008 e, apenas, em 2009 com o PMCMV 
retornaram a comprar terrenos e desenvolver novos projetos, para em seguida registrar os empreendimentos em 
Cartório.   

452

1.296967 965

1.857
2.370

3.896
4.649

5.314

3.349

6.879

4.737

3.221

1.696
915

396 103

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1
99

9

2
00

0

2
00

1

2
00

2

2
00

3

2
00

4

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

2
01

4

2
01

5

2
01

6

U
H

Ano



Diversificação de mercado e de produtos imobiliários | 85 
 

 
 

Embora, esse quadro de recessão em Natal, há diversas especificidades na produção 

imobiliária da Metrópole Funcional. Ao reunir todos os registros de incorporações (Figura 16) 

matriculados entre os anos 2011 a 2016 da cidade polo – Natal – e dos municípios com alto e 

médio nível de integração – Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz – , 

limita-se, numa primeira fase, afirmar que a quantidade de empreendimentos fundiários (lote, 

em condomínio fechado ou não50), imobiliários residenciais (casa, apartamento) e imobiliários-

turísticos (apart-hotel, flat) catalogados – total de 542 unidades – se mantém constante dentre 

os quatro primeiros anos (inferior a 15%), enquanto que nos dois últimos tem uma significativa 

ascensão (superior a 20%).  

 

Figura 16: Frequência do número de empreendimentos (%) registrados por município e ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Nota: (emp.) refere-se ao número de empreendimentos em cada ano. 

 Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
 

Por um lado, do total do número de empreendimentos persiste a acumulação em Natal 

(22%), com certa diferença sutil entre Parnamirim (33%) e São Gonçalo do Amarante (34%) e, 

praticamente, insignificante em Macaíba (9%) e Extremoz (2%). Por outro, ao analisar pelo 

total de quantitativo de lotes/ imóveis – 32.705 unidades – (Figura 17, página 86), há a 

concentração de novas unidades em Natal (35,2%) e Parnamirim (41,2%), em menor proporção 

em São Gonçalo (16,9%) e Macaíba (6,6%) e, praticamente, irrisória em Extremoz (não atinge 

1%).  

                                                           
50 Os Cartórios de Imóveis da Metrópole Funcional registram o parcelamento do solo do tipo loteamento como 
incorporação imobiliário. 
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A respeito do número de unidades registradas em Natal (total de 11.526), há uma 

diferenciação entre a produção dos anos de 2011 a 2013 que alcança 9.875 unidades e os três 

últimos anos seguintes (2014 a 2016) com apenas 1.651 unidades, ou seja, uma redução de 83% 

(Figura 17). Esses dois momentos de oscilações na cidade evidenciam: i) o transbordamento da 

sua produção para as áreas limítrofes a São Gonçalo do Amarante e a sua conurbação com 

Parnamirim; ii) o acréscimo cada vez maior do estoque, ao somar-se com a falta de demanda 

da produção dos últimos anos de 2000; e, iii) a recessão do setor da construção civil. 

Cabe notar, ainda, diferenciações nos ritmos de cada município, em Parnamirim os 

números de UH mantêm certa estabilidade, tendo uma ligeira queda em 2015 e, em seguida, 

supera a que se inicia. Já, em São Gonçalo do Amarante, há uma certa divergência pela 

constante instabilidade da produção, com momentos de guinadas entre os anos de 2011 e 2012 

(cresce 43%), depois um decréscimo de 2012 a 2014. No ano seguinte, sobressai com quase o 

dobro e, por último, destaca-se por uma queda brusca (declive de 24%). Os altos e baixos não 

são tão significativos em Macaíba, e é praticamente irrisória a atuação de incorporadoras em 

Extremoz51 (28 UH em apenas 10 empreendimentos).   

 

Figura 17: Número de unidades total referentes a soma das tipologias lote, casa, apartamento, 
apart-hotel e flat por município e ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 

                                                           
51 De acordo com os dados coletados no Cartório de Ofício de Registro Civil e Registros Públicos de Extremoz. 
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Como a pesquisa abrange os empreendimentos registrados como incorporação, 

identifica-se o reflexo da intenção do incorporador em tomar decisões para investir ou, até 

mesmo, sobre o período de reverter ou adiar a produção. Fato este, se percebe principalmente 

nos registros de São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Com base em Cláudio Paiva (2007), por 

mais que pareça questionável, as escolhas para atuarem em determinados momentos indicam 

as próprias experiências dos incorporadores no mercado imobiliário ao agirem segundo a “regra 

de comportamento de manada”, ou seja, durante períodos de boom econômico se constrói 

muito, enquanto que em momentos de recessão como o atual – redução de recursos para 

financiamentos –, se deixa de construir.   

De fato, o presente mercado reflete a conjuntura econômica e, na maior parte dos casos, 

deve-se aos primeiros anos de 2010, em que os promotores apostaram no impulso da produção 

imobiliária-turística da década de 2000 e do próprio PMCMV. Logo, a decisão de investir está 

mais associada a oferta de mercado, o qual os incorporadores se conduzem por convenções para 

a realização do investimento, por parâmetros de comportamentos ou por situações equivalentes 

que balizam as tomadas de decisão de outros investidores (PAIVA, 2007; ABRAMO, 2007).  

Outro ponto importante a salientar, são as significativas variações do quantitativo de 

unidades de lotes/ imóveis (total 32.705 unidades) conforme a tipologia (Tabela 03 e Tabela 

04, página 88). Dentre os produtos fundiários e imobiliários, os dados indicam a intensa 

inserção do tipo apartamento (68,8% do total de unidades), tanto em localidades com saturação 

do espaço edificado – a cidade polo – quanto aquelas em que avançam com este produto – 

Parnamirim e, em menor proporção, São Gonçalo (Figura 18, página 88). E, ainda, quanto mais 

se distância da multiplicação dos condomínios verticais, verifica-se a redefinição da estrutura 

centro-periferia, com o produto do tipo casa (11,2%), sobretudo em condomínios fechados, e 

loteamentos (18,1%) em áreas de vazios urbanos, semiurbanos e, até mesmo, rural. Havendo, 

assim, diversas facetas do mercado.  

Tabela 3: Número de empreendimentos por tipologia e município. 

Município 
Tipologia por empreendimento 

Apartamento Casa Lote Apart-hotel Total 
(unid.) 

Total  
(%) 

U
ni

da
de

 Natal 103 7 1 8 119 22,0 
Parnamirim 62 104 13 1 180 33,2 
São Gonçalo 12 167 3 0 182 33,6 

Extremoz 0 10 0 0 10 1,8 
Macaíba 5 41 5 0 51 9,4 

Total (unid.) 182 329 22 9 542 100 
Total (%) 33,6 60,7 4,1 1,7 100 - 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
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Tabela 4: Número de imóveis por tipologia e município. 

Município 
Tipologia por imóveis 

Apartamento Casa Lote Apart-hotel Total 
(unid.) 

Total  
(%) 

U
ni

da
de

 Natal 10.737 237 221 331 11.526 35,2 

Parnamirim 8.228 950 4.014 290 13.482 41,2 

São Gonçalo 3.204 2.143 175 0 5.522 16,9 

Extremoz 0 28 0 0 28 0,1 

Macaíba 328 311 1.508 0 2.147 6,6 

Total (unid.) 22.497 3.669 5.918 621 32.705 100 

Total (%) 68,8 11,2 18,1 1,9 100 - 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
 
 

Figura 18: Espacialização na Metrópole Funcional dos empreendimentos por tipologia. 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
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Cabe destacar, que apesar da predominância de apartamentos, o número de UH deste 

tipo decresce simultaneamente com as baixas intenções52 dos incorporadores em investirem no 

mercado imobiliário da Metrópole Funcional (Figura 19). Em 2011, os cartórios cadastraram 

52 condomínios residenciais verticais que totalizaram 7.182 UH, e ao final de 2016, somente 

1.484 UH distribuídas em 14 empreendimentos. No geral, há uma intensa concentração dessas 

edificações entre os municípios de Natal e Parnamirim (84%), mas não se mantém em níveis 

similares. Em Natal, a queda é muito pronunciada, sendo praticamente ausente a produção de 

condomínios verticais no último ano (de 4.591 UH em 2011 para 64 UH em 2016). Ao contrário 

de Parnamirim que tem momentos de incrementos em 2011 (2.111 UH) e 2012 (2.454 UH), 

seguido de uma queda entre 2014 a 2015 e, posteriormente, de retomada em 2016 (1.420 UH). 

Essa ascensão em 2016 decorre do registro de dois grandes empreendimentos sob as 

reponsabilidades do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com 496 UH, e da empresa 

mineira MRV, com 784 UH. Já, os demais municípios reúnem apenas 3.532 UH distribuídos 

em 17 empreendimentos, e, somente, São Gonçalo do Amarante concentra 91% dessa produção, 

Macaíba é quase imperceptível (328UH) e não há em Extremoz. 

 

Figura 19: Número de unidades habitacionais da tipologia apartamento por município.  

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 

 

                                                           
52 Na presente tese, o termo “intenção” corresponde ao ato do incorporador em Registrar a Incorporação em 
Cartórios de Imóveis, ou seja, o propósito de construir o empreendimento, independentemente de sua efetiva 
execução. 
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Entretanto, houve o cancelamento de dois grandes empreendimentos registrados no ano 

2013 e outro em menor escala no ano de 2011 (Figura 20). Um dos é o Green Park Tomaz 

Landim que seria erguido – com 312 unidades – no bairro Nossa Senhora Apresentação, Zona 

Norte de Natal, o qual segundo a incorporadora Total Incorporação de Imóveis53 não dará 

continuidade por questões de inviabilidade financeira. O segundo, Bem Viver Condomínio 

Clube Residencial – com 784 unidades – se situaria no loteamento Jardim Campo Belo, em São 

Gonçalo. Neste caso, a incorporadora responsável Colmeia Bem Viver Empreendimentos 

Imobiliários cancelou o empreendimento devido à ausência de demanda54. Até o presente 

momento, esta seria a primeira tentativa da empresa em edificar para um público-alvo de baixo 

poder aquisitivo na RMN e fora das áreas de intensa valorização imobiliária de Natal. Por 

último, a incorporadora LD Participações e Empreendimentos Imobiliários cancela, também 

por falta de demanda, a execução do Condomínio Verona Plaza – 60 unidades – que se ergueria 

no bairro Nova Parnamirim, em Parnamirim. Esses cancelamentos alteram significativamente 

a curva (Figura 19, página 89), principalmente, a de São Gonçalo por ter sido o único 

empreendimento registrado no ano de 2013. 

 
Figura 20: Identificação dos empreendimentos cancelados da tipologia apartamento.  

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 

 

                                                           
53 Para obter maiores detalhes, ver subcapítulo 5.2. Empresários e Empresas Individuais. 
54 O Capítulo 07, “A lógica de produção dos promotores imobiliários”, apresenta maiores informações.  
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Ao comparar com o número de apartamentos, os condomínios residenciais horizontais 

(casas) têm uma produtividade bastante reduzida – 329 empreendimentos, totalizando 3.669 

UH – e se concentram distantes de áreas urbanas consolidadas e marcadas pela insuficiência e 

precariedade de infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos. Do total (Figura 19, página 

89, e Tabelas 03 e 04, páginas 87 e 88), São Gonçalo do Amarante reúne 58,3% das UH que se 

situam, principalmente, em áreas limítrofes a Natal, o qual configura uma nova extensão do 

tecido urbano. E, em menor intensidade, em Parnamirim (25,9%), especialmente em suas 

localidades contíguas a Macaíba, em área que se caracterizam por espaços semiurbanos com 

ausência de vias pavimentadas e passeios públicos. Ademais, é relativamente pequeno o número 

desses imóveis em Macaíba (8,5%), Natal (6,5%), e, mais ainda, em Extremoz (0,8%). No caso 

específico de Natal, o reduzido número da tipologia justifica-se pela intensa ocupação do espaço 

urbano, pela ausência de amplas glebas desocupadas e pelo elevado preço do solo55 – média 

R$1.500,00/m² –, sendo mais viável a verticalização como garantia de maiores sobrelucros aos 

promotores. Nos demais municípios, de modo geral, o território está sendo ocupado 

timidamente pela atuação dos incorporadores e, até mesmo, por demais agentes da dinâmica 

imobiliária.  

Frente a tal quadro, com base no gabarito das casas (Figura 21, página 92) há 

diferenciações de padrões que as subdividem por único pavimento (2.671 UH) e numa menor 

proporção pelos tipos dúplex (902 UH) e o tríplex (96 UH). Apesar dessas variações, quando 

houver referência a tipologia casa, esta abrangerá os três tipos.  

Dentre a tipologia casa identifica-se diversidades quanto a configuração dos 

condomínios no território referentes aos padrões de disposição do acesso de veículos aos 

empreendimentos. Com base nos dados levantados, registrou-se dois modelos. O primeiro que 

se configura por uma única entrada de automóveis e com presença de “espaços públicos de uso 

coletivo privado” entre muros, os quais deveriam destinar-se ao uso público, como vias, 

calçadas e áreas de lazer (Figura 23, página 92). Já, o segundo se reconhece como um novo 

modelo de condomínio residencial, que se denominará aqui como semicondomínio, porque 

cada casa tem acesso veicular direto ao logradouro público e o empreendimento não possui área 

comum com passeios, ruas e espaços de lazer coletiva (Figura 24, página 93). Cabe apontar que 

do total do número desses empreendimentos56 constata-se a predominância tanto do modelo 

condominial (115 empreendimentos com 1.994 UH) quanto do semicondominial (107 com 469 

                                                           
55 Para maiores detalhes, ver o subcapítulo 8.1. Terreno: o preço de um bem sem valor. 
56 Dentre os 329 empreendimentos registrados da tipologia casa, verificou-se o modo de configuração do 
condomínio no território em 222 empreendimentos. 
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UH) e que ambos se registram em Cartórios como condomínios residenciais fechados e 

apresentam seus próprios regimentos (Figura 22). 

 

Figura 21: Número de pavimentos da tipologia casa. 
Figura 22: Identificação de condomínio e 

semicondomínio horizontal na Metrópole Funcional. 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
 

 

Figura 23: Condomínio Horizontal, Condomínio Lake Side em Natal. 

 
Fonte: http://ecocil.com.br/_assets/files/2015/11/P1020467.jpg. Acesso em: 09 de novembro de 2017. 
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Figura 24:  Semicondomínio Horizontal, Residencial Rosa Aguiar em Parnamirim. 

 
Fonte: www.mgfimoveis.com.br/imovel/venda-rn-parnamirim-residencial-rosa-aguiar-casas-em-parnamirimrn-

2-42042687. Acesso em: 25 de setembro de 2017. 
 
 

Os semicondomínios situam-se nos municípios do entorno de Natal (Figura 22, página 

92) e, predominantemente, em áreas de expansão urbana. A aprovação legal dessa configuração 

possibilita aos incorporadores construírem o maior número de casas com acesso direto ao 

logradouro público e em terrenos com dimensionamentos inferiores ao lote padrão definidos 

em legislações urbanísticas dos municípios. Como por exemplo, o Condomínio Rosa Aguiar 

(Figura 24) se situa num terreno de 600,00m² em Parnamirim e possui quatro casas com acessos 

direto ao logradouro público. Conforme o Plano Diretor (PARNAMIRIM, 2013), caso o 

incorporador executasse como unidade habitacional individual, o lote padrão mínimo para cada 

casa seria de 200,00m², dimensionamento este superior as áreas privativas da UH no 

semicondomínio (150,00m²). Outro problema identificado foi a construção de muros no interior 

dos próprios semicondomínios para delimitar as áreas privativas entre as casas, o qual, 

consequentemente, reduz as áreas comuns definidas em prescrições urbanísticas (Figura 25, 

página 94).  

Por conseguinte, a tipologia lote concentra 5.918 unidades em 22 empreendimentos 

(Tabelas 03 e 04, páginas 87 e 88). No geral, são loteamentos, condominiais ou não, resultantes 

da iniciativa de incorporadoras no que concerne à aprovação do projeto, parcelamento da terra, 

implantação de infraestruturas e comercialização dos lotes. Em contrapartida, os adquirentes 

dos lotes, futuros moradores ou construtores, edificam imóveis – residenciais ou não – 

independente das incorporadoras, ou seja, sem relações comerciais ou de interesses de capitais 

associados a elas. Como se observa na Figura 18 (página 87), os lotes concentram basicamente 
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entre as franjas de Parnamirim e Macaíba – respectivamente, 4.014 e 1.508 unidades –, em 

localidades, que até o final dos anos 2000, eram extensas glebas desocupadas e semiurbanos.  

 

Figura 25: Identificação da construção de muros em semicondomínio, São Gonçalo do Amarante. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

 

No caso de Parnamirim, os condomínios de lotes erguem-se de maneira isolada e 

pontual em diversas extremidades do município e nas áreas de expansão urbana. Esses 

empreendimentos apresentam variedades de infraestruturas e de serviços a serem 

disponibilizados, conforme a sua localização, o tipo de consumidor e a rentabilidade final do 

produto a ser atingir. Ou seja, quanto mais próximo da orla marítima e dos trechos de 

conurbação com Natal, os incorporadores oferecem produtos com diversos serviços e 

facilidades para que os futuros residentes permaneçam no local, como: piscinas, sistemas de 

vigilância permanentes, áreas de lazer e de entretenimento familiar.  

Mas, também, identifica-se condomínios de lotes situados apenas entre muros, com o 

mínimo de equipamentos básicos – como iluminação e passeios – e direcionados para a 

população de baixo poder aquisitivo. Esse tipo de empreendimento sobressai, principalmente, 

nas áreas limítrofes entre Parnamirim e Macaíba. Cabe mencionar que no segundo município 

há, ainda, extensos loteamentos não condominiais – 4 que totalizam 1.482UH – registrados 

como incorporação. Já, em São Gonçalo do Amarante, são menores os casos da tipologia lote 

(175 UH) entre áreas muradas, e, por último, Natal possui um único condomínio fechado de 

lotes com 221 unidades. 

Por último, a produção do imobiliário-turístico (Tabelas 03 e 04, páginas 87 e 88) é de 

aproximadamente 2% do total de número de empreendimentos e reúne 621 unidades do tipo 

flat e apart-hotel que se situam no eixo litorâneo de Natal e Parnamirim (Figura 26, página 95). 
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Nos dias atuais, aparentemente, não há intensa repercussão desse mercado que fortaleça a 

relação cidade polo com a periferia litorânea, influencie significativamente no redesenho do 

território litorâneo da RMN e disponha de novas fronteiras para a metrópole de modo 

semelhante ao período do boom imobiliário dos anos 2000.  Dito de outra maneira, a reduzida 

produção de tal segmento por incorporadores não alcança e nem absorve novos reinvestimentos 

de capital como em momentos anteriores. 

 

Figura 26: Produção imobiliária-turística dos períodos de 2001 a 2006 e de 2011 a 2016.  

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário, como também,  

adaptado com base em SILVA (2010, p. 299). 
 

No geral, o alcance do produto imobiliário residencial, fundiário e turístico emana 

variadas proporções tanto do número de unidades habitacionais por diferenciações da tipologia, 

quanto em termos das especificidades e das distinções de suas configurações no território, bem 

como do modo de atuação dos incorporadores. De fato, há distinções do perfil de promotores 

imobiliários, tendo destaque aqueles que incorporam empreendimentos com grandes pacotes 

de unidades habitacionais por diversas áreas da Metrópole Funcional e para variados público-

alvo. É nessa contextualização que o Quinto Capítulo – “Análise do Conjunto: os promotores 

imobiliários” – avançará na compreensão da produção imobiliária, a partir dos seus promotores/ 

incorporadores. 
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5. ANÁLISE DO CONJUNTO:                                                            

OS PROMOTORES IMOBILIÁRIOS 

“(…) Los agentes que actúan de forma directa son aquellos que edifican 
realmente y colaboran en el proceso de transformación del suelo y en 
lanzamiento al mercado (constructores y promotores inmobiliarios), 
con todos sus auxiliares (arquitectos, tasadores, vendedores, y 
publicitas, entre otros)” (CAPEL, 2013, p. 17)  

 

O presente capítulo avança na compreensão das estratégias de atuação das 

incorporadoras57 na Metrópole Funcional, do período de 2011 a 2016, e suas repercussões no 

setor imobiliário das cidades, com base na análise das especificidades e das diferenciações do 

conjunto de incorporadores atuantes nas operações imobiliárias58; nas aquisições de 

faturamentos e de financiamentos para construção do empreendimento; na composição 

societária e no próprio capital social da empresa que se refletem na dinâmica econômica e 

imobiliária. E, também, pelo próprio Estado – ator este fundamental – com as suas políticas de 

moradia ou como facilitador de créditos imobiliários, para articular marcos legais vantajosos 

para a incorporação definitiva da iniciativa empresarial na produção imobiliária das cidades. 

De modo geral, dentre as incorporações registradas em cartórios – do período de 2011 

a 2016 – da Metrópole Funcional de Natal, constata-se diferenciações na natureza entre os 

incorporadores, especialmente quanto a dimensão econômica, as formas de atuação e os efeitos 

sobre o território. Em Natal, por exemplo, o perfil dos incorporadores abandona por completo 

as características tradicionais dos anos 1970, que se constituía – segundo Angela Ferreira (1996) 

– basicamente por pessoa física e, sobressai, nos dias atuais por composições societárias 

específicas. Em contrapartida, as incorporadoras identificadas no entorno de Natal se destacam 

por diferentes promotores, como pessoa física, jurídica e até pela participação do Governo 

                                                           
57 Como mencionado no Primeiro Capítulo, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o 
intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de 
edificações compostas de unidades autônomas. Já, a incorporadora é a firma ou a empresa que promove ou 
administra as incorporações imobiliárias. E, por fim, o incorporador é o promotor imobiliário – a pessoa física ou 
jurídica – que cumpre a função de organizar a produção e transformar o seu uso, que embora não efetuando a 
construção, compromisse ou efetive a venda de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades 
autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial (BRASIL, 1964). 
58 Conforme Lúcia Shimbo (2012) e Beatriz Rufino (2016), as quatro etapas fundamentais para realização da 
operação imobiliária são aquisição e preparação do terreno, concepção do empreendimento imobiliário, construção 
e comercialização. 
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Federal, através do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) sob a administração, gerência 

e representação da Caixa Econômica Federal (CEF).   

A fim de compreender os perfis desses promotores imobiliários, levantou-se, 

primeiramente, as informações declaradas pelo próprio incorporador no Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte (ver modelos nos Anexos 01 e 02), que o 

Ministério da Fazenda disponibiliza em página eletrônica59, referentes a incorporadora, como:  

i) a data de abertura; ii) o nome empresarial; iii) o nome fantasia (título do estabelecimento); 

iv) as atividades econômicas principal e secundárias; v) a natureza jurídica; vi) o endereço da 

sede; vii) o valor total do capital social; viii) o nome dos incorporadores, sócios e 

administradores60. Em seguida, a partir dos termos utilizados pelo Ministério da Fazenda para 

identificar a natureza jurídica da empresa e pelo próprio Registro de Incorporação, definiu-se 

seis perfis de promotores atuantes na Metrópole Funcional que se classificam por: i) Pessoa 

Física; ii) Empresário Individual (EI); iii) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(EIRELI); iv) Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada; v) Sociedade Anônima, 

de Capital Aberta ou Fechada; e, vi) o Fundo de Investimento (FI). Cabe ressaltar, ainda, que 

cada perfil apresenta características específicas (Quadro 01) e diferenciações, e, sobretudo, 

quando o incorporador é uma empresa ou sociedade há distinções em relação a estrutura da 

empresa, o capital social, as administrações, as deliberações societárias, entre outras variáveis.  

 
Quadro 1: Perfil do incorporador e suas caraterísticas. 

Perfil do 
Incorporador Características 

Investidor Individual  

- Dentre o grupo de incorporadores atuantes na Metrópole Funcional 
identifica-se Registros de Incorporação (RI) sob a responsabilidade de uma 
única pessoa física.  
- Nesse caso, o registro da incorporadora em Cartório ocorre pelo próprio 
nome do incorporador e pelo seu número de Cadastro de Pessoa Física 
(CPF). 
- O RI não apresenta informações sobre o valor do capital investido por 
esses promotores para execução dos empreendimentos. 

Empresário 
Individual (EI) 

 

- O Empresário Individual é aquele que exerce em nome próprio uma 
atividade empresarial. É a pessoa física (natural) titular da empresa, cujo 
patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos, 
logo o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas. Ou seja, o 
patrimônio pessoal do empresário será comprometido em caso de 
endividamento. 

                                                           
59Página eletrônica: www.receita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/CNPJ/CNPJREVA/CNPJREVA_solicitacao.asp. 
Acesso em: maio de 2018. 
60Ao levantar as informações sobre as incorporadoras nos Registros de Incorporação disponibilizados pelos 
Cartórios de Imóveis, registrou-se o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada empresa, o 
qual possibilitou realizar a pesquisa do Comprovante de Inscrição e a Situação Cadastral do contribuinte – 
incorporador – na página eletrônica do Ministério da Fazenda.  
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- O EI pode ter a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
que se reconhece, respectivamente, pelas siglas ME e EPP. No caso da ME, 
o faturamento em cada ano-calendário deverá ter a receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00. Já, na EPP, o faturamento, em cada ano-
calendário, da receita bruta deverá ser superior a R$ 360.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 4.800.000,00.  
- O EI possui CNPJ que é utilizado pelo Cartório de Imóveis para o Registro 
da Incorporação (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006). 

Empresa Individual 
de Responsabilidade 

Limitada 
(EIRELI)  

- A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, reconhecido pela 
sigla EIRELI, possui capital social que não seja inferior a 100 vezes o maior 
salário-mínimo vigente no País. 
- A EIRELI se constitui por uma única pessoa titular, que é detentora de 
100% desse capital, devidamente integralizado, e estabelece que apenas o 
patrimônio social da empresa esteja comprometido em casos de dívidas do 
negócio, protegendo assim os bens pessoais. 
- A pessoa titular somente poderá figurar em uma única empresa dessa 
modalidade. Mas, a empresa poderá resultar da concentração das quotas de 
outra modalidade societária num único sócio, independentemente das 
razões que motivaram tal concentração. 
- O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão 
"EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa. 
- Aplicam-se à EIRELI, no que couber, as regras previstas para as 
Sociedades Limitadas (BRASIL, 2002; BRASIL, 2011). 

Sociedade 
Empresarial de 

Responsabilidade 
Limitada 

 
 

- A sociedade limitada, reconhecida pela sigla LTDA, é um modelo de 
empresa (com CNPJ) organizada por quotas (capital social), conhecida 
por Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. 
- É aquela em que todos os sócios (pessoa física e/ou jurídica) respondem 
pelas obrigações sociais até a importância total do capital subscrito para a 
formação da sociedade. A responsabilidade de cada sócio, é, pois, limitada, 
não à sua parte de capital, mas a todo o capital social. Em termos gerais, 
cada um responde por suas quotas, mas todos são responsáveis 
solidariamente pela integralização do capital social.  
- Há uma proteção do patrimônio pessoal de cada sócio no caso de falência, 
fechamento ou desligamento da empresa, por haver a regulamentação e a 
participação do capital social por cotas, e não por ações. 
- A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas 
no contrato social ou em ato separado (BRASIL, 2002; ISFER, 2006). 

Sociedade Anônima 
Aberta e Fechada 

- É uma pessoa jurídica de direito privado – reconhecida pelas siglas S.A., 
AS ou S/A –, em que todo o capital se divide em ações e com limitações 
das responsabilidades dos participantes, sócios ou acionistas ao montante 
das ações. Ou seja, é um modelo de companhia com fins lucrativos, 
caracterizada por ter o seu capital financeiro dividido por ações. 
- Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo e a 
sociedade anônima pode participar de outras sociedades. 
- O capital divide-se em parcelas de igual valor, denominadas de ações, e 
mais, a responsabilidade limitada dos sócios ao montante do preço de 
emissão das ações subscritas ou adquiridas. 
- As Sociedades Anônimas dividem-se por capital aberto e capital fechado. 
A Sociedade Anônima de Capital Aberto disponibiliza as suas ações para 
negociações nas bolsas de valores e mercados de balcão, abrindo assim os 
seus recursos junto ao público interessado em participar. Ao contrário 
daquelas com Capital Fechado em que os recursos se limitam entre os sócios 
da empresa (os acionistas) e não disponibilizam as ações para 
comercialização. Cabe ressaltar que o estatuto da sociedade fechada pode 
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impor limitações à circulação das ações, contanto que regule 
minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação (BRASIL, 1976; 
BRASIL, 2002; ISFER, 2006). 

Fundo de 
Investimento  (FI) 

- O Fundo de Investimento é uma modalidade de investimento coletivo 
(com CNPJ), que possui uma comunhão de recursos destinado à aplicação 
em ativos financeiros. 
- Existem diversos tipos de fundos e, muitos deles, são registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e regidos pelas regras da 
Instrução CVM 555, como, por exemplo, os fundos de renda fixa, de ações 
e multimercado. Outros fundos possuem regras específicas, como os: a) 
Fundos de Investimento Imobiliário; b) Fundos de Investimento em Direitos 
Creditórios; c) Fundos de Investimento em Participações; d) Fundos 
Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes; etc. 
- No caso específico do Fundo de Investimento Imobiliário (FII), não há 
personalidade jurídica e se caracteriza pela comunhão de recursos captados 
por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma 
da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em 
empreendimentos imobiliários. 
- A administração do FII deve ser uma pessoa jurídica autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)61 para o exercício profissional de 
administração de carteiras de valores mobiliários e do próprio fundo. A 
administradora deverá ser, exclusivamente, banco múltiplo com carteira de 
investimento ou com carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, 
sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou sociedade 
distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou outras entidades 
legalmente equiparadas. 
- O patrimônio do Fundo constitui-se pelos bens e direitos adquiridos pela 
instituição administradora, através de cotas de valores mobiliários sujeitos 
ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Essas cotas deverão 
ser distribuídas a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos. 
(BRASIL, 1993; BRASIL, 2014)62. 

Fonte: BRASIL, 1976; BRASIL, 1993; BRASIL, 2002; BRASIL, 2006; BRASIL, 2011; BRASIL, 2014; ISFER, 
2006 e página eletrônica www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/sobre.html, acesso em: 18 de junho de 2018. 

 

Após a definição dos perfis dos incorporadores, verificou-se os membros que compõem 

a empresa no quadro societário do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do 

contribuinte, disponibilizado no Ministério da Fazenda63, para mensurar e identificar quem são 

os responsáveis – pessoas jurídicas ou físicas – pelos empreendimentos. Realizou-se tal 

procedimento porque, como mencionado no Primeiro Capítulo, o incorporador tem a 

                                                           
61 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07 de dezembro de 1976 pela Lei 6.385, com o 
objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. A CVM 
é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e 
patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, 
mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. Fonte: 
www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html. Acesso em: 18 de junho de 2018 
62 Como também, coletou-se informações na página eletrônica sobre Fundos de Investimento da Comissão de 
Valores Mobiliários do Governo Federal: www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/sobre.html. Acesso em: 18 de 
junho de 2018) 
63Página eletrônica: www.receita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/CNPJ/CNPJREVA/CNPJREVA_solicitacao.asp. 
Acesso em: maio de 2018. 
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possibilidade de criar uma Sociedade de Propósito Específico para cada empreendimento 

lançado no mercado imobiliário e por meio do Patrimônio de Afetação tem como opção 

constituir um patrimônio próprio à realização do empreendimento, para não se confundir com 

os demais bens da incorporadora e evitar a utilização de recursos destinados a uma obra, em 

outra, como meio de garantia da sua conclusão.  

Em decorrência dessas possibilidades de registrar uma incorporação para cada 

empreendimento, nos conduziu a pesquisar quem constitui o quadro societário das empresas 

para identificar o perfil dos incorporadores. Por exemplo, as incorporações Colmeia Bem Viver 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Colmeia Rota do Sol Residence Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. (Anexo 01 e Apêndice 05), ambas são Sociedades Empresarial de 

Responsabilidade Limitada, mas apresentam no seu quadro societário a Construtora Colmeia 

S/A (Anexo 02) que é uma Sociedade Anônima Fechada. Neste caso, contabilizou-se como 

sendo um único incorporador atuante na Metrópole Funcional com o perfil de Sociedade 

Anônima Fechada, apesar das incorporadoras apresentarem demais membros na sua 

composição societária – pessoa física – e o incorporador ter registrado outros empreendimentos 

(ao total 5) entre o período de 2011 a 2016. 

A partir do referido levantamento de dados, registrou-se 273 incorporadores atuantes na 

Metrópole Funcional (Tabela 05, página 101) e dentre estes quase 70% se constituem por 

Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada, cuja soma do investimento inicial do 

patrimônio líquido (capital social) é de aproximadamente R$ 293 milhões para execução de 

20.371 imóveis – residenciais, apart-hotel e flat – e lotes distribuídos em 391 empreendimentos.  

No caso das Sociedades Anônimas, apenas nove sobressaem pela concentração de quase 

R$ 5,3 bilhões de patrimônio líquido para o início ou a manutenção das obras de 9.568 UH, 

lotes, apart-hotel e flat distribuídos em 35 empreendimentos. Dentre as Sociedades Anônimas, 

identificou-se, por exemplo, a MRV Engenharia e Participações S/A64, a Moura Dubeux 

Engenharia S/A e a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações que possuem 

o capital aberto com ações a serem negociadas nas bolsas de valores e mercados de balcão. E, 

ainda, aquelas de capital fechado com recursos limitados entre os sócios da empresa (os 

acionistas), como: a) a Ecocil Incorporações S/A; b) a Construtora Colmeia S/A; c) a GB 

Gabriel Bacelar Construções S/A; d) a Landinvest Engenharia e Empreendimentos S/A; e) a 

Delphi Construções S/A; e, f) a Paiva Gomes & Companhia S/A. 

 

                                                           
64 Para maiores detalhes, ver o Apêndice 04. 
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Tabela 5: Número de incorporadores por perfil, período de 2011 a 2016. 

Perfil do 
incorporador 

Incorporadores 
Capital Social (R$)* 

Unid. % 

Investidor Individual 48 17,58 
A natureza jurídica não informa 

o patrimônio 
Empresário Individual (EI) 8 2,93 410.000,00** 

Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (EIRELI) 

19 6,95 2.313.100,00*** 

Sociedade Empresarial de 
Responsabilidade Limitada 

188 68,86 292.062.239,45**** 

Sociedade Anônima Aberta e 
Fechada 

9 3,28 5.279.437.695,07 

Fundo de Investimento (FI) 1 0,38 
A natureza jurídica não informa 

o patrimônio 
Total 273 100 5.574.223.034,47 

Nota: a abreviatura emp. corresponde a empreendimento e unid. a unidade.  
*Corresponde a soma total do capital social dos incorporadores para formação da incorporadora. No caso do EI e 
do FI, o Ministério da Fazenda não disponibiliza o valor do patrimônio do incorporador. Como mencionado no 
Quadro 01, página 97, o Registro de Incorporação não apresenta informações sobre o valor do capital investido 
por Pessoa Física para a execução dos empreendimentos.  
***Dentre os 8 incorporadores Empresário Individual, um não informou o valor do capital social. 
***Dentre os 19 incorporadores EIRELI, três não informaram o valor do capital social.  
**** Dentre as 188 sociedades limitadas, 13 não informaram o valor do capital social. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário e no Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral do contribuinte, disponibilizado no Ministério da Fazenda.  

 

 

Ao agrupar os incorporadores com o perfil da natureza jurídica de Sociedades – 

Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anônima Aberta e Fechada 

– verifica-se que concentram o maior número de empreendimentos (79% do total) e das distintas 

promoções imobiliárias (92% do total) (Tabela 06, página 102).  Os incorporadores por 

Sociedades reúnem investidores e capitais com variadas procedências e com posições 

vantajosas frente aos demais promotores e centralizam o capital que favorece para elevar o 

número de investimentos e para se adaptar aos canais de financiamento do mercado65.  

No caso do perfil dos incorporadores como EIRELI, há 19 promotores imobiliários 

responsáveis pela produção de 1.630 imóveis do tipo casa e apartamento (Tabela 06, página 

102). Mas, dentre eles, somente a Total Incorporações EIRELI promoverá a execução de 1.224 

apartamentos a serem distribuídos entre dois empreendimentos. Em seguida, o perfil 

Empresário Individual (EI) representa-se por 8 incorporadores que se compõe por única pessoa 

física titular da empresa, cujo patrimônio pessoal e o do empresário individual são os mesmos. 

Esse comprometimento do patrimônio pessoal ocorre, também, dentre os 48 incorporadores do 

perfil Investidor Individual. Nesse perfil identifica-se a desconcentração da produção entre os 

                                                           
65 Para obter maiores detalhes, ver o subcapítulo 5.4. Sociedades Anônima e Empresarial. 
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promotores, embora, esta não atinja nem 1% do total de unidades habitacionais e lotes 

registrados entre os anos de 2011 a 2016.  

 

Tabela 6: Tipologia dos produtos por perfil dos incorporadores, período de 2011 a 2016. 

Perfil do incorporador 

Tipologia 

Apartamento Casa Lote Apart-
hotel e flat Total 

T E T E T E T E T E 
Investidor Individual 35 8 155 45 26 1 - - 216 54 

Empresário Individual (EI) 8 1 116 22 - - - - 124 23 
Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada 
(EIRELI) 

1.304 8 326 29 - - - - 1.630 37 

Sociedade Empresarial de 
Responsabilidade Limitada 

13.028 137 2.814 231 4.198 15 331 8 20.371 391 

Sociedade Anônima Aberta 
e Fechada 

7.326 26 258 2 1.694 6 290 1 9.568 35 

Fundo de Investimento (FI) 796 2 - - - - - - 796 2 

Total 22.497 182 3.669 329 5.918 22 621 9 32.705 542 

Nota: “T” refere-se ao número de unidades da tipologia e “E” ao número de empreendimentos. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário e no Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral do contribuinte, disponibilizado no Ministério da Fazenda.  

 

Por último, com o perfil de Fundo de Investimento, há dois registros de incorporação 

realizados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) que se encontram sob a 

representatividade judicial e extrajudicial da Caixa Econômica Federal (Anexo 03). Segundo a 

CEF66, o fundo possui capital próprio e repasses do Orçamento Geral da União (OGU), como 

também, obtém recursos em operações de empréstimo junto ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e dos descontos concedidos pelo FGTS aos beneficiários na aquisição de 

imóveis do FAR67. Além disso, o fundo tem como objetivo prover recursos, ao Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR)68 e ao Programa Minha Casa Minha Vida para realização de 

investimentos no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, edificação de 

equipamentos de educação, saúde e outros complementares à habitação. 

                                                           
66 Disponível em http://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FAR/detalhe/sobre/. Acesso em: 19 de junho 
de 2018. 
67 Para obter maiores detalhes, ver o subcapítulo 5.3. Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 
68 Em 2001, o Governo Federal instituiu o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) para atendimento da 
necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de 
compra. O PAR é operacionalizado pela CEF e financiado pelo FAR. Em síntese, é uma operação de aquisição de 
empreendimentos novos, a serem construídos, em construção ou a recuperar/reformar. As unidades habitacionais 
dos empreendimentos adquiridos se destinam à oferta de moradias, sob a forma de arrendamento residencial com 
opção de compra, às pessoas físicas enquadradas no Programa. O arrendamento é semelhante ao aluguel, com 
pagamento mensal da taxa de arrendamento pelo prazo de 15 anos, com opção de compra a qualquer momento. Se 
preferir, ao final dos 15 anos, também poderá devolver o imóvel ou renovar o contrato de arrendamento (BRASIL, 
2007). 
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Com base nos dados, a figura dos incorporadores constituídos por Sociedades sobressai 

dentre a produção de imóveis e lotes (92% do total) da Metrópole Funcional do período de 2011 

a 2016. Cabe ressaltar, ainda, que esses promotores imobiliários atuam nos cinco municípios 

da MF e produzem imóveis para consumidores de variados poderes aquisitivos. Ao contrário 

dos empreendimentos que estão sob a responsabilidade dos perfis Investidor Individual, 

Empresário Individual, EIRELI e pelo fundo de investimento – FAR – que atuam somente nas 

cidades do entorno de Natal e com produção de casas, apartamentos e lotes em áreas com 

concentração da população de baixo poder aquisitivo (Figura 08, página 59 e Figuras 27 e 28).   

 

 

A questão agora é de que modo os incorporadores influenciam na produção imobiliária 

da Metrópole Funcional? Como adquirem terrenos? Qual a origem dos recursos financeiros 

para construção dos empreendimentos? E, operam somente atividades econômicas relacionadas 

a construção civil? Na tentativa de responder tais questionamentos, os tópicos seguintes 

apresentarão o balanço geral da caracterização desses incorporadores, divido em quatros partes. 

A primeira analisa o perfil do Investidor Individual no contexto das tipologias habitacionais 

produzidas por eles e suas localizações, bem como, sobre a nacionalidade desses incorporadores 

Figura 27: Localização dos empreendimentos 
sob a responsabilidade das Sociedades. 

Figura 28: Localização dos empreendimentos sob a 
responsabilidade dos perfis Investidor Individual,  Empresário 

Individual e EIRELI e FI. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte – 
incorporador – disponibilizado pelo Ministério da 

Fazenda. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Comprovante de Inscrição e 
de Situação Cadastral do contribuinte – incorporador – 

disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
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e da ocupação profissional. A segunda compreende em conjunto os perfis Empresário 

Individual (EI) e Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), porque ambos 

os promotores se constituem por única pessoa, possuem personalidade jurídica (CNPJ), e, como 

empresas, apresentam atividades econômicas. Já, a terceira parte descreve sobre o FAR que é 

o único incorporador com a natureza jurídica de Fundo de Investimento Imobiliário. E, a quarta 

parte evidencia as especificidades e as diferenciações de atuações das Sociedades Anônima e 

Empresarial de Responsabilidade Limitada. 

  

5.1.INCORPORANDO COMO INVESTIDOR INDIVIDUAL 

 
Os 48 incorporadores do perfil Investidor Individual (II) registraram 55 

empreendimentos (Tabelas 05 e 06, páginas 101 e 102), do qual 71% constituem-se de no 

máximo três unidades habitacionais – do tipo casa ou apartamento –, a serem localizados nos 

municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba (Figuras 29 e 30, página 105). 

Do geral, identificou-se somente um condomínio de loteamento situado em Macaíba com mais 

de 20 unidades – total de 26 lotes –, cujo incorporador é de nacionalidade britânica. Além disso, 

88% dos registros ocorreram por diferentes incorporadores, ou seja, do total, apenas seis 

promotores registraram no máximo dois empreendimentos.  

Ao investigar a relação contratual69 para aquisição dos terrenos que se encontram os 

empreendimentos, 100% ocorreu por meio da compra e venda70 e, praticamente a transação 

efetivou-se dois anos anteriores da data do Registro de Incorporação (59% do total). Outro 

ponto a se considerar, é que os promotores por PF incorporam, basicamente, casas em 

condomínios fechados e semicondomínios (83%, com 155 UH) nos municípios referidos 

anteriormente. Somente em Parnamirim, registrou-se oito condomínios fechados verticais (total 

de 35 UH), sob a administração de diferentes incorporadores. Esses compõem-se, basicamente, 

por único bloco de apartamentos de dois a três pavimentos e com variação de três a dez unidades 

habitacionais. 

 

 

                                                           
69 A escritura pública do terreno é um dos documentos solicitados pelos Cartórios de Imóveis para registrar a 
incorporação. Portanto, como mencionado na introdução, no decorrer do levantamento dos dados nos Cartórios 
tabularam-se algumas informações referentes ao terreno do empreendimento, como: i) o tipo de aquisição, por 
exemplo compra e venda, permuta por área construída; b) o preço de compra; c) a data de aquisição do terreno 
pelo último proprietário; e, d) o nome do outorgado e do outorgante.    
70 Do total dos Registros de Incorporação constituídos pelo perfil PF, 84% apresentava o tipo de escritura da 
relação contratual para aquisição do terreno.   
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Do total desses incorporadores, 31% tem como principal ocupação profissional 

atividades que se vinculam ao setor da construção civil, como: i) profissionais de nível superior 

da construção civil (21%), isto é, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista; ii) 

construtor (4%); iii) corretor de imóveis (4%); e, iv) operário da construção civil (2%), como 

torneiro mecânico (Figura 31, página 106). Esse vínculo leva-se a supor que o capital 

imobiliário investido por II provém de promotores com domínio ou certo conhecimento sobre 

a dinâmica imobiliária da região. Outra característica, é que os incorporadores residem, 

sobretudo, em Natal (55%), seguido de Parnamirim (31%) e, ainda, identificou-se nos estados 

da Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ao averiguar sobre sua nacionalidade, há apenas 

uma única pessoa de origem britânica e os demais são brasileiras.  

 

 

 

 

 

Figura 29: Tipologia dos empreendimentos,     
incorporadores do perfil Investidor Individual. 

Figura 30: Número de UH por empreendimento, 
incorporadores do perfil Investidor Individual. 

  

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 
Imobiliário. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 
Imobiliário. 



Análise do conjunto: os promotores imobiliários| 106 
 

 
 

Figura 31: Ocupação profissional dos incorporadores do perfil Investidor Individual.  

 
Nota: as letras correspondem as profissões declaradas, como: (a) torneiro mecânico; (b) arquiteto, engenheiro civil, 
engenheiro eletricista; (c) contador, dentista, pedagogo; (d) bancário, funcionário público, juiz de direito; e, (e) 
administrador, aposentado, estudante, professor.  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 

 

Por fim, o papel dos incorporadores por Investidor Individual é fracionado dentre eles, 

isto é, praticamente para cada um empreendimento (total de 55) a um incorporador (ao total 

48). Além disso, atuam de modo pontual e concentrado em determinadas áreas da Metrópole 

Funcional, com promoções imobiliárias imersas na política de habitação do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Portanto, pressupõe-se que esses incorporadores apostem na produção de 

moradias como um negócio factível, por mais que o respaldo de financiamentos imobiliários 

seja apenas para comercialização das unidades habitacionais e não para a construção do 

empreendimento71. Ou seja, com base nos dados levantados em Registros de Incorporação, a 

promoção imobiliária promovida por esse perfil decorre do seu próprio capital.  

 
 

5.2. EMPRESÁRIOS E EMPRESAS INDIVIDUAIS  

 
A produção imobiliária dos perfis Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(EIRELI) e Empresário Individual (EI) concentra as tipologias de apartamentos e de casas 

(Tabela 06, página 102), com o número total dessas unidades inversamente proporcional ao de 

empreendimentos, ou seja, o quantitativo de UH da tipologia apartamento é quase três vezes 

                                                           
71 Até janeiro de 2017, pesquisou-se em todos os Registros de Incorporação – do período de 2011 a 2016 dos 
municípios da Metrópole Funcional – as lavraturas das consolidações contratuais de aquisições de recursos 
financeiros por parte dos incorporadores para construção dos empreendimentos. No caso dos RI por Pessoa Física, 
não se registou nenhum tipo de aquisição de financiamento para execução dos empreendimentos.   

Agente financeiro
2%

Comerciante
8%

Construtor
4%

Corretor de imóveis
4%

Empresário
12%

Operário da construção 
civil (a)

2%

Profissional de nível superior da 
construção civil (b)

21%

Demais profissionais de nível superior (c)
6%

Funcionário Público (d)
10%

Demais ocupações (e)
8%

Não informaram
23%
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superior ao de casa e o número de empreendimentos do tipo casa é quase seis vezes superior ao 

de condomínios verticais.  

Mas, do número total de apartamentos, somente a empresa Total Incorporações EIRELI 

se responsabiliza por 94% dessas promoções imobiliárias, em apenas dois condomínios: i) o 

Vida Nova Condomínio Clube, com 912 UH a ser situada em Parnamirim; e, ii) o Green Park 

Tomaz Landim, em Natal com 312 UH. Desde 2007, a Total Incorporação atua no ramo da 

construção de edifícios, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, aluguel de 

imóveis próprios e condomínios prediais. Atualmente, o capital social da empresa é de R$ 

400.000,00 e se encontra sob a administração de um brasileiro com formação em engenharia 

civil 72. 

Dentre as incorporações registradas entre o período de 2011 a 2016, a Total 

Incorporação encontra-se entre os dez incorporadores com maior volume de UH registrados da 

Metrópole Funcional. Entretanto, conforme informações disponibilizadas por corretores 

imobiliários, houve o cancelamento dos empreendimentos porque o incorporador não cumpriu 

os prazos legais de execução da obra73.  

Ao analisar os dados sem os condomínios da Total Incorporações, evidencia-se que 

sobressai a produção da tipologia casa em condomínios fechados e semicondomínios, nas 

cidades de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba (Figura 32, página 108). Dessa 

tipologia, 89% dos empreendimentos se constituem por no máximo dez unidades habitacionais, 

tendo ressalvas para dois que apresentam 58 e 63 casas (Figura 33, página 108). Ambos situados 

em São Gonçalo do Amarante e registrados, respectivamente, pela E.H. Lima Leite ME74 e 

Porto Gaspar Construções EIRELI. Ao comparar as empresas com maior número de 

empreendimentos do tipo casa, constata-se que os incorporadores Jefferson Campelo Jaime ME 

e CMF Carolino Júnior ME se sobressaem pelo número de empreendimentos (ao total 06), mas 

não pelo quantitativo de UH produzidas, respectivamente 33 e 41 casas. No geral, os 

                                                           
72 Segundo dados coletados no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte – incorporador 
– disponibilizado pelo Ministério da Fazenda e no Contrato Social da empresa anexado aos documentos do 
Registro de Incorporação. 
73 Para obter maiores informações, tentou-se entrar em contato com a Total Incorporação pelos endereços e 
telefones disponibilizados em páginas eletrônicas e no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do 
contribuinte do Ministério da Fazenda, mas não a localizamos o que impossibilitou aprofundar a pesquisa sobre 
sua atuação no mercado imobiliário local.  
74 Como mencionado no Quadro 01 (página 97), o Empresário Individual pode ter a condição de Microempresa 
(ME). No caso da ME, o faturamento em cada ano-calendário deverá ter a receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00.  
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incorporadores com mais de um empreendimento atuam no mesmo município e os executam 

próximos um ao outro, quase sempre, na própria vizinhança.  

 

Figura 32: Tipologia dos empreendimentos por 
incorporadores Empresários Individuais e EIRELI. 

Figura 33: Número de UH por empreendimento por 
incorporadores Empresários Individuais e EIRELI. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 

 
Sobre a nacionalidade desses incorporadores (ao total 27)75, 75% são brasileiras e 25% 

de origem italiana, holandesa, portuguesa e espanhola. Como mencionado no Quadro 01 

(página 97), a natureza jurídica do Empresário Individual tem o patrimônio pessoal 

integralizado ao da empresa e não possui capital social. Já, dentre os incorporadores com o 

perfil de EIRELI, o capital social varia entre os valores de R$ 62.000,00 a R$ 530.000,00. Nesse 

caso, o promotor é detentor de 100% desse capital, devidamente integralizado, e estabelece que 

apenas o patrimônio social da empresa esteja comprometido em casos de dívidas do negócio, 

protegendo assim os bens pessoais (BRASIL, 2011). 

A maioria das empresas – com o perfil EI e EIRELI – tem como atividade econômica 

principal76, a incorporação de empreendimentos imobiliários (38%) e a construção de edifícios 

(32%). Ademais, como atividades secundárias, a compra, venda e aluguel de imóveis, bem 

como, determinadas atividades do ramo da construção civil, como: i) obras de alvenaria, 

                                                           
75 Obteve-se os dados sobre a nacionalidade dos incorporadores nos Registros de Incorporação e nos Contratos 
Sociais disponibilizados nos RI. 
76 Ver o Apêndice 05 para obter maiores detalhes sobre os objetivos das incorporadoras. 
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acabamento, pintura; ii) instalação e manutenção elétrica; dentre outras. Contudo, há alguns 

que atuam tanto no ramo da construção de edifícios quanto em atividades de contabilidade, 

serviços combinados e apoio administrativo, como o incorporador Allan Kleber Azevedo de 

Farias ME.  Outras que se direcionam também para instalações desportivas e recreativas, por 

obras de urbanização, como ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de 

água, coleta de esgoto, entre outras atividades; e, há aqueles que se destinam apenas para os 

serviços de arquitetura e engenharia, como a FFM Construções EIRELI. Dentre esses 

incorporadores, 63% das empresas se constituíram – data de abertura – no mesmo período que 

se registrou a incorporação, entre os anos de 2011 a 2016, e as demais na década de 2000. 

Em relação as transações realizadas para aquisição do terreno, 95% dos contratos deram-

se por compra e venda e os 5% por reserva de área ou permuta por lotes e área construída como 

forma de pagamento e destinação77. Essas transações aconteceram, basicamente, um ano antes 

do registro de incorporação do empreendimento (48%), seguido de 29% no mesmo ano e, em 

menor proporção, 12% em dois anos anteriores.   

Na produção imobiliária dos incorporadores EI e EIRELI, praticamente, há a ausência 

de recursos públicos e privados que financiam a construção dos empreendimentos. Apenas o 

promotor RTC Construtora EIRELI adquiriu financiamento para execução do Residencial 

Pirangi Privilége (empreendimento do tipo casa, composto por seis tríplex), que se situa no 

distrito do litoral de Parnamirim, especificamente em Pirangi do Norte. A instituição 

financiadora foi a Caixa Econômica Federal78, que concedeu R$325.000,00 para o incorporador 

no mesmo período do registro da incorporação, ano de 2015. Cabe mencionar, ainda, que o 

valor de avaliação do empreendimento determinada pelo próprio banco assemelha-se ao valor 

do financiamento, devidamente atualizado.  

Para finalizar, esses promotores executam empreendimentos populares em áreas com 

disponibilidade de terras e localizam-se próximos ao Distrito Industrial de São Gonçalo do 

Amarante, às principias rodovias e ao aeroporto internacional. Nesse sistema de promoção 

tradicional, há uma variedade de incorporadores que se constituem por empresários com recente 

conhecimento em negócios imobiliários e com reduzido capital de investimento.   

 
 

                                                           
77 Do total dos Registros de Incorporação constituídos pelo grupo EIRELI e Empresários Individuais, 72% 
apresentavam o tipo de escritura da relação contratual para aquisição do terreno.   
78 Como mencionado anteriormente, até janeiro de 2017, pesquisou-se em todos os Registros de Incorporação, do 
período de 2011 a 2016 dos municípios da Metrópole Funcional, as lavraturas das consolidações contratuais de 
aquisições de recursos financeiros por parte dos incorporadores para a construção dos empreendimentos.  
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5.3. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) 

 

A relação entre política pública habitacional e produção empresarial de moradias se 

redesenhou com o aumento de recursos financeiros dos principais fundos públicos e 

semipúblicos, a partir de meados dos anos de 2000, como o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) (SHIMBO, 2011). Este último, 

em funcionamento desde 1999, tem como atividade econômica a reunião de fundos de 

investimentos imobiliários e demais atividades de serviços financeiros79.  

Como mencionado anteriormente80, o FAR é um fundo financeiro de natureza privada 

(Anexo 03), com prazo indeterminado de duração, regido pela Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro 

de 2001. Além do capital próprio e repasses do Orçamento Geral da União (OGU), o FAR 

obtém recursos em operações de empréstimo junto ao FGTS. Cabe ressaltar que, compete à 

CEF o papel de administrar, gerir, representar judicialmente e extrajudicialmente, elaborar 

prestação de contas anual, expedir atos necessários à atuação de instituições financeiras que 

operam e mantêm o fundo. 

O FAR tem como objetivo prover recursos, ao PAR e ao PMCMV, para realização de 

investimentos no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, edificação de 

equipamentos de educação, saúde e outros complementares à habitação. De fato, o fundo possui 

duas finalidades básicas, como a de financiar a moradia e a de possibilitar garantias aos 

mutuários e aos arrendatários que são responsáveis pela efetuação do pagamento das prestações 

da aquisição da moradia viabilizada por subsídios públicos. Conforme a CEF81, a execução de 

obras – moradias – com utilização dos recursos do FAR fica a cargo da construtora contratada 

pela própria instituição financeira e pela entrega dos imóveis concluídos e legalizados para 

famílias com renda de até R$ 1.600,00, valor este considerado pela estimativa da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008. Por esse mecanismo, os imóveis 

executados pelo FAR mantêm-se sobre sua propriedade exclusiva e integram-se ao seu 

patrimônio até que sejam alienados. 

                                                           
79 De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica disponibilizado pelo Ministério da Fazenda.  Fonte: 
www.receita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/CNPJ/CNPJREVA/CNPJREVA_solicitacao.asp. Acesso em: 26 de 
março de 2018.  
80 Fonte: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Disponível em: 
http://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FAR/detalhe/sobre/ . Acesso em: 12 de março de 2018. 
81 Fonte: Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR. Disponível em: www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-
uniao/habitacao/minha-casa-minha-vida/Paginas/default.aspx. Acesso em: 12 de março de 2018. 
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Dentre os dados levantados para a pesquisa, identificou- se dois empreendimentos com 

registros de incorporação realizados pelo FAR, sob a representatividade da CEF, nos 

municípios de São Gonçalo do Amarante e de Parnamirim (Figura 28, página 103). Quanto a 

primeira cidade, houve o registro no ano de 2015 do Residencial São Gonçalo VI – na região 

de Olho d’ Água – com 300 unidades habitacionais distribuídas em 19 blocos de apartamentos 

de quatro pavimentos e área construída total de 15.150,00m² (Figura 34). Segundo os dados 

obtidos no RI, o residencial situa-se num terreno de aproximadamente 21,70 hectares, cuja 

aquisição se deu através da compra e venda – no ano de 2013 – de parte de um empresário, da 

Espacial Desenvolvimento Imobiliária82 e da Navel Empreendimentos Imobiliários83, pelo 

preço total de R$ 670.000,00 e de avaliação fixada pelo Imposto de Transmissão Intervivos 

(ITIV) de R$ 796.525,40. Já, a execução da obra ocorreu a cargo da Construtora Borges e 

Santos Ltda84, que tem sua sede em Alagoas. 

 

Figura 34: Vista área do Residencial São Gonçalo VI. 

 
Fonte: Base cartográfica do Google Earth (2017), adaptado pela autora (set./2017). 

                                                           
82 Em funcionamento desde 2008, a Espacial Desenvolvimento Imobiliário Ltda. tem sua sede em Natal e atua no 
ramo da incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios. E, ainda, se constitui 
pelos sócios, Luís Sérgio Silveira Guimarães, Espacial Auto Peças Ltda. e Natal Veículos Ltda., cujo capital social 
da empresa é de R$ 16.730.596,00. As referidas empresas que compõem a sociedade exercem atividades no ramo 
do comércio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários novos. Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral do contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
83 A Navel Empreendimentos Imobiliários constitui-se praticamente pelas duas empresas que compõem a 
sociedade da Espacial Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – Espacial Auto Peças Ltda. e Natal Veículos Ltda. – e 
pelo sócio administrador Tomás Silveira Guimarães, que também é sócio administrador da Natal Veículos. Com 
sede em Natal, a Navel inicia suas atividades em 2008 e, atualmente, incorpora empreendimentos imobiliários e 
compra e vende imóveis próprios. Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte, 
disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
84 Desde 1999, a construtora atua principalmente na construção de edifícios e de instalações esportivas e 
recreativas. Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte, disponibilizado pelo 
Ministério da Fazenda. 
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Em Parnamirim, o FAR incorporou o Condomínio Residencial Ilhas do Atlântico, 

situado no bairro de Cajupiranga (Figura 35). O empreendimento possui 496 UH, distribuídas 

em 11 blocos de apartamentos de quatro pavimentos, ao total são 24.000,00m² de área 

construída num terreno de 30.000,00m². No que diz respeito ao terreno, este faz parte da compra 

de uma grande gleba – de 128.651,00m² – no ano de 2010 da Gradual Incorporações Ltda85, 

pelo preço de R$ 2.002.894,92. Vale ressaltar, ainda, que a antiga proprietária do terreno faz 

parte das sociedades de determinadas incorporadoras atuantes na Metrópole Funcional e que 

apresentam como sócio majoritário a Ecocil Incorporações86. Já, a execução do condomínio 

esteve sob a responsabilidade da M&K Comércio Construções Ltda87.  

Esses apartamentos destinaram-se para famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00, 

valor equivalente ao momento – ano de 2010 – da aprovação do Comitê de Crédito da 

Superintendência Regional do FAR e alienaram-se pelo preço máximo permitido pelo 

PMCMV, R$ 61.000,00. Conforme os dados disponibilizados na imprensa, os proprietários já 

foram contemplados com os seus imóveis (CAIXA ECONÔMICA CONVOCA..., 2016 e 

MINHA CASA..., 2016).  

 

Figura 35: Vista área do Condomínio Residencial Ilhas do Atlântico. 

 
Fonte: Base cartográfica do Google Earth (2018), adaptado pela autora (jun./2018). 

 

Ambos os empreendimentos seguem as diretrizes da Portaria nº 269, de 22 de março de 

2017 (BRASIL, 2017), referentes ao limite máximo de unidades habitacionais por 

                                                           
85 Para obter maiores detalhes sobre a empresa ver o Apêndice 04, Características de determinadas empresas. 
86 Para maiores detalhes, ver o subcapítulo 6.1. Aproximação do capital financeiro a incorporadora local, Ecocil.  
87 Para obter maiores detalhes sobre a empresa ver o Apêndice 04, Características de determinadas empresas. 
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empreendimento conforme a população do município. Para o caso de Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante, com cerca de 203.000 e 87.668 habitantes88, o número máximo de 

apartamentos deverá ser, respectivamente, de 500 UH e 300 UH por condomínio isolado, 

limitados por vias públicas em todo o perímetro e com agrupamento de no máximo quatro 

empreendimentos. 

É evidente que a recente produção de habitação de interesse social da Metrópole 

Funcional tem se mostrado lucrativa, com atração de acionistas de empresas construtoras e 

incorporadoras a procura de garantias da rentabilidade de seus investimentos financeiros. Essa 

lucratividade é garantida tanto pela produção em escala e padronizada da habitação, como pela 

redução e diluição dos custos. Em âmbito nacional, o Estado e a empresa procuram rápidos 

resultados e a solvabilidade do sistema ou dos negócios, por exemplo, para o PMCMV, “que 

prometeu a construção de um milhão de unidades habitacionais, é interessante que esse número 

seja atingido em curto prazo, o que só poderia ser viabilizado pela ‘eficiência’ da iniciativa 

privada, segundo essa visão de mercado sobre a política” (SHIMBO, 2011, p. 210).      

 

5.4. SOCIEDADES ANÔNIMA E EMPRESARIAL  

 
O volume de capital necessário para a promoção imobiliária tem sido cada vez maior 

para a aquisição do solo e para a construção do empreendimento, e, ainda, para que as operações 

sejam rentáveis requer também organizações mais complexas e compostas por agentes 

imobiliários com conhecimento do mercado e das demandas (CAPEL, 2013). A materialização 

dessa complexidade na Metrópole Funcional evidencia-se na produção dos incorporadores 

(Tabela 05, página 101) com a natureza jurídica de Sociedade Anônima Aberta, Sociedade 

Anônima Fechada e Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limita, que se põe de 

manifesto a distintas composições societárias, operações imobiliárias e capitalizações de 

recursos financeiros.  

Ao analisar os três perfis de Sociedades em conjunto, constata-se que suas empresas 

desenvolvem atividades econômicas, principalmente, direcionadas a incorporação de 

empreendimentos imobiliários (50% do total), construção de edifícios (35%) e demais setores 

correlatos aos serviços imobiliários e da construção civil, como: i) corretagem na compra e 

venda e avaliação de imóveis; ii) administração de obras, serviços de arquitetura e engenharia; 

iii)  obras de acabamento da construção, de alvenaria, de fundações, de terraplenagem; iv) 

                                                           
88 Informações obtidas no Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). Para maiores informações, ver o Segundo 
Capítulo “RMN: Metrópole de Capital Administrativo”. 
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loteamentos de imóveis próprio, obras de urbanização, como ruas, praças e calçadas;  e, dentre 

outras. Há, também, aquelas que complementam suas atividades no setor de grandes obras de 

infraestrutura portuária, marítima e fluvial e construção de rodovias e ferrovias. Entretanto, 

identificou-se sociedades com atuações tanto na produção de moradias quanto em áreas sem 

nenhuma correlação com o setor imobiliário, como: i) atividades de apoio à pecuária, criação 

de bovinos para leite e corte; ii) atividades de limpeza, lavanderias, tinturarias; iii) serviços de 

alimentação para eventos e recepções, fabricação de produtos para panificação e confeitaria, 

restaurantes; iv) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; v) 

estacionamento de veículos, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 

automotores; e, entre outros89.  

A flexibilidade da produção imobiliária permite a inserção de outros capitais no setor e 

fortalece a inserção de novas empresas, que utilizam seu capital de giro em atividades não 

correlatas com a construção civil e o reproduzem no setor imobiliário da Metrópole Funcional. 

No geral, os recursos financeiros das empresas sobrevêm de variados setores e de membros 

societários não só de origem brasileira, mas de outras nacionalidades, como: alemã, americana, 

argentina, belga, britânica, espanhola, holandesa, italiana, norueguesa e portuguesa. Embora, 

das 51 empresas com sócios estrangeiros, as sociedades compõem-se, predominantemente, por 

espanhóis (46%), portugueses (28%) e italianos (14%). 

Como também, em menor proporção, o capital para investir na construção dos 

empreendimentos advém de financiamentos imobiliários e de fundos de investimentos. Até 

janeiro de 201790, o número de contratos firmados com entidades financiadoras foi apenas 13% 

do total de empreendimentos registrados por Sociedades e o fornecimento dos recursos 

financeiros (Figura 36, página 115) ocorreu, praticamente, pelo Banco do Brasil (31%) e pela 

Caixa Econômica Federal (27%).  

Vale mencionar que os incorporadores Moura Dubeux e a Cyrela firmaram contratos 

com a corretora financeira Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 

(Petra) 91 que tem por objeto social e dentre outras atividades: i) comprar e vender títulos e 

valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros; ii) instituir, organizar e administrar 

                                                           
89 Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da 
Fazenda. 
90 Como mencionado anteriormente, até janeiro de 2017, pesquisou-se em todos os Registros de Incorporação – 
do período de 2011 a 2016 dos municípios da Metrópole Funcional – as lavraturas das consolidações contratuais 
de aquisições de recursos financeiros por parte dos incorporadores para construção dos empreendimentos.  
91 Em julho de 1999, a Petra iniciou suas atividades e, a partir de 2011, reduziu o atendimento de clientes de varejo 
e redirecionou seus negócios para clientes de maior porte como: fundos de pensão, family offices, private banking, 
asset managers e outros. Fonte: www.petracorretora.com.br. Acesso em: 31 de outubro de 2016. 
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fundos mútuos e clubes de investimentos; e, iii) exercer outras atividades expressamente 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e/ ou pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM)92. 

 
Figura 36: Origem dos recursos financeiros para construção dos empreendimentos93.  

 
* Bradesco e o Itaú para o mesmo empreendimento. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
 

Ao total foram 29 incorporadores que firmaram contratos e, dentre estes, alguns 

adquiriram o financiamento para todos os seus empreendimentos registrados no recorte 

temporal da pesquisa, como por exemplo: a Cyrela (3), a Planc (3), a Ramalho Moreira (2) e a 

S. Dantas (2). E, ainda, há aqueles que obtiveram recursos financeiros de quase 100% dos seus 

empreendimentos, como: i) a Moura Dubeux, dos 9 conseguiu de 8; ii) a Colmeia, dos 5 foram 

4 financiamentos; e, iii) a Brick e a Albra, de 4 foram 3. Nota-se que grande parte das 

incorporadoras não adquirem, imediatamente, financiamentos para construção dos 

empreendimentos ou, provavelmente, utiliza do seu próprio capital de giro para financiar as 

operações imobiliárias94.   

A respeito das transações realizadas para aquisição do terreno95, 75% dos contratos deu-

se por compra e venda e 22% por reserva de área ou permuta por lotes e área construída como 

forma de pagamento e destinação. A consolidação dessas transações aconteceu, praticamente, 

                                                           
92 Fonte: www.petracorretora.com.br. Acesso em: 31 de outubro de 2016.  
93 Ao total foram 55 financiamentos para construção de empreendimentos.  
94 Para obter maiores detalhes sobre a aquisição de financiamentos para construção, ver o subcapítulo 3.1.3. 
Condições de financiamentos para construção. 
95 Do total do número de empreendimentos do grupo de Sociedades, teve-se acesso a 71% das escrituras públicas 
do terreno.  
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no mesmo ano do registro de incorporação (32%) e entre um ano (37%) ou dois anos (22%) 

antes, não havendo assim estoque de terras por parte dos incorporadores96.  

Como mostra a Tabela 06 (página 102) e Figura 27 (página 103), as Sociedades se 

responsabilizam por quase 30.000 imóveis – da tipologia casa, apartamento, apart-hotel/ flat e 

lote – registrados entre os anos de 2011 a 2016. Embora, haja 197 incorporadores responsáveis 

por esses produtos, 50% das promoções concentram somente em 11 empresas (Figura 37).  

 

Figura 37: Incorporadoras com maior número de registros de unidades habitacionais, apart-hotel, 
flat e lotes.   

 
Nota: entre parênteses é a soma do número de unidades habitacionais, apart-hotel, flat e lotes e o número de 
empreendimentos, isto é, (soma – nº de emp.). 
*As empresas atuam como parceiras na incorporação de três empreendimentos. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
 

A centralização evidencia o domínio de determinadas incorporadoras nas negociações 

imobiliárias da Metrópole Funcional e, nota-se que, apesar da presença de firmas nacionais e 

relativamente capitalizadas, quem sobressai nesse mercado imobiliário é a empresa local Ecocil 

Incorporações S/A. Outro ponto a ressaltar, é a tendência de reestruturação de determinadas 

incorporadoras para atuarem, somente, no mercado imobiliário através da inserção de novos 

promotores, bem como, pela articulação de parcerias entre empresas locais, regionais e 

                                                           
96 Para obter maiores detalhes, ver o subcapítulo 3.1.1. Aquisição de terrenos. 
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nacionais para se expandirem na região, como por exemplo, as parcerias entre a Moura Dubeux 

e a MRV97.  

Os 11 promotores atuam, principalmente, em municípios com intensa consolidação do 

mercado imobiliário – como as áreas valorizadas de Natal e de Parnamirim – e direcionam seus 

produtos para públicos específicos (Figura 38). Por exemplo, o segmento de moradia da Ecocil 

se direciona para a classe média-média, havendo algumas ressalvas para o caso de condomínios 

horizontais que se destinam para classe média-baixa e média-alta.  

 

Figura 38: Localização da atuação das incorporadoras com maior número de registros de unidades 
habitacionais, apart-hotel, flat e lotes.   

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 

 

Conforme Marcelo Freitas98, diretor financeiro da Ecocil Incorporações S/A, o principal 

público dos condomínios verticais é aquele com renda média entre R$4.000,00 a R$ 7.000,00, 

isto é, com capacidade para adquirir os imóveis comercializados pela empresa entre a faixa de 

R$250.000,00 a R$350.000,00. Já, no caso dos condomínios horizontais há lotes a serem 

comercializados por R$400.000,00 e voltados para pessoas com renda superior a R$10.000,00. 

No geral, os empreendimentos lançados não competem no mercado das incorporadoras de 

destaque como Moura Dubeux99 e Colmeia, cujos empreendimentos são para um público de 

elevado poder aquisitivo, e, nem mesmo, com a MRV100 com sua produção de moradia popular 

voltada para o consumidor do PMCMV. 

                                                           
97 Para obter maiores detalhes, ver o Sexto Capítulo “Incorporando em Parcerias”.  

98 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018.  
99 Para obter maiores detalhes sobre a empresa ver o Apêndice 04, Características de determinadas empresas. 
100 Para obter maiores detalhes sobre a empresa, ver o Apêndice 04 Características de determinadas empresas.  
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Cabe ressaltar, ainda, que desde 1995 a Colmeia investe em residenciais em áreas 

valorizadas de Natal (Figura 39), como os bairros de Areia Preta, Tirol, Petrópolis, Lagoa Nova, 

Capim Macio e Ponta Negra. Tendo, assim, um quadro de produção de imóveis residenciais 

ofertado para o público local e outro de apart-hotel e flats para turistas, sobretudo europeus. 

Com o Programa Minha Casa Minha Vida, a Colmeia amplia sua estratégia de atuação no 

mercado local e lança, no ano de 2013, o seu primeiro condomínio residencial vertical no 

entorno de Natal – em São Gonçalo do Amarante – e para um público com renda de até dez 

salários mínimos101.  

 

Figura 39: Localização da atuação das incorporadoras com maior número de registros de unidades 
habitacionais, apart-hotel, flat e lotes. 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 

 

                                                           
101 Como mencionado no Quarto Capítulo (Diversificação de mercado e de produtos imobiliários), o 
empreendimento denominado de Bem Viver Condomínio Clube situava-se nas proximidades do Distrito Industrial 
de São Gonçalo do Amarante e possuiria 784 apartamentos, distribuídos em 49 blocos de 4 pavimentos. 
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Apesar da tentativa da empresa em ampliar o seu público-alvo, de acordo com 

Raimundo Maia102, a Colmeia cancelou o empreendimento porque teria que reestruturar toda a 

equipe e o seu modo de operacionalização para atuar no mercado popular do PMCMV. Além 

disso, não havia o interesse de segmentar a empresa para atender a essa demanda e muito menos 

realizar parcerias com incorporadoras e construtoras que operam a produção de imóveis para o 

programa103. Entretanto, ao contatar com o incorporador Luis Pisano104 e com corretores 

imobiliários105, obteve-se a informação de que a demanda para o empreendimento foi 

insuficiente, devido ao elevado preço de lançamento da Colmeia – entre R$ 100.000,00 a R$ 

150.000,00 – em comparação as demais moradias comercializadas no entorno, como por 

exemplo os apartamentos da Mirantes da Lagoa que variavam entre R$ 68.000,00 a R$ 

100.000,00. Soma-se ao fato do empreendimento da Colmeia ser uma alternativa da empresa 

em adquirir elevada lucratividade do capital investido e, possivelmente, ser uma 

impulsionadora da especulação imobiliária da localidade.  

No âmbito das promoções imobiliárias das Sociedades, constata-se as tentativas de 

incorporadores de se organizarem em grupos específicos de atuação, como se funcionassem ou 

desenvolvessem suas atividades de modo separado e independente. Mas, as próprias dinâmicas 

de parcerias demonstram as limitações para diversificar os produtos imobiliários, fortalecem a 

inserção de novas empresas e reestruturam as incorporadoras. Ao mesmo tempo, possibilitam 

condições privilegiadas de reprodução do capital no setor e vantagens particulares na obtenção 

de ganhos dos promotores envolvidos. 

 
5.5.  PERFIL DOS INCORPORADORES 

 
O conjunto de incorporadores atuantes na Metrópole Funcional apresenta 

especificidades e diferenciações no seu perfil com distinções referentes: i) à origem do capital 

utilizado para investir no setor; ii) ao modo de adquirir financiamentos para construção do 

empreendimento; iii) à formação da estrutura da empresa, das administrações, das deliberações 

                                                           
102 Raimundo Nonato Maia Costa Maia é gerente geral da filial Construtora Colmeia S/A de Natal. As informações 
obtidas por ele decorreram da entrevista concebida à autora em 22 de março de 2018. 
103 Conforme Raimundo Maia, ao cancelar o empreendimento, a Colmeia suspendeu com a G&C Sociedade de 
Investimentos e Participações Ltda. o contrato de compra e venda do terreno de 5,3ha pelo preço de 
aproximadamente R$ 4,4 milhões. 
104 Luis Eduardo Pisano Calderon é sócio administrador e um dos proprietários da Mirantes da Lagoa 
Empreendimentos SPE Ltda. As informações mencionadas por Luis Pisano foram obtidas em entrevista concebida 
à autora em 27 de fevereiro de 2018.  
105 Para obter maiores informações sobre o empreendimento Bem Viver, contatou-se com corretores imobiliários 
disponibilizados em páginas eletrônicas que divulgavam o empreendimento.  Como também, questionou-se o 
incorporador Luis Pisano sobre a atuação da Colmeia no ramo do mercado popular.    
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societárias; iv) ao grau de fortalecimento ou não de determinados grupos de incorporação; v) 

às possibilidades de realizar parcerias, dentre outras. 

Seja pela entrada de recursos provenientes de financiamento habitacional, pela 

institucionalização de novos marcos regulatórios – como a efetivação da Sociedade de 

Propósito Específico e do Patrimônio de Afetação – que favoreceram a incorporação privada, 

pela injeção de recursos de investidores estrangeiros, pela tendência de crescimento e de 

concentração de capital no setor imobiliário, 100% dos incorporadores atuantes em Natal se 

constituem por Sociedades Anônima ou Empresarial Limitada e se responsabilizam por 92% 

das promoções imobiliárias da Metrópole Funcional.  

Como mencionado anteriormente, os incorporadores por Sociedades reúnem 

investidores e capitais com variadas procedências que favorecem para elevar o número de 

investimentos e para se adaptar aos canais de financiamento do mercado. Como também, 

possuem posições vantajosas frente aos demais promotores – Investidor Individual, Empresário 

Individual, EIRELI e FAR – por organizarem as empresas por capital social e, em certos casos, 

divididos em ações a serem disponibilizadas na bolsa de valores. 

No geral, identifica-se relações de estruturas de produção com possibilidades de novos 

meios de valorização e aquisição do capital no setor, como a participação de empresas nacionais 

e regionais de capital aberto. De acordo com os dados levantados, as incorporadoras de capital 

aberto se responsabilizam por 15% do número de imóveis registrados na Metrópole Funcional, 

mas vale a pena ressaltar que se detêm em três empresas: a Moura Dubeux, a MRV e a Cyrela. 

Dentre estas há uma permanência da estrutura administrativa tradicional da construção civil, 

baseada no modelo da empresa “com dono” fundador e a entrada de novos agentes, como 

investidores das empresas e até mesmo por meios de parcerias. O que leva abordar no Sexto 

Capítulo – “Incorporando em Parcerias” – as tentativas organizacionais e operacionais de 

determinadas incorporadoras atuantes na Metrópole Funcional em se articularem por 

intermédio de parcerias entre elas, para garantirem a sua atuação no mercado local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 121 
 

 
 

 

 

6. INCORPORANDO EM PARCERIAS 

“(...) de acordo com as conveniências de cada setor, de cada empresa e 
mesmo de cada processo produtivo, as relações de parceria são 

moldadas com diferentes escopos e variáveis níveis de 
interdependências entre os parceiros” (FABRICIO, et al., 1999, p. 09). 

 

Como apresentado no Quinto Capítulo, “Análise do conjunto: os promotores 

imobiliários”, evidencia-se a concentração da produção imobiliária da Metrópole Funcional 

entre os incorporadores com o perfil de Sociedade Anônima e Sociedade Empresarial de 

Responsabilidade Limitada (46% do total). Como também, diversas particularidades e 

diferenciações entre as relações de produção, da composição societária das empresas, da 

aquisição de financiamentos para construção dos empreendimentos e, sobretudo, da origem do 

capital a ser investido, o que leva a abordar neste capítulo as tentativas de organização de 

determinados incorporadoras em se articularem em grupos específicos, por intermédio de 

parcerias entre elas. Deste modo, a análise decorrerá a partir de entrevistas realizadas com 

promotores e demais representantes das cinco incorporadoras com maior atuação106 – do 

período de 2011 a 2016 – no mercado local, como: i) a Ecocil Incorporações S/A; ii) a 

Construtora Colmeia S/A; iii) a Mirantes da Lagoa Empreendimentos SPE Ltda; iv) a Moura 

Dubeux Engenharia S/A; e, v) a MRV Engenharia e Participações S/A.  

Segundo Beatriz Rufino (2016), a utilização da parceria entre incorporadores tornou-se 

cada vez mais difundida para garantir a atuação de um mercado competitivo, que impõe uma 

dinâmica corrente entre empresas de diferentes portes, reforça a atuação das incorporadoras e 

assegura a ampliação da produção. Entretanto, para Ecocil, Colmeia, Mirantes da Lagoa, Moura 

Dubeux (MD) e MRV, a realização de parcerias poderá ser vantajosa em determinados 

momentos e, em outros, poderá limitar o desempenho no mercado local. Por exemplo, para se 

inserir no mercado do RN, a MRV realizou parcerias com incorporadoras já estabelecidas na

                                                           
106 Aqui se refere as empresas responsáveis pelo maior volume de unidades habitacionais, lotes, apart-hotel e flat 
registrados entre as incorporações dos anos de 2011 a 2016. Como mencionado anteriormente, apesar da Total 
Incorporação se sobressair entre as incorporadoras com elevado número de registros de unidades habitacionais (ao 
total 1.224 apartamentos) entre o período do recorte temporal da pesquisa, não se realizou a análise porque não foi 
possível localizá-la nos diversos endereços e telefones disponibilizados em páginas eletrônicas e no Ministério da 
Fazenda. Fato este, impossibilitou aprofundar as investigações sobre sua atuação no mercado imobiliário local. 
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Metrópole Funcional, como a Moura Dubeux107 e a Ancona108. Segundo Lídia Lima109, a 

parceria contribuiu para expandir a sociedade e se tornou importante porque a MRV precisava 

de construtoras influentes, com conhecimento do mercado local e das exigências dos órgãos de 

licenciamentos, cartoriais, dentre outros. Dos cinco empreendimentos registrados em cartório 

sob a responsabilidade da MRV, do período de 2011 a 2016, identifica-se parcerias em único 

registro com a Ancona e três com a Moura Dubeux (Figura 40). 

 

Figura 40: Esquema das parcerias entre a MRV com a Moura Dubeux e a Ancona. 

 
Nota: RI refere-se a Registro de Incorporação. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário, página eletrônica da Moura Dubeux 
(www.mouradubeux.com.br/md/quem-somos/linha-de-produto.html. Acesso em: 20 de junho de 2018). 

 

Com a primeira incorporadora, a parceria ocorreu para construção do Condomínio 

Residencial Parque Nova Colina (Figura 41, página 123)110 e, em paralelo, para a realização de 

                                                           
107 Ambas as incorporadoras trabalhavam em conjunto no Estado de Pernambuco. 
108 Para obter maiores detalhes sobre a incorporadora, ver o Apêndice 05 Características de determinadas empresas. 
109 Lídia Frizardo Lima é responsável pelo setor comercial da filial Moura Dubeux de Natal e concedeu entrevista 
à autora em 15 março de 2018.  
110 O Condomínio Residencial Parque Nova Colina situa-se no bairro de Emaús – em Parnamirim – e é composto 
por 712 apartamentos distribuídos em 12 torres de 4, 5 e 13 pavimentos. 
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atividades no setor de legalização e terceirização de créditos imobiliários e vendas111. O registro 

dessa incorporação ocorreu em 2011, mas a sociedade se constitui em 2009 com a denominação 

MRV Ancona II Incorporações SPE LTDA. e com o capital social de R$ 1.785.000,00. Essa 

incorporadora direcionou suas atividades para incorporação de empreendimentos imobiliários, 

construção de edifícios e compra e venda de imóveis próprios, sob a responsabilidade apenas 

de sócios e administradores da MRV, como: i) José Adib Tome Simão, atual diretor executivo 

do crédito imobiliário da MRV; ii) Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, 

hoje diretora executiva jurídica da MRV; iii) MRV Engenharia e Participações AS; e, iv) MRL 

Engenharia e Empreendimentos S/A.  

 

Figura 41: Residencial Parque Nova Colina, em Parnamirim.  

 
Nota: A imagem é ilustrativa e do período de 2011. 

Fonte: www.mrv.com.br/imoveis/apartamentos/riograndedonorte/parnamirim/emaus/parquenovacolina/.  
Acesso em: 20 de junho de 2018.  

 

Na parceria com a Moura Dubeux, a composição societária mantém-se com 

representantes de ambos os incorporadores (Tabela 07, página 124), mas para todos os 

empreendimentos constituem-se uma Sociedade de Propósito Específico com patrimônio 

próprio – capital social variado –, que não se confundem com os demais bens da MRV 

Engenharia e Participações S/A e da Moura Dubeux Engenharia S/A.  Além disso, formam-se 

por reunião de pessoas jurídicas e físicas, com a finalidade de desenvolver atividades 

                                                           
111 Segundo Lídia Lima em entrevista concebida à autora em 15 março de 2018. 
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econômicas relacionadas a incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de 

edifícios e compra e venda de imóveis próprios.  

 

Tabela 7: Composição societária dos empreendimentos em parceria da Moura Dubeux e MRV. 

Nome do 
empreendimento Incorporadora 

Ano de 
abertura da 
sociedade 

Capital 
Social (R$) Composição societária 

Residencial 
Parque Nova 

Europa 

MD RN MRV 
Parque Nova 

Europa Construções 
SPE LTDA 

2010 1.327.000,00 
MD; MRV; Gustavo Moura 
Dubeux; José Adib Simão; 

Hudson Andrade 

Condomínio 
Parque Nova 

Aurora 

MD RN MRV 
Novas Fronteiras 
Construções SPE 

LTDA. 

2011 10.000,00 

MD; MRV; Júnia Galvão; 
Marcos Moura Dubeux; 
Gustavo Moura Dubeux; 

Aluísio Moura Dubeux; José 
Adib Simão 

Reserva Nova 
América 

MD RN MRV Nova 
Avenida 

Construções SPE 
LTDA 

2011 10.000,00 

MD; MRV; Rafael Menin de 
Souza; Júnia Galvão; Marcos 

Moura Dubeux; Gustavo 
Moura Dubeux 

Legenda: MD: Moura Dubeux Engenharia S/A; MRV: MRV Engenharia e Participações S/A.  
Membros da MD: Marcos Moura Dubeux; Gustavo Moura Dubeux; Aluísio Moura Dubeux;. Membros da MRV: 
Júnia Galvão, diretora executiva de administração e centro de serviços compartilhados; José Adib Simão, diretor 
executivo de crédito imobiliário; Hudson Andrade, diretor executivo de desenvolvimento imobiliário; Rafael 
Menin de Souza, diretor presidente Região I. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário e no Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral do contribuinte – incorporador – disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
 

Para Lídia Lima112, o trabalho em conjunto entre a MRV e a Moura Dubeux tornou-se 

essencial para garantir a inserção da MD no segmento popular e para reforçar a atuação das 

incorporadoras, que, por meio das parcerias, asseguram a ampliação da produção e do seu 

próprio capital social. Dentre os levantamentos cartoriais, a parceria se deu para construção de 

condomínios de apartamentos na Zona Norte de Natal, bairros de Potengi e Pajuçara (Tabela 

08, página 125), área estas com concentração da população de baixo poder aquisitivo113. Para a 

construção dos empreendimentos, as empresas solicitaram financiamentos praticamente no 

mesmo período do registro de incorporação e com bancos financiadores do Programa Minha 

Casa Minha Vida, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.   

A diferença temporal entre o ano de abertura da sociedade do Reserva Nova América 

(Tabela 07) e da incorporação do empreendimento (Tabela 08, página 125) é de três anos, o 

qual se identifica umas das principais estratégias da empresa que é desenvolver os projetos e 

                                                           
112 Em entrevista concebida à autora em 15 março de 2018. 
113 Geralmente, os imóveis apresentam dimensionamentos de 50,00², compõem-se por dois quartos e são ofertados 
ao preço de R$ 111.000,00 a R$ 140.000,00. 
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aguardar o melhor momento para realizar o lançamento do empreendimento. Apesar dessas 

parcerias entre a MRV e a Moura Dubeux, a publicidade dos empreendimentos ocorre pela 

primeira empresa e pela Vivex114, esta representante da MD no segmento popular (Figura 40, 

página 122).  

Conforme Lídia Lima115, a Moura Dubeux não vincula a imagem da incorporadora a 

produtos populares, pois sua produção em Natal direciona-se apenas para o público de alta 

renda. E, ainda, as atividades realizadas entre a Vivex e a MRV não passam pela administração 

da MD. Portanto, além da publicidade, a MRV responsabiliza-se pela construção do 

empreendimento e pela logística da comercialização. A entrevistada mencionou que no 

momento em que a MRV adaptou-se ao mercado local, a empresa realizou suas atividades no 

Rio Grande do Norte sem firmar parcerias com outras incorporadoras.  

 

Tabela 8: Caracterização dos empreendimentos em parceria da Moura Dubeux e MRV. 

Nome do 
empreendimento 

Bairro de 
Natal 

Número de UH 
(apartamento) 

Ano de 
Registro da 

Incorporação 

Instituição 
financiadora* 

Ano do 
Financiamento 

Residencial 
Parque Nova 

Europa 
Potengi 

160, em  
5 blocos de  

4 pavimentos 
2011 

Caixa 
Econômica 

Federal 
2012 

Condomínio 
Parque Nova 

Aurora 
Pajuçara 

456, em  
10 blocos de  
4 pavimentos 

2012 
Banco do 

Brasil 
2012 

Reserva Nova 
América 

Pajuçara 

608, em  
13 blocos de  

4 pavimentos e 
3 blocos de  

8 pavimentos 

2014 
Banco do 
Brasil** 

2014 

*Instituição financiadora para construção do empreendimento. 
** Ao total foram três financiamentos, para o Módulo I foi pela representação da Agência Corporate Infraestrutura 
e Incorporadoras AS, do Banco do Brasil e para os Módulos II e III, o próprio banco.  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário e no Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral do contribuinte – incorporador – disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
 

Para tal caso, até o fechamento da pesquisa, identifica-se um único registro de 

incorporação sob a responsabilidade apenas da MRV Engenharia e Participações S/A, que se 

refere ao condomínio Top Life Parnamirim. Este, registrado no ano de 2016, situa-se no bairro 

de Nova Parnamirim e se compõe por 784 apartamentos distribuídos em 7 torres de 14 

                                                           
114 A Vivex iniciou suas atividades em 2008, como empresa do segmento popular da Moura Dubeux. Um ano após 
seu lançamento, desenvolveu a parceria com a MRV, a maior construtora e incorporadora do país no segmento de 
imóveis econômicos. Atualmente, com aproximadamente 1.500 unidades entregues, a Vivex atua nos estados de 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, com planos de expansão para Alagoas, Bahia e Ceará. Fonte: 
www1.vivex.com.br/vivex/quem-somos. Acesso em: 06 de maio de 2018.  
115 Em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
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pavimentos, cujo preço de oferta é em média de R$ 166.000,00 para UH de 46,00m². Até a 

última coleta de dados em cartório116 – janeiro de 2017 –, a MRV não registrou nenhuma relação 

contratual referente à aquisição de financiamentos para construção do empreendimento.  

Outra parceria, que se encontra em andamento, é entre a Ecocil e a Mirantes da Lagoa117. 

No mês de março de 2018, obteve-se a informação118 de que ambas irão firmar, em breve, um 

contrato de parceria para incorporarem em conjunto empreendimentos inseridos no Programa 

Minha Casa Minha Vida.  Nessa negociação, a Ecocil transferirá uma propriedade situada em 

Pium119 – eixo da orla marítima de Parnamirim e próximo ao Condomínio Alphaville – por 

meio de permuta por área construída a Mirantes e esta se responsabilizará pela execução do 

empreendimento. Para Silvio Bezerra120, é mais viável a incorporadora realizar a parceria com 

aquelas empresas com a expertise na produção de imóveis populares do que contratar a sua 

construtora – a Ecocil Empresa de Construções Civis Ltda. No caso da parceria com a Mirantes, 

haverá a celeridade no processo por a empresa já  possuir toda uma equipe de elaboração e de 

produção direcionada para moradias populares e se sobressair quanto ao domínio dos 

procedimentos legais para aquisição de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal. 

Se você me perguntar, se eu vou fazer com eles [Mirantes da Lagoa] um 
produto normal121? Eu não faço, porque eles não fazem esse produto normal. 
Só fazem a indústria mesmo, a repetição do mesmo produto. 
(...) 
Pode ser que a MRV esteja para a Moura Dubeux, assim como a Mirantes está 
para Ecocil122.  

 

Essa prática da parceria formaliza aproximações entre as empresas nacionais, as 

regionais e as locais e intensifica a produção de vários empreendimentos. Entre as quatro – 

MRV, MD, Mirantes da Lagoa e Ecocil – empresas, os benefícios das parcerias se relacionam 

com a especialização do setor – especialmente, sobre a concepção e a comercialização do 

produto – e o domínio sobre o mercado local, o qual proporcionam condições privilegiadas para 

                                                           
116 Com base na operacionalização da pesquisa, no cartório de Parnamirim levantou-se os últimos dados sobre os 
financiamentos no dia 26 de janeiro de 2017. Até este momento, a MRV não havia registrado nenhuma transação 
de financiamento para construção dos empreendimentos.   
117 Para obter maiores detalhes sobre a empresa, ver o Apêndice 04 Características de determinadas empresas. 
118 Por meio de entrevistas com os proprietários das incorporadoras Ecocil e Mirantes da Lagoa – respectivamente, 
Silvio Bezerra e Luis Pisano – à autora nos dias 28 de março e 27 de fevereiro de 2018. 
119 Segundo Silvio Bezerra, a Ecocil elaborou no terreno uma proposta projetual de moradias do tipo dúplex para 
um público de classe média alta, mas suspendeu o andamento do projeto devido à ausência de demanda. 
120 Silvio de Araújo Bezerra é o presidente e um dos proprietários da Ecocil Incorporações S/A. As informações 
mencionadas por ele foram obtidas em entrevista concebida à autora em 28 de março de 2018. 
121 Para Silvio Bezerra, um produto normal é aquele que há variações de projetos arquitetônicos e de insumos e 
que se destina a classe média e alta.  
122 Depoimento de Silvio Bezerra, em entrevista realizada em 28 de março de 2018.  
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expandir a produção no contexto de intensa disponibilidade de financiamentos imobiliários, 

sobretudo, para o segmento popular. 

A respeito da Colmeia123, a empresa matriz incorpora em conjunto com outros 

investidores, mas em Natal pretende manter a sociedade apenas entre a Favo S.A 

Empreendimentos e Participações e a Colmeia124. Embora, já tenha realizado parcerias na 

capital para a execução de dois empreendimentos125.   

Além das parcerias entre as empresas, identificou-se, também, parcerias que articulam 

capitais de diferentes origens, como os fundos de investimentos nacionais e estrangeiros126. 

Dentre as incorporadoras, a Ecocil, a Moura Dubeux e a MRV 127capitalizam-se através de 

fundo de investimento (FI) que possibilitam novos incrementos, permitindo, assim, um fluxo 

de obtenção de terras, um aumento da escala de produção e uma antecipação do capital ao 

produtor. Além dessas, a Mirantes da Lagoa utilizou-se de FI para construção do seu primeiro 

empreendimento no Brasil, o Mirantes da Lagoa 01 situado em São Gonçalo do Amarante.   

De acordo com Luis Pisano128, para execução do Mirantes da Lagoa 01, praticamente, 

não houve elevado investimento de capital por parte da empresa, porque a compra do terreno 

se deu através da permuta e a aquisição dos recursos financeiros para sua construção ocorreu 

por fundos de investimentos inglês129. Entretanto, os fundos não aparecem no Registro de 

Imóveis do Cartório por ter ingressado no país como se estivesse adquirindo apartamentos. 

                                                           
123 Para obter maiores detalhes sobre a empresa, ver o Apêndice 04 Características de determinadas empresas. 
124 Ambas as empresas possuem praticamente a mesma composição societária, por exemplo, a Favo constitui-se 
por Otacílio Valente Costa, Ronaldo Horn Barbosa, Romel de Castro Barbosa. Já a Colmeia, forma-se pelos dois 
primeiros sócios da Favo. Como também, são responsáveis pelas mesmas atividades econômicas principais e 
secundárias, como: a incorporação de empreendimentos imobiliários e a construção de edifícios. Fonte: 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
125 Informações obtidas através do depoimento de Raimundo Maia, em entrevista à autora em 22 de março de 
2018.  
126 Os fundos de investimentos constituíram uma forma de reunir recursos para investimentos imobiliários sem 
fragmentar a propriedade do imóvel. Como também, tratam de uma espécie de “desabsolutização” da propriedade 
imobiliária absoluta, pois a substitui por uma propriedade parcelar de um bem imobiliário, que dá direito à extração 
de uma renda e de juros sobre a propriedade, mas não sobre o ativo em si. Ou melhor, tratam-se da propriedade do 
direto de extrair, a partir de um empréstimo, os juros do capital adiantado, além da renda do imóvel (BOTELHO, 
2007; FIX, 2007; SHIMBO, 2012). 
127 A partir das informações obtidas com os entrevistados das quatro empresas – Ecocil, Moura Dubeux, MRV e 
Mirantes da Lagoa –, ambos relataram sobre a capitalização das empresas por meio de fundos de investimentos. 
Mas, os entrevistados da MD não souberam passar maiores detalhes sobre o assunto. Portanto, se relatará 
superficialmente sobre a participação da abertura das ações da MD na bolsa de valores, porque os dados 
disponibilizados em páginas eletrônicas sobre a temática exigem um conhecimento mais acurado sobre economia 
e finanças da minha parte. Mas, houve a possibilidade de ressaltar sobre a MRV, por possuir reportagens e notícias 
com as análises gerais do faturamento da empresa e de sua participação na Bolsa de Valores. Como também, da 
Mirantes da Lagoa e da Ecocil que mencionaram importantes informações.  
128 Dados coletados através do depoimento de Luis Pisano, em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
129 No decorrer da entrevista, Luis Pisano citou o nome do fundo de investimento, mas solicitou que não o 
identificasse na tese.  
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 O que passa é que quando o fundo entra no país tem distinta condição de 
ingresso. Eles têm que tributar uma parte do imposto muito importante aqui 
no Brasil. Então, se o fundo entra como fundo de investimento e tem um lucro, 
digamos se ingressaram com R$ 1 milhão e depois saem com R$ 3 milhões, 
por exemplo, tem um lucro muito alto entre valor ingressado e o valor final. 
Então, (...) a tributação fiscal é muito alta. (...), o fundo de investimento 
ingressou para trabalhar conosco, ingressou por uma quantidade relativamente 
pequena. Fiz uma compra de apartamentos que garantia o valor que ele 
investia e o valor futuro. Ele investia R$ 1 milhão e recebia R$ 3 milhões e 
ele ficava com 30 apartamentos. Então, a gente tinha que devolver para eles 
este dinheiro e em troca de dá os apartamentos. Finalmente, fizemos o 
cancelamento do dinheiro. É uma situação onde eles não aparecem 
diretamente como financeiros e, sim, comprando apartamentos130.  
 

O incorporador ressaltou sobre as desvantagens com as rentabilidades porque o fundo 

de investimento inglês recebeu os faturamentos em moeda local – Real – que, naquele 

momento, se encontrava desvalorizada frente ao euro e ao dólar. Nos dias atuais, a Mirantes da 

Lagoa não tem a pretensão de utilizar FI para construção dos empreendimentos e, sim, realizar 

parcerias com outras empresas ou adquirir créditos imobiliários por bancos públicos ou 

privados.  

Ao contrário da Mirantes da Lagoa, a participação dos fundos de investimentos 

imobiliários na MRV configura como um importante instrumento de centralização do capital, 

capaz de favorecer a viabilização de diversos empreendimentos e possibilitar a transformação 

de bens imóveis em títulos mobiliários, passíveis de serem comercializados na bolsa de valores. 

Em dezembro de 2006, o fundo de investimento britânico Autonomy Capital Research LLP131 

comprou 16,7% de participação na MRV (MRV ENGENHARIA CHEGA..., 2015). Segundo 

Ivana Moreira (2007), a venda das ações – cujo valor não divulgaram – permitiu o aumento do 

capital da incorporadora. Com a nova estrutura, o fundador e controlador Rubens Menin132 teve 

sua participação reduzida de 82% para 68,5% e um grupo de executivos da empresa que tinha 

antes 18% ficou com 14,8%. Para Menin não havia interesse em manter a construtora como 

uma empresa familiar (MOREIRA, 2007).  

                                                           
130 Segundo Luis Pisano, em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
131 Conforme Ivana Moreira (2007), o fundo de investimento Autonomy Capital Research LLP tem participação 
em negócios do setor imobiliário em vários países e também no Brasil, mas não revela em quais empresas. No 
Brasil, a MRV é a primeira empresa em que o grupo tem participação. 
132 O empresário Rubens Menin, fundador da construtora MRV e presidente do Conselho Administrativo da 
incorporadora, utilizou de sua experiência na MRV para abrir sua empresa americana, a AHS. Esta, fundada em 
2012, constrói casas para a baixa renda americana – famílias que ganham entre 35.000,00 a 60.000,00 dólares por 
ano (LETHBRIDGE, 2014). 
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Depois da subscrição do fundo britânico, em 2007, a MRV negocia suas ações na 

BM&FBovespa133 que, após nove anos, equivale a cerca de R$ 6,5 bilhões. No ano de 2016, a 

empresa destacava-se como sendo a maior incorporadora de capital aberto do país (VALLE, 

2017). 

Em 2016, seu lucro aumentou, chegou a 557 milhões de reais e foi, de longe, 
o maior do setor. No mesmo período, 11 das 17 incorporadoras de capital 
aberto tiveram prejuízo, segundo um levantamento da empresa de 
informações financeiras Economatica. Entre as empresas que estão no azul, 
nenhuma conseguiu aumentar seu lucro no ano passado. E, aproveitando-se 
da crise, a companhia gastou 41 bilhões de reais na compra de terrenos, 
volume recorde em sua história. É suficiente para dez anos de lançamentos se 
o ritmo atual for mantido (ibid, p. 48). 

 

A aproximação entre o mercado financeiro e o setor imobiliário, portanto, potencializou 

a MRV com a abertura do seu capital, em que utilizou os recursos para aquisição de terrenos, 

incorporação de novos lançamentos e construção de empreendimentos já lançados. No 

acumulado de 2017, a MRV alcançou um lucro líquido de R$ 653 milhões, que correspondeu 

uma alta de 17,7% em comparação ao ano de 2016. Este avanço do lucro é reflexo da expansão 

de lançamentos e de venda de imóveis concentrados no PMCMV, com ganhos de escalas e 

diluição de despesas. Ao final de 2017, os lançamentos somaram R$ 1,671 milhões em valor 

geral de vendas no quarto trimestre, alta de 56%. As vendas líquidas atingiram R$1,451 bilhão, 

crescimento de 43,9% (LUCRO LÍQUIDO..., 2018).  

Já, a respeito da Moura Dubeux, a empresa passa a funcionar como uma Sociedade 

Anônima de capital aberto no ano de 2007 e dá sequência a oferta de ações no mercado da Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa). O banco Credit Suisse figura como acionista vendedor e 

coordenador líder da distribuição das ações. Mas, o controle da companhia é exercido por 

membros da família Moura Dubeux, que em conjunto detêm 80% do capital. A empresa utiliza 

dos recursos levantados junto ao mercado para aquisição de terrenos e construção e lançamento 

de empreendimentos (CAMPOS, 2007).  

Apesar da financeirização presente pela MRV e Moura Dubeux, o aporte de capital 

financeiro em empresas locais enfrenta dificuldades para se legitimar como lastro produtivo e 

financeiro. No caso da empresa local Ecocil, identifica-se as primeiras aproximações ao 

processo de financeirização, o qual leva a detalhar a seguir as mudanças da incorporadora para 

                                                           
133 Trata-se da única bolsa de valores, mercadorias e futuros em operação no Brasil. É ainda a principal instituição 
de intermediação para operações do mercado de capitais do país. Foi constituída em 2008, a partir da integração 
da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa de Mercadorias & Futuros. A BM&FBovespa desenvolve, 
implanta e provê sistemas para a negociação de ações, derivativos de ações, títulos de renda fixa, títulos públicos 
federais, derivativos financeiros, moedas à vista e commodities agropecuárias (GOVERNO DO BRASIL, 2017). 
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adotar novos instrumentos de captação de recursos que favoreçam para execução de novas 

incorporações e construções imobiliárias.  

 

6.1.  APROXIMAÇÃO DO CAPITAL FINANCEIRO A INCORPORADORA LOCAL, 

ECOCIL. 

 

A empresa de construção civil Ecocil foi a primeira na área de incorporações 

imobiliárias do estado do Rio Grande do Norte134.  Desde de 1948, permanece atuando na 

construção de obras de centros comerciais/ serviços e residenciais e de infraestrutura e se 

destaca pela execução de grandes projetos, como: i) o antigo Estádio de Futebol “Machadão”, 

nomeado de Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, construído entre 1971 e 1972135; 

ii) o Centro Administrativo do Estado; iii) o Edifício Rio Mar, que possui o maior painel feito 

à mão da América Latina; iv) a Adutora Sertão Central Cabugi, com 204 quilômetros de 

extensão situada na Região do Sertão de Angicos; v) o Estádio Maria Lama Farache, conhecido 

como Frasqueirão; vi) a Ponte de Igapó, em operação desde 1988, que é uma das principais vias 

de circulação de veículos de Natal por integrar a Zona Norte ao centro da cidade; vii) o Natal 

Shopping e o Norte Shopping, respectivamente, com 43.000m²  e 32.836m² de área construída; 

viii) o Salesiano, colégio tradicional de ensino fundamental e médio do Estado, com 

17.700,00m²; dentre outras obras. 

Até os anos de 1990, a empresa direcionava 80% dos negócios ao setor de obras públicas 

e 20% para produção e comercialização de imóveis residenciais. No entanto, na década de 2000, 

sua estratégia de produção concentra no segmento da moradia (cerca de 80% das atividades da 

empresa) para acompanhar a dinâmica imobiliária da Região Metropolitana de Natal que se 

voltava, principalmente, para produção de segunda-residência para o público estrangeiro136.  

Com o cenário de intensa produção imobiliária137, Silvio Bezerra e Felipe Cavalcante 

fundam, em 2006, a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil 

(ADIT)  138, com o objetivo de promover a participação de maior número de incorporadoras do 

                                                           
134 Fonte: www.ecocil.com.br. Acesso em 30 de maio de 2018.  
135 Em 2011, demoliu-se o estádio para reconstruir no mesmo lugar a Arena das Dunas que se destinou para o 
evento Copa do Mundo Fifa 2014 (LUZARDO, 2015).   
136 Informações obtidas através do depoimento de Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
137 Para maiores detalhes, ver o subcapítulo 3.1. Formação do mercado imobiliário de Natal e de suas bordas. 
138 Felipe Cavalcante é o atual presidente da ADIT, entidade nacional sem fins lucrativos que atua nas áreas de: i) 
promoção de investimentos imobiliários no país, ligando o setor financeiro ao setor imobiliário; ii) comunidades 
planejadas, loteamentos e desenvolvimento urbano; iii) empreendimentos imobiliários-turísticos; e iv) 
investimentos hoteleiros. Fonte: www.vivendi-al.com.br/diretoria/. Acesso em: 20 de junho de 2018. 
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Nordeste em feiras imobiliárias europeias. Neste primeiro momento, uma das principais 

intenções da ADIT foi de distribuir os custos dos incorporadores na participação desses eventos. 

Segundo Silvio Bezerra139, através da associação era possível dividir os custos, realizar uma 

única publicidade das incorporadoras e adquirir incentivos fiscais de importação do Governo 

Federal. 

Nesses salões imobiliários, a ADIT divulgava atividades de prestadoras de serviço da 

construção civil que estivessem disponíveis para atender os interesses dos promotores 

imobiliários europeus. Mas, com a crise financeira internacional do subprime houve a redução 

de investimentos europeus para construção de empreendimentos e se viabilizou a reprodução 

do seu próprio capital por meio de mecanismos de fundos imobiliários empregados em 

incorporadoras brasileiras.  Esses investidores internacionais buscavam incorporadoras locais 

para aplicar o seu capital e dentre aquelas com oferta de produtos a serem comercializados para 

o público-local140. 

Até, então, a Ecocil destacava-se no mercado do estado do Rio Grande do Norte, e 

vislumbrava potencializar, fortalecer e ampliar os ativos do capital de giro para concorrer com 

promotores estrangeiros e demais incorporadores. Além disso, entre os anos de 2007 e 2008, os 

proprietários da Ecocil se alertaram sobre a ação de incorporadoras do sul do país, em abrirem 

o seu próprio capital em bolsa de valores para captarem recursos e crescerem no mercado 

imobiliário nacional, como é o caso das empresas Cyrela Brazil Realty, Abyara Brasil Brokers, 

MRV e PDG141. Na década de 2000, Lúcia Shimbo (2011) enfatiza a ação de grupos 

imobiliários, sobretudo de paulistas, que alteram suas composições acionárias e abrem o seu 

próprio capital na bolsa de valores.  

Para Silvio Bezerra142, como a empresa era familiar e local, não seria possível aumentar 

a base financeira pela distribuição primária de ações representativas de seu patrimônio em 

negociações do mercado secundário (balcão), conhecido este como “oferta pública de ações” 

(OPA) ou pela sigla em inglês IPO (Initial Public Offering), ou seja, pela abertura de capital na 

bolsa de valores.  

A medida seria continuar como uma empresa familiar e pequena, com apenas um 

lançamento de empreendimento residencial por ano; ou, deveria buscar parcerias com fundos 

de investimentos ou com agentes que pudessem capitalizá-la. Neste período, a Gafisa e a Cyrela 

                                                           
139 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
140 Informações obtidas através do depoimento de Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
141 Informações obtidas através do depoimento de Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
142 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
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abordam a Ecocil para trabalharem em conjunto. Havendo, assim, uma proposta da 

comercialização de 70% da empresa para a Gafisa e a anulação da marca Ecocil. A ponto de 

fechar o contrato, a Ecocil recusa a parceria, altera a estratégia de capitalizar maiores recursos 

e monta um portfólio de negócios para buscar novos sócios investidores.  

 
Nós não tínhamos muitas alternativas, porque IPO a gente não poderia fazer – 
abertura de capital – porque a gente estava num mercado restrito ao mercado 
de Natal. O mercado de Natal é pequeno, jamais a gente conseguiria um IPO 
para vender a nossa empresa num mercado de ações. Uma empresa que atuava 
apenas no Rio Grande do Norte, nesse tempo. Então, a gente teve que de fato 
procurar esse investidor e a gente encontrou a Salamanca143. 

 

Então, no ano de 2008, a empresa inglesa Salamanca Capital144, administradora de 

fundos de investimentos privados, propôs a compra da Ecocil, como também, a manutenção de 

uma gestão compartilhada com determinada flexibilidade para os proprietários brasileiros 

gerenciarem os negócios imobiliários locais. Essa operação efetivou-se quando a Salamanca 

aportou o valor de R$ 109 milhões145 por 50% da empresa146.  

Como era uma empresa única, familiar e limitada, para firmar as negociações fez-se 

uma cisão da Ecocil em duas partes, uma empresa incorporadora – Ecocil Incorporações S/A147 

– impedida de construir e uma construtora – Ecocil Empresa Construções Civis Ltda.148 – 

impossibilitada de incorporar, para não concorrerem no mercado. Deste modo, 100% da 

construtora permaneceu sobre o controle do grupo familiar Ecocil, mas os ativos imobiliários e 

a credibilidade da logomarca permaneceram com a Ecocil Incorporações S/A. Com o capital 

fechado, a incorporadora herdou o patrimônio imobiliário que compreende, atualmente, o banco 

de terras da empresa com seus 29 projetos a serem desenvolvidos dentre os municípios de Natal, 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Nísia Floresta e Tibau do Sul, 

especificamente na Praia de Pipa149 .   

                                                           
143 Segundo Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
144 Para obter maiores detalhes sobre a empresa, ver o Apêndice 04 Características de determinadas empresas. 
145 Em entrevista à autora – 28 de março de 2018 –, Silvio Bezerra menciona que nesse período, a gestora de fundos 
de investimentos administrava cerca de três bilhões de euros em ativos de terceiros europeus e de acionistas 
chineses e russos. 
146 Informações obtidas através do depoimento de Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
147 A Ecocil Incorporações S/A constituiu-se em 18 de agosto de 2008. 
148 Atualmente, a Ecocil Empresas de Construções Civis Ltda. está sob a responsabilidade do ex-senador da 
república Fernando Luiz Gonçalves Bezerra – período de 1995 a 2007 –, Maurício Bezerra Noronha e Antônio 
José Ferreira de Souza Bezerra. Fundada em 1967, a principal atividade da empresa é a construção de edifícios, 
bem como, e construção de instalações esportivas e recreativas, com um capital social de R$12 milhões. Fonte: 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
149 O distrito de Pipa é uma região litorânea situada a 85 km da capital de Natal, com diversas belezas naturais e 
temperatura amena que se converte em simulacros do consumo global. Em parte, pela multiplicação de 
condomínios e resorts em áreas antes voltadas para atividades de cunho agrário, que tem provocado tanto a 
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Conforme Renato Garcia (apud ARAÚJO, 2011), a Salamanca Capital funciona, 

basicamente, pelo repasse de recursos de pessoas, empresas e investidores para o Grupo 

Salamanca e, em paralelo, a RG Salamanca Capital150 realiza os investimentos e administra a 

montagem dos fundos. Assim, há a escolha de algumas empresas que aplicam recursos 

financeiros e depois vendem sua participação, para em seguida repassar o lucro investido. Como 

por exemplo, a operação realizada com a Ecocil é uma negociação privada e fora da bolsa de 

valores, por não haver compra de ações direta, ou seja, é uma transação reconhecida pelo 

mercado como “Gestora de Fundos de Private Equity”. 

No ano de 2012, segundo Silvio Bezerra151, o capital aportado na Ecocil Incorporações 

cresceu cerca de três vezes em relação ao incialmente investido e, no decorrer dos anos, ocorreu 

uma nova negociação. Atualmente, o controle acionário da incorporadora pertence 35% ao 

grupo familiar Ecocil e 65% ao fundo de investimento Salamanca Capital. Embora, as decisões 

da incorporadora sejam mantidas de modo compartilhado, ou seja, parte das atividades da 

empresa está sob a direção da Salamanca, como os setores financeiros e o técnico. Já, os demais, 

responsabilizam-se pela diretoria do setor comercial e de projetos, porque a Ecocil Construções 

permanece como a construtora responsável pela execução das obras. 

Além disso, o capital social da Ecocil Incorporações S/A é de aproximadamente R$ 22,7 

milhões, tendo como presidente da empresa o engenheiro civil Silvio de Araújo Bezerra. O 

empresário administra em conjunto com os demais membros a incorporação de 

empreendimentos imobiliários – a atividade econômica principal – e as demais atividades – 

secundárias –, como: os serviços de arquitetura, a compra e a venda de imóveis próprios152. 

Ainda que se evidencie a reestruturação da Ecocil, essa inserção de capital na produção 

imobiliária pelo fundo de investimento Salamanca não se identifica na composição societária 

da incorporadora e não há uma intensa divulgação ou ênfase da sua marca. 

Tendo em vista a necessidade crescente do aumento do capital societário, a aproximação 

ao capital financeiro através dos fundos de investimentos do Grupo Salamanca foi uma saída 

encontrada pela incorporadora local e familiar para potencializá-la e fortalecê-la frente a 

                                                           

extinção da pesca artesanal quanto a expropriação de pequenos produtores, com a cooptação de parcelas destes 
grupos sociais para prestação de serviços no âmbito turístico. Vários resorts, hotéis e condomínios situam-se em 
áreas de preservação ambiental, de reprodução de tartarugas marinhas e golfinhos (LIMONAD, 2007). 
150 Em 2008, o Grupo Salamanca comprou 75% das ações da empresa natalense RG Consultoria e Investimentos, 
fundando a RG Salamanca Capital (ARAÚJO, 2011). 
151 Em entrevista à autora, em 28 de março de 2018. 
152 Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da 
Fazenda. 
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empresas capitalizadas – como a MRV e a Moura Dubeux. Essa participação de fundos de 

investimentos no capital da empresa, favorece cada vez mais a reunião de recursos para 

investimentos imobiliários financeiros sem fragmentar a composição societária da Ecocil. 

Como também, a provável efetivação da parceria com a Mirantes da Lagoa assegurará a 

ampliação da produção e a atuação da Ecocil no mercado competitivo, principalmente, do 

segmento popular.  

 

6.2. PARCERIAS NA METRÓPOLE 

 

As parcerias entre incorporadoras envolvem um poder de negociação entre os 

promotores imobiliários, o capital imobiliário e o próprio processo produtivo.  Dentre as 

realizadas pela MRV se constatam dois níveis de parcerias que decorrem no âmbito do 

empreendimento isoladamente. Por exemplo, com a Ancona aconteceu a partir de um 

compromisso contratual para a realização de determinadas atividades sem unir os membros 

societários das empresas na incorporação do empreendimento. Tratou-se, portanto, de uma 

“parceria” que não contempla maiores inter-relações de gestão por parte da Ancona, com 

limitação e prazo determinado pela conclusão das atividades estabelecidas entre elas.  

Com a Moura Dubeux, as parcerias ocorreram com a criação de incorporadoras e 

participação dos membros do quadro societário de ambas as empresas, o qual compartilharam 

as fases de concepção e projeto do empreendimento, de intervenções nos custos, de investirem 

em conjunto o seu capital e de redistribuição das atividades. Mas, no geral, as alianças 

restringiram-se apenas para as empresas alcançarem os seus objetivos específicos. Como citado 

anteriormente, a MRV ao chegar na região precisava realizar parcerias com incorporadoras que 

já atuavam no mercado local para acelerar o seu processo de adaptação; e, como a MD buscava 

investir no segmento popular e para isto precisava adaptar-se para atender a essa produção. 

Tendo, assim, como preferência unir-se com a MRV por conhecer a dinâmica imobiliária local 

e a expertise sobre a produção de moradias populares.  

Dentre os incorporadores entrevistados, as parcerias são atrativas para atuar em diversos 

segmentos do mercado de moradia – do popular ao de alto padrão – sem promover grandes 

alterações na estrutura administrativa e societária da empresa, assim como nas estratégias do 

modelo de negócios e da produção em si. Em relação à estrutura administrativa e societária, 

algumas firmas – como, por exemplo, a Moura Dubeux – criam subsidiárias – a Vivex – para 
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atuarem exclusivamente no segmento popular. Na Metrópole Funcional, a Vivex não incorpora 

empreendimentos, mas comercializa os imóveis realizados em conjunto com a MRV.  

Além disso, identificou-se, também, a utilização de capitais de diferentes origens por 

parte das empresas, como por exemplo o emprego de fundos de investimentos estrangeiros pela 

MRV, Moura Dubeux, Mirantes da Lagoa e pela incorporadora local Ecocil. Esta última, se 

articulou a fundos para produzir empreendimentos que a possibilitasse concorrer no mercado 

local com empresas regionais e nacionais. É nessa contextualização, que o Sétimo Capítulo – 

“A Lógica de Produção dos Promotores Imobiliários” – apresenta as estratégias e os modos de 

operações imobiliárias dessas incorporadoras na Metrópole Funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



| 137 
 

 
 

A Terceira Parte, “Relações de Produção e de Lucratividade dos 

Incorporadores”, compõem-se pelos três últimos capítulos do trabalho 

que complementam assuntos abordados anteriormente sobre a atuação 

de incorporadoras na Metrópole Funcional. 

O Sétimo Capítulo, “A Lógica de Produção dos Promotores 

Imobiliários”, demonstra de modo analítico informações coletadas em 

entrevistas com representantes de cinco incorporadoras que se 

destacaram na Metrópole Funcional dentre o período de 2011 a 2016. 

Tais entrevistas contribuíram para compreensão das ações 

empreendedoras das empresas no contexto das operações imobiliárias, 

ou seja, sobre: i) à aquisição de terrenos; ii) à concepção do produto, às 

condições de financiamentos para construção; e, iii) à definição do 

preço de oferta/ lançamento e à publicidade. Por fim, aborda as 

estratégias das empresas para expandir suas atuações no mercado local 

e os seus pontos de vista sobre o mercado atual.  

O Oitavo Capítulo, “Produção Imobiliária e parâmetros 

definidores do Lucro Bruto Presumido”, analisa a dinâmica do atual 

setor imobiliário articulado ao preço fundiário – do solo, sobretudo, 

urbano –, ao preço imobiliário – dos bens imóveis, das edificações –, 

ao custo da construção e ao próprio lucro do incorporador.  

E, se finaliza com o Nono Capítulo, “Produto Imobiliário no 

Território”, que expõe a leitura dessa produção imobiliária no contexto 

das mudanças, das rupturas e das transformações na configuração 

urbana da Metrópole Funcional, com o apoio de fotografias e de bases 

cartográficas. 
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7. A LÓGICA DE PRODUÇÃO DOS                                    

PROMOTORES IMOBILIÁRIOS 

“Sem a terra, a gente não pode fazer nem se quer um sonho”.  
(Luis Pisano153, incorporador da Mirantes da Lagoa). 

 

Os papéis dos diferentes incorporadores na promoção imobiliária e no processo de 

transformação urbana da Metrópole Funcional apresentam diversidades e especificidades na 

lógica de funcionamento, nas perspectivas de redução do risco de investimento, nas novas 

articulações com a financeirização e nos métodos da comercialização do produto. No geral, 

identifica-se a variedade de incorporadoras conduzidas por promotores-construtores que 

direcionam as atividades imobiliárias para um mercado alvo definido e, de modo específico, 

dentre as empresas com maior número de registros – de unidades habitacionais, apart-hotel, flat 

e lotes – verifica-se um perfil de promotores e investidores com atuações no mercado 

imobiliário financeiro.   

Desse ponto de vista, o capítulo busca apresentar o papel do incorporador na dinâmica 

imobiliária da Metrópole Funcional, a partir de entrevistas realizadas com incorporadores e 

demais representantes das cinco empresas registradas com maior atuação – do período de 2011 

a 2016 – no mercado local, como: i) a Ecocil Incorporações S/A; ii) a Construtora Colmeia S/A; 

iii) a Mirantes da Lagoa Empreendimentos SPE LTDA; iv) a Moura Dubeux Engenharia S/A; 

e, v) a MRV Engenharia e Participações S/A.  

Para tais entrevistas, elaborou-se um roteiro de perguntas gerais e em determinados 

casos houveram questionamentos específicas (Apêndice 03), referentes: i) a configuração da 

recente formação e produção empresarial das incorporadoras, em função tanto do conteúdo 

quanto de suas combinações e dos diferentes modos de atuar nas cidades; ii) o balanço das 

formas de promoção, a partir da mercadoria a ser oferecida; iii) os modos de aquisição de 

recursos financeiros – por fundos de investimentos e financiamentos –  para construção do 

empreendimento, por ser considerado no sentido amplo, a base econômica do processo 

produtivo. Cabe mencionar, ainda, que em determinados momentos alguns incorporadores 

                                                           
153 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
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serão evidenciados com maior frequência, porque no desenrolar das entrevistas disponibilizava 

maiores informações sobre os questionamentos, ao contrário de outros.  

Para tanto, a compreensão da lógica da produção dos promotores imobiliários inicia pelo 

entendimento da ação empreendedora das incorporadoras no contexto das operações 

imobiliárias relacionadas à aquisição de terrenos, à concepção do produto, às condições de 

financiamento para construção, à definição do preço de oferta/ lançamento e à publicidade. Por 

fim, apresenta as estratégias dos incorporadores para ampliarem sua atuação no mercado local 

e os seus pontos de vista sobre o mercado atual.  

 

7.1. AÇÃO EMPREENDEDORA 

 
Conforme Eliane Monetti (2014), a ação empreendedora dos incorporadores passa pela 

imobilização de recursos financeiros para aquisição de insumos, bem como para sua aglutinação 

e posterior transformação em produtos, por meio do processo de produção. Para a autora, ao 

encerrar a produção, os produtos resultantes são passíveis de serem comercializados, dando 

lugar, novamente, a recursos financeiros. Essa desmobilização permite ao empreendedor 

resgatar e ampliar os recursos originalmente demandados no processo para implantar novos 

empreendimentos. Em síntese, no setor imobiliário residencial cada produto demanda, 

isoladamente, significativo volume de recursos financeiros para aquisição de terras, concepção 

e execução dos empreendimentos, bem como, sua publicidade e comercialização. Assim, é 

nessa base geral que os itens seguintes abordarão determinados procedimentos das operações 

imobiliárias.   

 
  

7.1.1. Aquisição de terrenos 
 

Os terrenos são partes essenciais para valorização das empresas e funcionam como ativo 

financeiro que estão sujeitos as diversas vulnerabilidades, pois o preço adquirido num 

determinado momento relaciona-se diretamente à aposta de uma realização futura, como parte 

indissociável dos imóveis. Afinal, o preço da terra é um pressuposto que antecede à produção 

imobiliária e dela não participa, mas que se repõe no preço final do produto imobiliário 

(RUFINO, 2016). 

Como mencionado anteriormente, com a dinamização do setor, parte da aquisição do 

terreno ocorre por meio da permuta física por área construída ou por lote como forma de 

pagamento – 19% do total das transações –, prática que se torna cada vez comum no mercado 
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local. Entretanto, para determinadas incorporadoras, é mais vantajoso financeiramente a 

aquisição de terras por meio da compra direta (74% do total), pois na negociação em dinheiro 

há a depreciação do preço em relação ao seu valor de mercado. Já pela permuta, o deságio seria, 

justamente, o valor do custo da construção. Para a Colmeia e a Ecocil, a rentabilidade por meio 

da permuta se dá para quem vende o terreno em troca de unidades habitacionais, porque, 

frequentemente, os imóveis se valorizam no decorrer das obras e a posteriori.  

Segundo Silvio Bezerra154, a estratégia da Ecocil é comprar terrenos com o capital de 

giro da empresa, uma vez que a compra por permuta de UH e/ou outros bens eleva quase 50% 

o preço final da comercialização. Entretanto, para Luis Pisano155, se o mercado possibilita a 

compra do solo por meio da permuta sem necessitar de capital de giro imediato – dinheiro –, o 

procedimento torna-se vantajosa para os promotores imobiliários com escassez de recursos 

financeiros ou dentre aqueles que preferem se capitalizar e investir seus recursos em outra etapa 

da operação imobiliária. No geral, a flexibilidade de como adquirir terras contribui para o 

planejamento das escolhas dos possíveis locais a investir e favorece para que cada 

incorporadora possua estratégias específicas para definir onde adquirir os terrenos, bem como, 

os possíveis tipos de empreendimento para a região. 

No caso da Ecocil, a escolha do terreno decorre a partir de pesquisas de mercado 

periódica que se dá por dois tipos. A primeira, nomeada de “pirata”, realiza-se pela equipe da 

empresa e tem como principal objetivo testar a demanda de prováveis produtos por meio de um 

grupo de corretores. A equipe divulga e informa para determinado público a tabela de preço – 

“informal” – e as plantas e volumetrias do empreendimento que, provavelmente, se situará 

numa área específica. Caso constate uma possível demanda para o produto, a Ecocil compra o 

terreno e lança o imóvel no mercado; e, se não houver, aguarda um período para que surjam 

consumidores para aquele tipo de produto, ou então descarta, repassa, revende, desiste do 

empreendimento. A segunda pesquisa denomina-se de “Onde está o Wally?”.  

De acordo com Silvio Bezerra156, 

(...) pesquisamos o mercado todo, o universo da gente é Natal e a Grande 
Natal. Não dá para pesquisar “Onde está Wally” no Brasil inteiro. Como o 
foco é por região, Natal e Grande Natal, admitimos que tem a intenção de 
atender todo mundo que estiver nas classes B, C e D (no máximo). Excluindo 
A, porque a classe A de Natal é um segmento muito pequeno, muito restrito, 
não é o perfil da nossa empresa. Então, nas classes média e média alta 
procuramos a demanda para qualquer tipo de produto que pode ser comercial, 
pode ser residencial horizontal/ vertical. O que a pesquisa aponta como tendo 

                                                           
154 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
155 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
156 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018.  
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demanda, a gente vai e procura as áreas que são apontadas na pesquisa. Por 
exemplo, se há demanda para um produto horizontal ou vertical em Ponta 
Negra. Eu vou à Ponta Negra procurar um terreno que atenda aquela demanda. 
Funciona mais ou menos assim.  
 

Por exemplo, em breve, a incorporadora aplicará a pesquisa do tipo “pirata” para 

averiguar a demanda de um possível empreendimento do tipo segunda-residência para a praia 

de Pipa, situada no município de Tibau do Sul no Rio Grande do Norte. Conforme a descrição 

temporal de Silvio Bezerra157, a empresa adquiriu o terreno no período do ciclo imobiliário-

turístico e não houve nenhum objeto de lançamento para aquele momento, mas hoje estuda um 

produto diferente para lá. Entretanto, o incorporador evitou disponibilizar maiores detalhes e 

apenas informou que o empreendimento será um teste para reativar o mercado de segunda-

residência para o público local e regional – como de Fortaleza, João Pessoa e Recife – e, ao 

final do ano de 2018, terão um posicionamento se deverão investir neste ramo de segunda-

residência. 

No caso da incorporadora argentina Mirantes da Lagoa158 que recentemente investe no 

Brasil e no mercado imobiliário popular, a estratégia foi analisar as potencialidades do 

Programa Minha Casa Minha Vida, as viabilidades e as rentabilidades de utilizar o capital da 

empresa para produção de moradias para a demanda de baixo poder aquisitivo. Para atender a 

esse mercado, a Mirantes da Lagoa investigou as possíveis ofertas de terrenos no entorno do 

Distrito Industrial Norte da Metrópole Funcional e, em paralelo, levantou informações – através 

de questionários – com funcionários da Guararapes159, com o intuito de averiguar se havia 

algum interesse em residirem no entorno do trabalho, sobretudo, em apartamento. A questão 

referente a tipologia da moradia era importante para aquele momento, porque a expansão 

imobiliária residencial na área ocorria, basicamente, por condomínios e semicondomínios 

horizontais. Como também, verificou: i) a renda familiar dos prováveis usuários; ii) as 

disponibilidades de financiamento tanto para construção do empreendimento quanto para a 

                                                           
157 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018.  
158 Para obter maiores detalhes sobre a empresa, ver o Apêndice 04 Características de determinadas empresas. 
159 A Guararapes é o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas Riachuelo, 
com 303 unidades espalhadas por todo o território nacional. Além da Riachuelo, o Grupo é proprietário da Midway 
Financeira, do Shopping Midway Mall e da Transportadora Casa Verde. Em 1997, a unidade fabril da Guararapes 
de Natal foi transferida e ampliada para o distrito industrial de Extremoz. Hoje, com área construída de 150.000m² 
– e, ainda, com o centro de distribuição de 58.000m² – possui cerca de 7.600 funcionários responsáveis pela 
produção da malharia do Grupo e por parte da camisaria (EMPREGADOS PROTESTAM..., 2017). Como 
também, disponível em: http://ri.riachuelo.com.br/show.aspx?idCanal=vw1IOPp7f0b2cA+k+n7G3w==. Acesso 
em: 18 de maio de 2018). 
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comercialização das UH; iii) a capacidade financeira do empreendimento com foco no custo da 

construção e no faturamento; e, iv) as questões de localização e segurança.  

O estudo preliminar de viabilidade do empreendimento contribuiu para a aquisição, em 

2012, de um terreno com dimensionamento de 8,20 hectares160 pelo valor R$ 2.100.000,00 nas 

proximidades da empresa Guararapes (Figura 42).  Ao definir o terreno, o incorporador 

elaborou simulações para verificar e otimizar o potencial construtivo da área e a capacidade de 

implantar o maior número de unidades habitacionais. Essa investigação desenvolveu-se, em 

paralelo, a definição do “valor real da área”, termo este utilizado por Luis Pisano161, para 

averiguar as relações entre a potencialidade construtiva, os possíveis produtos, as condições 

construtivas – a topografia do terreno, acessibilidades, a formação de equipe de profissionais, 

dentre outros – e os prováveis preços de comercialização.  

Nesse terreno, a incorporadora responsabilizou-se pela execução do Mirantes da Lagoa 

01 e Mirantes da Lagoa 02 (Figura 42). O entrevistado ressaltou que a área era uma grande 

oportunidade, por vincular a moradia com a proximidade do trabalho, isto é, do Distrito 

Industrial Norte. A pretensão, primordial, do incorporador era comercializar o maior número 

de apartamentos do Mirantes da Lagoa 01 para os funcionários da empresa Guararapes, mas até 

o momento da entrevista houve venda de 25% das unidades para este público. 

 
Figura 42: Ilustração dos empreendimentos Mirantes da Lagoa 01 e 02. 

 
Fonte: Luis Pisano, fev. 2018.  

                                                           
160 A transação para aquisição da extensa gleba ocorreu por meio de permuta por área construída entre a empresa 
RB Empreendimentos Imobiliárias Ltda. e o empresário Rubens de Carvalho Barros Júnior. A incorporadora 
utilizou ao total 7,70 hectares para o condomínio de apartamentos e destinou as demais áreas para a construção de 
equipamentos comunitários nas proximidades do terreno, como: posto de saúde, creche, posto policial, praça, área 
para comércio e serviço, dentre outros.  
161 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018.  
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Semelhante a estratégia da Mirantes da Lagoa, a Colmeia seleciona, primeiramente, o 

público-alvo que pretende atingir a partir de um estudo prévio sobre o levantamento das 

condições financeiras dos futuros proprietários para, em seguida, selecionar os possíveis 

terrenos para aquele tipo de empreendimento. Conforme Raimundo Maia162, a empresa poderá 

se prejudicar ao adquirir o terreno antes mesmo de definir os prováveis compradores dos 

imóveis, porque é possível que não atinja o público-alvo almejado para aquela área, ou seja, há 

uma relação diretamente proporcional entre aquisição da área, o tipo de empreendimento e os 

prováveis compradores.  

Já, a MRV163 realiza a compra de terras com base na projeção do seu estoque, no estudo 

de viabilidade do potencial construtivo da área e nas possíveis adaptabilidades do projeto 

arquitetônico – bloco padrão (ou torres) de apartamentos – ao terreno. A empresa faz uso da 

ferramenta denominada MRV Terrenos (Anexo 04), o qual alimenta uma planilha de atributos 

de diversas variáveis específicas sobre o tipo de negócio e as possibilidades de determinado 

produto para área, como: i) o valor da compra do terreno; ii) as despesas de execução do 

empreendimento e tributárias; iii) a caracterização do empreendimento, dentre outras.  

No geral, entre as empresas, evidenciam-se diversas estratégias para a escolha do terreno 

relacionadas com a valorização do capital e este é quem determinará o público-alvo, o tipo de 

empreendimento e o número de UH a serem produzidas. Essa atuação das incorporadoras 

ressalta a importância da reserva de terras para alcançar patamares sem precedentes, na medida 

em que é potencialmente favorável para a valorização do capital na produção imobiliária.  

Para Raimundo Maia164 e Luis Pisano165, as incorporadoras devem manter uma reserva 

de terras para aguardar o momento oportuno de conceber o produto e lançar o empreendimento. 

Apesar de no caso específico da Metrópole Funcional, não terem dificuldades para aquisição 

de terrenos, devido ao grande estoque de terras e de áreas de renovação urbana. Como também, 

pela facilidade de adquiri-las por contratos de permuta física ou permuta financeira, sem 

necessitar de recursos imediatos. Dentre as cinco incorporadoras entrevistadas, apenas a 

Mirantes da Lagoa não tem reserva de terras e, sim, projetos em andamento, como: i) os 

Mirantes da Lagoa 01 e 02, ambos situados em São Gonçalo do Amarante e nas proximidades 

                                                           
162 Em entrevista à autora em março de 2018.  
163 Não houve a realização de uma entrevista direta com funcionários da MRV, o procedimento solicitado pela 
incorporadora foi que enviasse o questionário e a empresa retornaria com as respostas. O preenchimento dessas 
perguntas ocorreu pela funcionária responsável pelos estudos e apoio a análises de prospecção de áreas, 
regularização de terrenos prospectados, legalização /licenciamento e incorporação de empreendimentos, bem 
como, de interface e de apoio para contratação de financiamento/captação de recursos da obra.    
164 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018.  
165 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
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da empresa Guararapes; e, ii) o Mirantes 03, localizado próximo ao condomínio Alphaville, na 

cidade de Parnamirim. O Mirantes da Lagoa 03 será executado em parceria com a Ecocil, que 

permutou a terra em troca de unidades habitacionais. Ademais, a incorporadora Mirantes 

negocia com a Ecocil a aquisição de terras no entorno do Norte Shopping, que se situa na Zona 

Norte de Natal.    

Como mencionado anteriormente, a Ecocil166 possui 29 terrenos – com projetos em 

andamento – entre os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, 

Nísia Floresta e Tibau do Sul, especificamente no distrito de Pipa. Em áreas semelhantes, a 

Colmeia tem a reserva de terras em localidades valorizadas de Natal, como nos bairros de 

Capim Macio – próxima à Avenida Engenheiro Roberto Freire –, Lagoa Nova e Tirol. Como 

também, na Praia de Jacumã que se situa no município de Ceará-Mirim, cuja pretensão da 

incorporadora é investir em empreendimentos de segunda-residência para o público natalense 

e do entorno.  

A MRV não especificou o quantitativo e a localização de suas reservas de terra. Mas, 

recentemente, a incorporadora iniciou a negociação – abril de 2018 – de uma extensa gleba em 

Natal, nas proximidades da Avenida Alexandrino de Alencar e no entorno de universidades, 

shoppings, demais centros de comércio e serviços. A empresa visa construir na área blocos de 

apartamentos com preço de lançamento na faixa de R$ 180.000,00, para atender a uma demanda 

com renda superior ao seu público usual. Ou seja, nas cidades de Natal e Parnamirim, a 

produção da MRV direciona-se para a demanda do PMCMV, especificamente das Faixas 1,5 a 

3, e se encontra em bairros com população de baixo poder aquisitivo como Pajuçara – Zona 

Norte de Natal – e Emaús e Nova Parnamirim, em Parnamirim. 

 

 

7.1.2. Concepção do Produto 
 

A concepção do empreendimento imobiliário corresponde à fase de articulação entre 

um determinado terreno, um produto e um preço. Na etapa da concepção do empreendimento 

define-se um conjunto de estratégias imobiliárias para garantir a ampliação do preço das 

unidades habitacionais em relação ao preço médio do mercado e a aceleração da venda total do 

empreendimento. Ou seja, cada incorporadora tem suas diferenciações e especificidades para 

produzir, conceber e comercializar o produto final (RUFINO, 2016). 

                                                           
166 Segundo Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018.  
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No caso da incorporadora local Ecocil, o desenvolvimento da concepção do produto 

envolve a participação de profissionais da própria empresa e uma vez o projeto legal concebido 

se terceiriza os complementares, como estrutural, instalações e dentre outros. Após 

compatibilizar o pacote de projetos, contrata-se a construtora – a Ecocil Empresa de 

Construções Civis Ltda. – que receberá premiações se houver redução do custo final das obras 

que compreende no máximo 60% do preço da venda da unidade habitacional167; e, dentre os 

outros 40% estão os custos: i) do terreno; ii) dos impostos, das taxas, dos emolumentos; iii) da 

comercialização e da publicidade; iv) do faturamento, etc.  

O orçamento da Moura Dubeux também se assemelha ao da Ecocil. De acordo com José 

Beltrão Neto168, o custo raso da construção – sem o preço do terreno, os projetos arquitetônicos, 

a publicidade, as taxas e os impostos – varia em torno de 55% a 60% do custo final. Essa média 

de custo da construção é no caso dos empreendimentos sob a responsabilidade da Moura 

Dubeux. No geral, a própria construtora da incorporadora responsabiliza-se pela execução. A 

respeito da sua equipe técnica – arquitetos, engenheiros, auxiliares de obras, almoxarifes, etc. 

–, esta compõe-se por colaboradores disponibilizados para trabalhar nas cidades em que a 

empresa atua, havendo, assim, uma rotatividade conforme a demanda de empreendimentos de 

cada região. Segundo Lídia Lima169, entre os anos de 2014 e 2015, a empresa estava com oito 

canteiros de obras ativos em Natal e à medida que se entregava os empreendimentos – entre o 

período de 2015 a 2017 –, se relocava os funcionários170.    

Para a incorporadora cearense Colmeia atuar em Natal, foi necessário formar um grupo 

de profissionais locais – arquiteto, engenheiro, advogado, publicitário, dentre outros – para 

realizar atividades em parceria com os funcionários da matriz e, ainda, há um suporte de demais 

funcionários terceirizados, para: i) desenvolver projetos complementares; ii) conduzir a 

aprovação de projetos; iii) subcontratar o apoio técnico; iv) lançar os empreendimentos; v) 

executar as obras, dentre outros setores. Nessa etapa de concepção do produto, o partido 

arquitetônico determinará a contratação do arquiteto responsável para concepção do projeto, 

isto é, caso a pretensão seja trazer inovações para a cidade, a empresa convida profissionais de 

                                                           
167 De acordo com Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018.  
168 José Freire Beltrão Neto, coordenador de obras da filial da Moura Dubeux de Natal, concebeu informações em 
entrevista à autora em 15 março de 2018. 
169 Em entrevista à autora em 15 março de 2018. 
170 Desde que iniciaram as primeiras obras em Natal, a Moura Dubeux entregou 25 empreendimentos. Entretanto, 
entre 2014 a 2016, não se identificou nenhum registro de incorporação em cartórios, tendo como efeito negativo: 
i) a diminuição de canteiros de obras; ii) a ausência de lançamentos; e, iii) a significativa redução de colaboradores 
e da equipe administrativa.  
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outros Estados – como, por exemplo, de São Paulo – ou, se deseja valorizar os aspectos culturais 

e sociais da região, solicita os serviços de uma equipe local. 

Além disso, para cada projeto, a Colmeia realiza um estudo prévio do público-alvo e 

dos possíveis tipos de empreendimentos para localidade que se deseja intervir e, ainda, verifica 

o potencial construtivo da área e a celeridade no número de venda de imóveis. Em seguida, 

adquire e prepara a escrituração do terreno, desenvolve os projetos arquitetônicos, estruturais e 

complementares, e, em paralelo, reúne as demais documentações exigidas para registrar a 

incorporação no cartório de imóveis. Entretanto, antes de incorporar, a empresa aplica outra 

pesquisa de mercado para verificar a viabilidade de venda do produto. Em paralelo, averigua o 

custo da construção e as presumíveis viabilidades da empresa em continuar a obra. Se a pesquisa 

demonstrar que não há comprador, espera-se por outro momento para lançá-lo ou, até mesmo, 

se deverá cancelá-lo. Caso haja número significativo de demanda, de fato, se registra o 

empreendimento. 

De acordo com as determinações da legislação sobre incorporações imobiliárias 

(BRASIL, 1964), planeja-se o lançamento do empreendimento que deverá ocorrer no prazo 

máximo de 90 dias após o registro da incorporação e à medida que se comercializa os imóveis, 

complementa-se com mais 90 dias para iniciar as obras. Portanto, conforme Raimundo Maia171, 

em torno de seis meses haverá a definição de continuar a obra ou se deverá cancelar o 

empreendimento. Em suma, o prazo para operação imobiliária completa da Colmeia exige em 

média 5 anos, sendo o primeiro ano para compra do terreno e concepção dos projetos. O 

segundo para a legalização dos projetos, a aprovação da incorporação e o lançamento dos 

imóveis. E, os três últimos anos, para a execução e a conclusão das obras.     

A respeito da execução dos empreendimentos da MRV, este se dá pela colaboração de 

uma equipe técnica da própria empresa que atua tanto no canteiro de obras quanto na concepção 

do projeto, legalização, publicidade, dentre outras atividades, e, quase sempre, os funcionários 

são das cidades do entorno do empreendimento. Além disso, a estratégia fundamental da MRV 

para arrecadar elevado capital no mercado de baixa renda efetiva-se pela relação do quanto se 

investe para construir. Ou seja, para manter os custos da construção sob controle se produz 

empreendimento com elevado número de UH e padroniza os produtos com os mesmos 

acabamentos como, por exemplo, as portas e as janelas. Tal atitude, amplia a escala da empresa 

e o poder de barganha com os fornecedores.  

                                                           
171 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018.  
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Outro argumento é construir mais em áreas periféricas das capitais e em municípios 

interioranos, onde a concorrência e os preços dos terrenos costumam ser menores. Segundo 

Patrícia Valle (2017), a localização é o fator primordial no segmento de alto padrão. Ao 

contrário dos imóveis populares que se situam, principalmente, em periferias metropolitanas e 

o público-alvo se interessa mais pelo preço de oferta do que pela localização. Parece óbvio, mas 

Luis Pisano – incorporador do Mirantes da Lagoa – se utiliza das mesmas estratégias. 

No geral, as incorporadoras trazem os projetos padrões concebidos pelas suas filiais e 

os arquitetos locais se responsabilizam em adaptá-los as prescrições urbanísticas, isto é, 

elaborar as propostas de implantação dos edifícios e do desenvolvimento das áreas externas. 

Essa concepção do empreendimento, não se restringe apenas ao projeto arquitetônico mais, 

principalmente, a definição do preço de oferta do produto imobiliário que se define, sobretudo, 

a partir da sua localização. Havendo, assim, competitividade entre as empresas com relação a 

apropriação da terra e, ao mesmo tempo, percebe-se cooperações entre elas em várias atividades 

do processo construtivo, como na participação de profissionais que detêm conhecimento do 

mercado – os corretores imobiliários, os publicitários e os investidores, os arquitetos, os 

engenheiros, os advogados, dentre outros –, da própria empresa ou contratados 

temporariamente – os terceirizados. Diante desse mercado, o controle direto sobre a concepção 

do produto torna-se inclusive condição para obtenção de financiamentos para construção.  

 

 

7.1.3. Condições de financiamentos para construção 
 

Até os anos 2000, as incorporadoras funcionavam como um banco, pois precisavam de 

elevado capital de giro para financiarem os custos da construção e os recursos do cliente para 

aquisição do imóvel. Com o advento de créditos imobiliários para  execução do 

empreendimento promovidos por bancos privado ou público, as incorporadoras beneficiam-se 

por ter a possibilidade de dividir a origem dos recursos de investimentos em três frações: i) do 

capital de giro da própria empresa; ii)  do capital que sobrevém da comercialização dos imóveis; 

e, iii) dos recursos adquiridos através de financiamentos imobiliários – como bancos, fundos de 

investimentos, dentre outros – para a operação imobiliária (RUFINO, 2016; SHIMBO, 2012).  

No atual cenário, a capitalização das incorporadoras atuantes na Metrópole Funcional 

decorre, também, pela aquisição de financiamentos para construção através de bancos públicos 

e privados, como a Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil, Santander, Bradesco, 
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Itaú, dentre outros (Figura 36, página 115). Conforme Silvio Bezerra172, a CEF é em grande 

medida quem concede maior número de financiamentos a Ecocil, como por exemplo o Ecocil 

Elegance Lagoa Nova173 que obteve financiamento em 2014, um ano após o registro da 

incorporação, pelo valor de aproximadamente R$ 13,3 milhões para o empreendimento cujo 

valor de avaliação estabelecido pelo banco é de R$23,5 milhões174. Além disso, demais 

empreendimentos adquiriram financiamentos pelo Banco do Bradesco, como o Ecocil 

Ecogarden Ponta Negra, no ano de 2013, no valor de R$ 13,2 milhões e com avaliação de 

R$40,4 milhões.  

Dentre os empreendimentos que a Colmeia executará, todos (ao total 04) obtiveram 

financiamentos em bancos privados e públicos, como Bradesco, Itaú e CEF. No que diz respeito 

ao Condomínio Residencial Living Garden, houve a participação de recursos financeiros 

provenientes do Supermercado Nordestão175. Os dados obtidos em cartório não esclareceram 

como se deu a contribuição. Entretanto, Raimundo Maia176 informou que a negociação da 

compra do terreno decorreu por meio permuta de unidades habitacionais entre a Colmeia e a 

Gesf Administração Imobiliária177, empresa que faz parte da composição societária do 

Supermercado Nordestão.  

No caso da Moura Dubeux, os recursos financeiros para a construção dos 

empreendimentos provêm, no primeiro momento, da injeção de capital próprio e, a posteriori, 

no decorrer da obra utiliza as cartas de crédito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE) para ativar o fluxo de caixa. Para a incorporadora, o SBPE é a linha de crédito mais 

viável a ser utilizada na cidade, por haver a injeção de capital da MD em conjunto com o banco 

financiador da obra e, ainda, por possibilitar o uso de hipotecas das unidades habitacionais como 

garantia. Ou seja, a medida que são comercializadas as UH, se descontam as hipotecas. 

Porém, houve um momento em que a empresa tentou implantar em Natal o sistema 

econômico pelo regime de condomínio fechado178, através do capital injetado do próprio cliente 

                                                           
172 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
173 O empresário Silvio Bezerra informou que, apesar de ter o financiamento para construção do empreendimento, 
não há previsão de lançamento do condomínio. 
174 Informações disponibilizadas no Registro de Incorporação do Cartório.  
175 Desde de 1972, o Nordestão é uma rede de supermercados potiguar que se constitui, atualmente, por oito lojas 
situadas na Metrópole Funcional mais a rede SuperFácil Atacado – empresa de venda de alimentos em atacado (A 
ALMA DO NEGÓCIO..., 2017).  
176 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018. 
177 A empresa Gesf Administração Imobiliária atua no ramo de aluguel, compra e venda de imóveis próprios, bem 
como, na gestão e administração da propriedade imobiliária Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral do contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
178 No procedimento de condomínio fechado, a construtora é responsável por lançar o projeto do empreendimento, 
e, os compradores financiam a obra. Ou seja, o capital investido por quem deseja comprar é destinado para todo o 
processo e andamento da obra, até a entrega do apartamento equipado e pronto para morar. Este é o método adotado 
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que assume, praticamente, a construção do empreendimento. Apesar dessa estratégia favorecer 

a incorporadora por reduzir o quantitativo de capital investido, a MD suspendeu este 

procedimento no município porque o público-alvo não se adequou.   

A Moura Dubeux, também, realiza um levantamento prévio das taxas de juros 

disponibilizadas pelas linhas de crédito para a construção dos empreendimentos. Essa capitação 

dos recursos financeiros para o fomento da produção é consolidada por diversos agentes 

financeiros, desde bancos nacionais e estrangeiros, como Caixa Econômica Federal, Banco do 

Brasil, Bradesco, Itaú, como também, pela corretora financeira Petra179. Para Lívia Lima180, há 

um beneficiamento tanto para os bancos financiadores quanto para os clientes da MD, já que 

facilita os acessos aos créditos imobiliários para os compradores e amplia a carteira de 

financiamentos bancários. E, ainda, por  

(...) qualquer eventualidade que acontecer com alguma construtora, o banco 
financiador da obra (...) continua a construção do empreendimento. Então, é a 
segurança para o cliente quando existe uma Instituição Financeira por detrás 
do financiamento. Além de dá maior credibilidade, maior confiabilidade ao 
cliente, tem esse facilitador com a construtora também, porque a injeção de 
capital é nossa e feita através dos recursos oriundos do financiamento. (...). 
Qualquer motivo, – não é o caso da Moura Dubeux, mas em outras 
construtoras – já aconteceu do empreendimento ter sido concebido e, no meio 
do caminho, a construtora faliu. Então, o banco financiador acionado pelos 
proprietários (...) poderá continuar o processo de execução do 
empreendimento181. 

 

Logo, a fonte de recursos financeiros para a construção da obra variará conforme a 

conjuntura econômica e a produção de cada incorporador. No caso da MRV182 e da Mirantes 

da Lagoa, os financiamentos bancários se realizam com as instituições que atendem ao 

PMCMV, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Para Luis Pisano183, 

atualmente, a aquisição de financiamentos para construção pelo PMCMV é um dos melhores, 

                                                           

pela Moura Dubeux, feito sob total legalidade, de acordo com a Lei Federal N° 4.591/64 (BRASIL, 1964).  Fonte: 
https://mouradubeux.com.br/blog/realizacao/as-vantagens-de-comprar-imovel-em-regime-de-condominio-
fechado. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
179 Como mencionado anteriormente, a Petra iniciou suas atividades em julho de 1999 e tem por objeto social entre 
outras atividades: comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, instituir, 
organizar e administrar fundos mútuos e clubes de investimentos e exercer outras atividades expressamente 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e/ ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A partir 
de 2011, a Corretora redirecionou seus negócios, reduzindo substancialmente o atendimento de clientes de varejo 
e direcionando a sua atuação para clientes de maior porte como: fundos de pensão, family offices, private banking, 
asset managers e outros”. Fonte: www.petracorretora.com.br. Acesso em: 31 de outubro de 2016. 
180 Em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
181 Segundo Lívia Lima, em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
182 Até o fechamento da pesquisa cartorial, a MRV não havia contratado financiamentos para construção do Top 
Life Parnamirim e do Condomínio Residencial Parque Nova Colina.   
183 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018.  
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pois disponibiliza as menores taxas de juros do mercado – 4,5% a.a. – para os imóveis que se 

destinam ao público com renda média mensal de R$ 3.000,00 (Faixa 02 do Programa). Como 

também, há diversas vantagens disponibilizadas pela CEF, como a linha de crédito denominada 

Apoio à Produção184.  

Esse fluxo de disponibilidade de créditos imobiliários no mercado acelera o capital de 

giro das empresas, por estas necessitarem nos primeiros períodos da construção de uma elevada 

quantidade de recursos financeiros próprios ou fundos de investimentos e/ ou de créditos 

bancários. Portanto, a estrutura financeira disponibilizada em determinado contexto – como por 

exemplo, as variações das taxas de câmbio – define o custo da construção do produto e, 

consequentemente, o da comercialização. O que em determinados casos, as margens entre custo 

e preço de oferta reduzem a lucratividade do incorporador e até mesmo o preço final da venda.  

 

 

7.1.4. Definição do preço de oferta/ lançamento 
 

A moradia é uma mercadoria cuja produção exige aporte de recursos tanto por parte das 

empresas como também dos consumidores. Uma parte do preço do imóvel vincula-se à 

propriedade privada da terra, à oferta de infraestrutura urbana e à própria regulação, tendo como 

resultado um complexo processo de produção em que o preço de oferta é elevado e inacessível 

a uma enorme parcela da população. Essa lógica do setor da indústria da construção traduz-se 

na busca de estratégias para que a mercadoria habitação tenha o mais alto preço de oferta 

possível, como forma de alcançar os mais elevados lucros (CAMPOS, 2011).  

Anteriormente, conforme Raimundo Maia185, os incorporadores ditavam a regra do 

preço de lançamento/ oferta para o mercado, por exemplo, caso deseja-se lançar imóveis a 

R$10.000,00/m², havia um público que compraria. Todavia, nos dias atuais, a demanda é mais 

seletiva e é quem determina o preço de comercialização, “não adianta (...) lançar um 

                                                           
184 A linha de crédito denominada Apoio à Produção destina-se para empresas do ramo da construção civil de todos 
os portes, que desejam comercializar empreendimentos imobiliários sem adquirir financiamento em seu nome, isto 
é, disponibilizam os financiamentos diretamente para a construtora e a contratação se dá em qualquer fase da obra. 
Além disso, enquanto, o cronograma de obras é executado, pode-se financiar unidades habitacionais do 
empreendimento para pessoas físicas ou jurídicas. Esses valores do financiamento aos adquirentes reduzem o saldo 
devedor da empresa e/ou da construtora. No geral, a CEF recomenda essa linha crédito para aqueles que precisam 
de celeridade na produção do empreendimento, tendo, assim, como vantagens para a construtora: i) a rapidez do 
processo contratual e de execução das obras e o cumprimento das exigências contratuais em até seis meses; ii) a 
facilidade na produção e na venda das UH, por o empreendimento a ser executado e contratado em módulos; iii) a 
associação da publicidade do empreendimento à CEF, como estratégia de venda; e, iv) a flexibilidade de 
financiamento para os compradores das UH, após a execução de 80% da obra (APOIO À PRODUÇÃO...) 
185 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018. 
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empreendimento e querer vender a R$10 mil/ m², ninguém vai comprar”. Para o gerente da 

Colmeia de Natal, é imprescindível relacionar o preço que se deseja vender o imóvel com o 

preço de compra do terreno, por exemplo, no bairro de:  

(...) Lagoa Nova só posso vender no máximo R$5.500/ m². Então, não posso 
pagar mais do que x por m² do terreno para (...) quando eu somar o valor do 
terreno, as despesas que eu tenho gerais com marketing, encargos sociais, 
vendas e tudo mais, (...) o custo da construção e a minha margem de lucro que 
eu quero, para poder viabilizar o negócio. (...) é tudo bem balanceado e bem 
pensado como principal. (...) eu não posso comprar algo que na minha 
viabilidade não passa pelo preço que consigo vender186.  

 

Ademais, há a lucratividade da empresa – Colmeia – que quase sempre é mais ou menos 

o dobro do custo da construção, pois se inserem, além da construção, o preço do terreno, os 

valores dos custos com a publicidade, os encargos, os comissionamentos dos corretores, dentre 

outros187. Ao considerar tais aspectos, grande parte das incorporadoras realizam pesquisas de 

mercado sobre o preço do imóvel para, em seguida, definirem o preço máxima da oferta e, em 

certos casos, para impor preços de monopólio que tendem exaurir a renda da terra.   

Por exemplo, segundo Silvo Bezerra188, a Ecocil realiza a pesquisa “pirata” para captar 

o preço de mercado, a capacidade de endividamento do público-alvo e os diferenciais dos 

empreendimentos pelos quais os futuros proprietários estariam dispostos a pagar mais por 

determinado produto. Ao definir o valor geral de venda das unidades, a empresa costuma lançar 

o produto com um preço menor daquele a ser comercializado para garantir alguma vantagem 

aos primeiros proprietários, pois a medida que há o aumento da demanda, valoriza-se os imóveis 

e ao mesmo tempo aumenta-se o preço da oferta. 

No caso da Moura Dubeux, definem-se os preços de venda dos lançamentos com base 

no orçamento da construção, no custo efetivo da obra e no custo de venda e, também, se utiliza 

do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)189. Dentre os empreendimentos registrados 

da MD, entre o período de 2011 a 2016, o preço de oferta190 variou de R$ 4.200,00/m² a R$ 

5.500,00/m² para os apartamentos na faixa de 50,00m² a 105,00m²; para aqueles com 

dimensionamento médio de 280,00m², o preço de oferta alcança a faixa R$ 8.300,00/m².  

                                                           
186 Raimundo Nonato Maia, em entrevista à autora em 22 de março de 2018. 
187 Segundo Raimundo Nonato Maia, em entrevista à autora em 22 de março de 2018. 
188 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018.  
189 Informações obtidas com Lídia Lima e José Beltrão Neto, em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
190 Cabe mencionar que o período do preço de oferta se aproxima ao momento do registro de incorporação. Para 
maiores detalhes, verificar a metodologia utilizada para a obtenção do preço de oferta no subcapítulo 8.3. Preço 
de oferta. 
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Vale ressaltar que a Mirantes da Lagoa define o preço de lançamento com certa 

especificidade. Para o caso do empreendimento Mirantes da Lagoa 01, a incorporadora em 

conjunto com a CEF analisou as possibilidades de preço máximo de lançamento dos 

apartamentos para famílias com renda média mensal de R$900,00. Em seguida, a empresa 

definiu o custo da construção e as possíveis lucratividades, para lançar – ao final do ano de 

2013 – moradias de 50,00m² entre R$ 68.500,00 a R$ 70.000,00. Todavia, para Luis Pisano191, 

a prática não foi tão favorável quanto a teoria, isto é, os cálculos preliminares do custo da 

construção se distanciaram do custo final da obra, não assegurando a lucratividade presumida. 

Atualmente, a empresa oferta as mesmas UH por um preço máximo de R$ 100.000,00. Esse 

limite de preço segue as diretrizes determinadas, em caráter opcional para empreendimentos 

que se inserem no PMCMV e estão vinculados ao Regime Especial de Tributação (RET)192.  

Portanto, para permanecer no RET, a Mirantes da Lagoa tem uma política de controle 

de custos para que possíveis incrementos de insumos não alterem o preço de oferta e reduza o 

lucro. Luis Pisano193 afirma que é mais eficiente reduzir ou manter o custo da construção, para 

reduzir ou manter o preço de oferta. Essa redução do custo se dá pela industrialização ao 

máximo do projeto, a partir da padronização do produto e da produção de blocos estruturais e 

vedações de edifícios no canteiro de obras.  

Apesar de todas as incorporadoras se basearem no INCC, cada uma determina o preço 

de oferta conforme as especificidades da própria empresa e as garantias da demanda em 

consumir o produto. Ademais, agrega ao preço parte da valorização fundiária – do solo urbano 

– e do preço do terreno que se articulam a valorização imobiliária – do espaço construído, dos 

bens imóveis, das edificações – e a presumida lucratividade do capital investido. De modo geral, 

na etapa da concepção do empreendimento imobiliário define-se um conjunto de estratégias 

que garantem o preço das unidades a serem comercializadas com base ao preço médio do 

mercado, como por exemplo a utilização da publicidade imobiliária. Esta é fundamental, por 

divulgar as oportunidades de investimentos ou a facilitação da compra pela oferta de crédito, a 

localização e, até mesmo, os valores de diferenciação social presentes, principalmente, diante 

de uma oferta cada vez mais homogênea por estratos de renda.   

 

                                                           
191 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
192 Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 1435, de 30 de dezembro de 2013 (BRASIL, 2013), a empresa 
construtora contratada para produzir unidades habitacionais com preço de até R$ 100.000,00 no âmbito do 
PMCMV fica autorizada a se inserir no RET, em caráter opcional, para efetuar o pagamento unificado de tributos 
equivalente a 1% da receita mensal auferida pelo contrato de construção. Caso o preço de oferta do imóvel 
ultrapasse os R$100.000,00, as taxas de tributação passam para 4,5% sobre o faturamento. 
193 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
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7.1.5. Publicidade  

 

A exploração do marketing passa agregar distinções fundamentais ao custo final da 

construção e é um dos principais diferenciais quando se introduz sofisticados mecanismos 

simbólicos articulados à própria concepção dos produtos imobiliários. O processo do marketing 

visa o conhecimento do público-alvo, da concorrência, assim como dos principais meios de se 

chegar ao consumidor, meios pelos quais a publicidade veiculará a propaganda do produto 

(VARGAS, 2014).  

(...) ao marketing imobiliário pode-se dizer que ele inclui a definição do 
produto, do nicho de mercado, do público-alvo, da estratégia de 
comercialização, dos pontos de venda (distribuição), da publicidade, da 
promoção, do atendimento e da presteza da entrega do produto vendido, 
incluindo a definição da imagem do incorporador a ser transmitida e a escolha 
do arquiteto. A adequação do produto ao público vai além do preço e 
condições de pagamento, devendo assumir determinada marca e importância 
que o diferencie dos demais apresentados pela concorrência (TRAVASSOS, 
2009, apud VARGAS, 2014, p. 55-56). 

 

No caso da Ecocil, os mecanismos de publicidade são os principais atributos favoráveis 

para a comercialização do imóvel. De acordo com Silvio Bezerra194, até a década de 1990, a 

empresa não investia em publicidade. O que normalmente ocorria, era a construção do 

empreendimento e alguma obra de mobilidade urbana para facilitar a circulação de possíveis 

clientes ao local, que perguntavam aos funcionários do canteiro de obras se havia algum imóvel 

à venda. Ou, em certos casos, procuravam o próprio setor de venda da Ecocil. Porém, dos anos 

1990 em diante, a incorporadora muda de estratégia e direciona recursos financeiros para 

campanhas publicitárias e para a execução de lojas de venda com expositores de imóveis 

decorados.  Tendo como primeiro empreendimento comercializado por este mecanismo, o 

Condomínio Residencial Villagio di Roma – mais conhecido como Plano 100 (Figura 43, 

página 154). Essa estratégia favoreceu a celeridade das vendas dos apartamentos, o qual no 

momento do lançamento – em 1993 –, a Ecocil vendeu em um único dia 336 imóveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
194 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018.  
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Figura 43: Condomínio Residencial Villagio di Roma (Plano 100). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo próprio, março de 2018. 
 
 
Semelhante a Ecocil, a Moura Dubeux utiliza da mesma estratégia de publicidade e 

ainda complementa com a analisa do índice de desejo do cliente em residir em determinadas 

áreas de Natal, isto é, quantifica a demanda, os anseios e os motivos do seu público-alvo em 

morar nos bairros valorizados das Zonas Sul e Leste. Conforme Lídia Lima195, entre os anos de 

2015 e 2016, a incorporadora vinculou sua publicidade ao fator localização e a verbos que 

descreviam em determinadas áreas o sentido de qualidade ambiental e, em outras, os serviços 

oferecidos no entorno do empreendimento. Ou seja, para Capim Macio, se empregava o verbo 

“Viver” porque os clientes dessa região196 almejavam residir em áreas que possibilitassem a 

prática de esporte e o contato com a natureza197. Já, em Lagoa Nova era “Conquistar”, pela 

conveniência de estar próximo dos centros principais e das novas centralidades urbanas198, bem 

                                                           
195 Em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
196 De acordo com Lívia Lima, os clientes de Capim Macio são, praticamente, quem: i) residia anteriormente no 
próprio bairro ou na vizinhança; ii) trabalha no entorno, como os funcionários da UFRN; iii) visita a cidade e 
compra para investir ou até mesmo morar, e estes vieram, principalmente, das Regiões Sul e Sudeste do país.  
197 No entorno do bairro de Capim Macio encontra-se, por exemplo: i) o Parque das Dunas, unidade de conservação 
ambiental que concentra uma reserva de Mata Atlântica; ii) a Via Costeira, via litorânea de aproximadamente 
10km que integra as Zonas Sul e Leste de Natal e concentra luxuosos hotéis; e, iii) a Praia de Ponta Negra, um dos 
mais importantes pontos turísticos de Natal e principal praia urbana da RMN.  
198 Entre o quadrilátero das avenidas Prudente Morais e Salgado Filho com os shoppings Midway Mall e Natal 
Shopping.  

Codomínio Residencial  
Villagio di Roma (Plano 100) 
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como, do trabalho e dos principais serviços199 da cidade. Para Petrópolis e Tirol utilizava-se o 

verbo “Realizar”, porque os bairros são considerados historicamente como de excelente 

disponibilidade de infraestrutura, equipamentos urbano e de lazer, além disso, por concentrar a 

população de maior poder aquisitivo de Natal e um dos mais elevados preços de terreno e de 

UH/ m² da Metrópole Funcional. O “Realizar” vinculava-se a concretização do desejo do cliente 

em morar numa das áreas mais valorizadas do município.  

Desde o final de 2017, as publicidades da Moura Dubeux vinculam-se a campanhas 

promocionais (Figura 44). De acordo Lídia Lima200, as limitações de acesso ao crédito 

imobiliário reduziram as intenções de compra do seu público-alvo e, consequente, elevaram o 

estoque das unidades habitacionais da empresa. Esse caso atípico fez com que a MD trabalhasse 

com campanhas promocionais de descontos de 15% a 20% sobre o preço de oferta dos imóveis.  

 

Figura 44: Publicidade promocional. 

 
Fonte: www1.mouradubeux.com.br/md/promocoes/black-week-

rn/index.html?utm_campaign=ADW_a_hora_e_essa_ADEMI&utm_content=ADW_a_hora_e_essa_ADEMI&ut
m_medium=google_CPC_adw&utm_source=n&utm_term=ADW_a_hora_e_essa_ADEMI. 

Acesso em: 20 de novembro de 2017. 
 

Atualmente, o preço/m² dos produtos MD está numa média de R$ 6.000,00/m² e variam 

conforme as oscilações cíclicas do mercado imobiliário e das suas campanhas promocionais.  

(...) um empreendimento que foi concedido, vamos supor, por R$ 300 mil, já 
para entrega ele vai estar valendo R$ 450mil, é para ser assim. Só que diante 
do cenário atual, com os descontos, o cliente que está comprando agora, às 

                                                           
199 Como os shoppings, hospitais, universidades, centro administrativo estadual, tribunais, dentre outros.   
200 Em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
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vezes ele está comprando, (...), pagando só um pouco a mais a esse cliente que 
comprou há dois anos atrás. Então, (...) foi uma necessidade do mercado para 
que houvesse a constância das vendas, a regularidade das vendas, a empresa 
não para, (...), mas a gente precisa se adequar a realidade do mercado201.  

 

De modo geral, o que se observa na publicidade imobiliária é a divulgação do fator 

localização e as oportunidades de investimento ou a facilitação da compra pela oferta de crédito. 

Isto evidencia-se, principalmente, nas publicidades da MRV e do Mirantes da Lagoa em que a 

marca das empresas está constantemente vinculada as linhas de crédito que se enquadram ao 

Programa Minha Casa Minha Vida. Na divulgação direcionada para um público de elevado 

poder aquisitivo, as incorporadoras Moura Dubeux, Colmeia e Ecocil ressaltam a localização 

como algo privilegiado e única, como por exemplo: i) as vistas panorâmicas para praias, parques 

públicos, etc.; ii) bairros sofisticados, repletos de tradição e história cultural; e, iii) a marca da 

empresa ou a valorização da marca do lugar.  

Por um lado, ao observar as relações de produção imobiliária estabelecidas sob o 

domínio dessas incorporadoras na Metrópole Funcional constata-se disputas por locais 

privilegiados, a subordinação da atividade da construção, a intensificação da utilização das 

estratégias publicitárias e a diversidade de meios de promoção para acelerar a comercialização 

dos imóveis. Por outro lado, as conjunturas políticas e econômicas poderão alterar as relações 

de produção, disseminar as parcerias e fortalecer as incorporadoras.     

 

 

7.2.  PONTO DE VISTA DOS INCORPORADORES SOBRE O MERCADO ATUAL 

 

Como apresentado no Terceiro Capítulo, “Reflexões sobre a (re)produção imobiliária 

da RMN”, o atual mercado imobiliário da Metrópole Funcional reflete a conjuntura econômica 

local, nacional e global. No período de 2000, a produção imobiliária em Natal e em seu entorno 

caracterizou-se pelo ciclo de oferta expressivo de segunda-residência que estimulou o 

denominado “turismo imobiliário” e, em seguida, pelo advento do Programa Minha Casa Minha 

Vida. Nesse cenário, os promotores apostaram na ascensão da dinâmica imobiliária-turística e 

da produção por meio do PMCMV, nos primeiros anos de 2010. Entretanto, como ressaltado 

anteriormente, de 2011 em diante houve primeiramente um ciclo imobiliário expansivo com 

                                                           
201 Segundo Lídia Lima, em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
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incremento de elevadas ofertas de imóveis residências, notadamente, nos municípios limítrofes 

a Natal, mas, em seguida, há a contenção da dinâmica imobiliária com o acréscimo cada vez 

maior de estoque, ao somar-se com a ausência da demanda da produção da década de 2000.  

Segundo Raimundo Maia202, o declínio da produção imobiliária resulta de um cenário 

que se evidencia nos últimos dez anos com a chegada de incorporadoras nacionais na região – 

como a MRV e a Cyrela – e o aumento da oferta, sobretudo, de apartamentos entre 50m² a 

100m². A intensa produção elevou o quantitativo de imóveis à venda, ampliando o número de 

oferta para uma demanda com limitações de recursos financeiros. Já, Silvio Bezerra203, 

relaciona a recessão com a conjuntura econômica do país e até mesmo do RN, que apresenta 

elevadas taxas de desemprego nos últimos anos. No caso específico do Estado, vincula-se 

também aos constantes atrasos na folha de pagamento dos funcionários públicos, 

impossibilitando a circulação do capital dinheiro para aquisição de novas mercadorias. O 

empresário, ainda, ressalva que nos dias atuais a única grande vantagem são as reduzidas taxas 

de juros para aquisição do crédito imobiliário. 

A grande vantagem que tem hoje é, basicamente, a taxa de juros que nunca 
teve um patamar tão baixo, ou seja, o mercado de crédito imobiliário de longo 
prazo voltará a acontecer. 
[...] 
Nunca existiu, nunca existiu. A gente sempre viu quando o patamar estava na 
casa de um dígito o mercado acontecia, não está acontecendo exatamente por 
causa dessa recessão que a gente está vivendo. A questão do desemprego é um 
outro ponto, quando o desemprego voltar a diminuir e as pessoas voltarem a 
ter confiança que podem assumir prestações de longo prazo. (...) Com essa 
taxa de juros, o mercado vai bombar de novo. Agora, qual o tempo que a gente 
precisa?204 

 

Silvio Bezerra205 menciona que há dois tempos. O primeiro se relaciona com as disputas 

eleitorais de 2018 a presidência, a governadores, a senadores e a deputados. Para o 

incorporador, após a definição de quem assumirá os mandatos, haverá redefinições das reformas 

política, econômica e social no primeiro semestre de 2019, o qual estas determinarão o 

momento de expansão da demanda do mercado imobiliário. O segundo tempo atrelar-se-á as 

reduções das taxas de desemprego, das taxas da inflação num contexto de baixas taxas de juros 

ao crédito imobiliário e, possivelmente, garantirá a ascensão do mercado.  

                                                           
202 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018.  
203 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
204 Silvio Bezerra, em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
205 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
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Entretanto, para quem atua no segmento da moradia popular, as conjunturas econômicas 

e políticas os favoreceram. Por exemplo, Luis Pisano206 deixa claro que no caso da 

incorporadora Mirantes da Lagoa, a crise imobiliária os beneficiaram porque nesse período os 

concorrentes se endividaram e se encontravam com elevado número de estoque, com custos 

fixos elevados e com a operacionalização da empresa esgotada, e, aqueles que produziam, se 

dava de modo lento. Ao contrário da sua incorporadora, que impulsionou o capital de giro da 

empresa e do próprio faturamento, através do aumento da produção de imóveis a custos 

reduzidos e a serem ofertados abaixo de R$ 100.000,00. Como também, pela diminuição do 

número de empresas atuando pelo PMCMV, contribuindo, assim, para o seu posicionamento 

no mercado.  

Embora, nos dias atuais, Rubens Menin (apud VALLE, 2017) afirme que há um maior 

risco entre as incorporadoras com produção para a baixa renda, devido as constantes alterações 

nas regras de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), isto é, nas 

disponibilidades dos recursos financeiros provenientes do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Os executivos da MRV criticaram, por exemplo, a decisão de permitir o saque, 
sem um teto de valor, de contas inativas do FGTS. “Pessoas de renda mais alta 
vão usar esses recursos para investir, e isso não beneficia o setor de 
construção, que é o objetivo do FGTS”, diz Rubens Menin. (VALLE, 2017, 
p. 50). 

 

Em 2017, umas das últimas decisões do Governo Federal foi alterar o teto máximo de 

financiamento de imóveis adquiridos neste mesmo ano com o uso do FGTS, de R$ 750 mil para 

R$ 1,5 milhão (PASSARELLI, 2017). O Conselho Monetário Nacional aprovou o 

enquadramento no Sistema Financeiro da Habitação e incluiu o uso dos recursos do FGTS na 

compra. Para Rubens Menin, as linhas tradicionais de financiamento imobiliário da caderneta 

de poupança e do FGTS são insuficientes para suprir a demanda por moradias populares e a 

medida não contribuirá para esse setor da construção, mas ajudará a reduzir o estoque dos 

imóveis mais caros ao facilitar determinados promotores imobiliários (VALENTE et al, 2016, 

POUPANÇA E FGTS..., 2017).  

Das cinco incorporadoras, somente, a MRV e a Ecocil registram empreendimentos no 

ano de 2016 e as demais realizaram as últimas incorporações em 2014. No caso da Colmeia, 

apesar de se destacar dentre aquelas com maior número de unidades habitacionais (total de 

1.611) registradas na Metrópole Funcional, entre o período de 2011 a 2016, a empresa executou 

somente 51% desse total por causa do cancelamento do Bem Viver Condomínio Clube, em São 

                                                           
206 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
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Gonçalo do Amarante. Além disso, a última incorporação da Colmeia na MF foi em 2013. 

Apesar desse quadro de estagnação, o gerente geral da filial em Natal – Raimundo Maia207 – 

vislumbra a retomada da intensa dinâmica imobiliária da década de 2000, principalmente, no 

ano de 2019.  

Da mesma forma a Moura Dubeux, não registrou novas incorporações em Natal e 

entorno dentre o período de 2015 a 2016. Segundo Lídia Lima208, a empresa se manteve 

registrando empreendimentos em anos anteriores porque utilizou de estratégias para aquisição 

de capital. Por exemplo, produziu um maior número de unidades habitacionais a preços que 

atingissem diversos consumidores, devido a viabilidade em obter financiamentos imobiliários 

para construção de dez unidades habitacionais de R$ 200.000,00 do que de uma única de R$ 2 

milhões. Ou seja, tentaram se adequar as exigências das instituições financeiras que afirmavam 

que para reduzir os riscos de inadimplência é necessário ter diversos compradores.  

Nesse período, a MD investiu em empreendimentos do segmento corporativo e lançou 

em 2016 o Internacional Trade Center Natal209 (ITC Natal), no bairro de Lagoa Nova210 (Figura 

45, página 160). Na mesma localidade, a Colmeia conclui as obras, em 2012, do Themis Tower 

e Corporate Tower Center (CTC). Em paralelo, outras incorporadoras investiram em centros 

empresarias na cidade, como em Candelária – o Office Tower Center – e Tirol – o Tyrol 

Business Center. Mas, até mesmo nesse segmento, as empresas tiveram dificuldades. Conforme 

Raimundo Maia211, inicialmente – ano de 2012 – as vendas das salas e lojas foram positivas, 

mas no decorrer do tempo com outros empreendimentos sendo lançados houve um aumento da 

oferta, o qual dificultou as vendas. Atualmente, tanto a Moura Dubeux quanto a Colmeia 

disponibilizam de salas para serem comercializadas e ambas não têm pretensões de investirem 

em outros empreendimentos corporativas na Metrópole Funcional.  

 

                                                           
207 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018. 
208 Em entrevista à autora em 15 de março de 2018. 
209 O International Trade Center Natal possui 124 salas comerciais, que variam entre 32m² a 74m² e um andar 
corporativo de 320m², a serem comercializadas a partir de R$ 388.000,00. Localizado no bairro Lagoa Nova, o 
marketing publicitário do ITC Natal ressalta, sobretudo: i) por se situar no novo centro financeiro da capital 
potiguar; ii) pela possibilidade de acesso a outros bairros com serviços, como Tirol e Petrópolis; iii) pelo padrão 
construtivo do edifício, principalmente, por ter como diferencial o piso elevado que permite maior mobilidade e 
flexibilidade da utilização do espaço. Fonte: 
https://www.mouradubeux.com.br/md/imoveis/riograndedonorte/empresariais/natal/lagoanova/sala-74m-
internationaltradecenter-natal.html. Acesso em: 04 de maio de 2018. 
210 No bairro de Lagoa Nova, em Natal, com áreas de intensa dinâmica imobiliária residencial e comercial situam-
se as principais obras direcionadas para o evento Copa do Mundo Fifa 2014, como as de mobilidade urbana, 
drenagem e a própria Arena das Dunas. 
211 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018.  
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Figura 45: Centros empresarias da Colmeia e da Moura Dubeux, em Natal. 

Foto: Canindé Soares, out. 2014 (adaptada pela autora). Fonte: http://canindesoares.com/site/wp-
content/gallery/natal31014/_MG_2590.JPG. Acesso em: maio de 2018. 

 
A respeito da Ecocil, a principal pretensão é se manter no próprio mercado do RN e não 

dispersar a produção para outros Estados. Para Silvio Bezerra212, “é melhor ser forte no mercado 

local que a gente tem a expertise do que dividir forças, tentar expandir e ficar fraco com o 

mercado local”. O incorporador continuará com a produção de imóveis para as demandas das 

classes B a D da Metrópole Funcional e tem como expectativa de que o mercado de segunda-

residência retome com a mesma intensidade ou superior ao cenário da década de 2000213, para 

que possam investir na produção de imóveis no eixo litorâneo do Estado, como nas praias de 

Pipa e de São Miguel do Gostoso.  

Por último, a Mirantes da Lagoa tem positivas perspectivas em permanecer lançando 

empreendimentos para o mercado popular e superar a produção da MRV, sua principal 

concorrente. Para Luis Pisano214, a MRV se sobressai por ter melhores localizações de 

empreendimentos, possuir uma política de empresa nacional, com elevado capital para 

investimentos e alta credibilidade no mercado. Entretanto, a Mirantes constrói com maior 

celeridade, com melhores insumos e se destaca pelo menor preço de oferta.  

 

 

 

                                                           
212 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
213 Para maiores detalhes ver Alexsandro Silva (2010). 
214 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
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Arena das Dunas  

Plano 100  
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7.3. ESTRATÉGIAS DOS INCORPORADORES NA METROPÓPOLE   

 

O que se observa por detrás da promoção imobiliária da Metrópole Funcional é um 

conjunto de incorporadores voltados à produção do espaço construído, que procuram influir no 

funcionamento do mercado, no valor dos imóveis, nas decisões sobre investimentos públicos e 

privados. O conjunto de promotores e seus parceiros institucionais, financeiros e do setor 

público faz da cidade uma espécie de organização de tipo empresarial voltada a aumentar o 

volume de seu capital, por meio da intensificação da utilização da terra e da valorização 

imobiliária. Por exemplo, há os antecipadores das mudanças do uso do solo e os especuladores 

sobre o futuro de determinadas áreas e, que se baseiam em previsões de tendências e realizações 

de apostas sobre as melhorias do mercado local. Dentre estes, a habilidade é de prever os 

movimentos de atuação de demais incorporadores, não apenas daqueles do setor imobiliário, 

mas também dos empresários relacionados à produção e aos serviços.  

Outros promotores não somente procuram prever o futuro para tomar suas decisões, 

como também, intervêm para alterá-las por meio da execução de empreendimentos que trazem 

vantagens a uma região em relação a outra, como a diferenciação da tipologia do produto em 

relação a infraestrutura e aos serviços disponibilizados; a sua própria localização, como é o caso 

da construção de condomínios multifamiliares verticais em áreas com predominâncias de casas. 

Mas, a regra básica do jogo dos incorporadores é de utilizar o máximo potencial construtivo da 

área, intensificar o uso da terra e sempre que possível substituir sua produção de moradias 

poucos rentáveis, como a habitação social, por empreendimentos lucrativos, como os imóveis 

para o público de elevado poder aquisitivo. 

Percebe-se, também, constantes buscas de estratégias que permitem o domínio e o 

fortalecimento do mercado imobiliário local, tanto pelas incorporadoras nacionais quanto pela 

reestruturação das locais. Nota-se que os promotores acompanham as tendências de gestão de 

grandes grupos nacionais, com maior foco no negócio imobiliário – no financeiro – do que na 

lógica de construção. Apesar do volume relevante de registros de imóveis das empresas, grande 

parte se constitui de estruturas flexíveis, organizada em diretorias estratégicas com capacidades 

de acompanhar e coordenar todo o processo de produção e de comercialização dos 

empreendimentos. Nessas organizações evidenciam-se os esforços no sentido de ampliar as 

condições de competitividade e as mudanças nas relações de produção. Tal como, a atuação em 

diversas localidades da Metrópole Funcional que possibilita a formação complementar de 

reservas de terras, mas Natal segue sendo o local privilegiado dos investidores.  
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A seguir, o Oitavo Capítulo 8, “Produção Imobiliária e Parâmetros Definidores do Lucro 

Bruto Presumido”, revela a dinâmica do setor imobiliário da Metrópole Funcional, articulado 

ao preço fundiário – do solo, sobretudo, urbano –, ao preço imobiliário – dos bens imóveis, das 

edificações –, ao custo da construção e ao próprio lucro do incorporador.  
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8. PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA E PARÂMETROS 

DEFINIDORES DO LUCRO BRUTO PRESUMIDO 

 
“Os preços não determinam tudo, é o todo que determina os preços”  

(BOURDIER, 2006, p. 269). 
 

Por um lado, evidencia-se que as cidades da Metrópole Funcional servem de moradia a 

seus habitantes e, por outro, são, em si mesma, uma forma de riqueza a ser capitalizada, por 

concentrar as condições gerais de produção, obtenção e circulação do capital, assim como as de 

reprodução da força de trabalho. Com base no conjunto de processos particulares de produção 

de apropriação e produção do espaço urbano, a mercantilização do solo – através do 

parcelamento, da construção, da incorporação imobiliária, de financiamentos – forma diversas 

imbricações diretas entre a configuração espacial urbana e a produção ou reprodução do capital 

imobiliário.  

Como mencionado no Primeiro Capítulo, “Capital e propriedade: o mercado imobiliário 

na produção do espaço construído”, Harvey (1980) ressalta que os incorporadores se envolvem 

no processo de criar espaços nas cidades com variados valores de uso para outros, a fim de 

realizar valores de troca para si próprios, como a compra do solo, sua preparação 

(particularmente a provisão de utilidades públicas) e a construção de moradia que requer 

considerável desembolso do capital em adiantamento à troca. As empresas envolvidas nesse 

processo sujeitam-se à pressão competitiva e realizam o lucro, com forte interesse em produzir 

moradia com valores de usos para os consumidores e com a medida de criar valores de troca 

para si próprios. Ademais, a figura do incorporador/ promotor imobiliário é a do empresário 

financiador do empreiteiro, que organiza a produção imobiliária e depois a venda através de 

cotas, para enfim retirar seu próprio capital e o lucro gerado.  

Em termos gerais, os promotores do ramo da construção civil buscam o lucro a todo 

custo e, ao fazê-lo, opõem-se à formação de meios necessários para sua própria valorização, 

não interessando produzir determinados elementos para constituição do valor de uso complexo, 

aqueles que não são rentáveis, como infraestruturas urbanas e equipamentos coletivos. No caso 

dos incorporadores, o objetivo não é o de produzir casas, e sim de ser o organizador da produção
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imobiliária para que depois da venda, retire seu capital e seu lucro (CAMPOS, 2011; ROYER, 

2009).  

Dentro dessa abordagem, o incorporador assume um papel destacado na coordenação 

do processo produtivo, por ser o agente que compra o terreno e detém o financiamento para 

construção e para comercialização do imóvel; por determinar o processo de produção a respeito 

das características arquitetônicas, econômico-financeiras e locacionais; além de ser quem 

decide qual será o uso do solo naquela área e para qual camada de renda destina-se o imóvel 

(RIBEIRO, 1997). Da mesma forma, Horacio Capel (2013) recorda que frequentemente são os 

promotores imobiliários quem consideram as demandas do mercado e decidem o tipo de 

moradia que vão construir, se é unifamiliar ou em blocos, se de maior ou menor qualidade, de 

um ou outro tamanho.  

Como observado anteriormente, os incorporadores avançam em oferecer novos 

produtos habitacionais em condomínios e semicondomínios com diversos serviços e facilidades 

para obter lucratividades elevadas pela conversão de vazios urbanos ou edificações 

unifamiliares por novas casas e/ ou torres de apartamentos. A possibilidade de expandir a 

produção imobiliária residencial em diversas áreas (urbana, semirrural e rural) influencia na 

produção e na circulação de mercadorias imobiliárias residenciais, como também, contribui 

para que os incorporadores valorem novas oportunidades para obtenção de maiores lucros, 

através da promoção e da venda das moradias. Todavia, ao tratar do mercado residencial 

considera-se que a determinação do preço de oferta depende do poder de compra do público-

alvo, das evoluções futuras das conjunturas econômicas, políticas e sociais e/ou da localização 

do empreendimento, da qualidade da construção (tanto das características dos materiais como 

do estilo).  

Mas, o que é o preço? A partir das reflexões de Christian Topalov (1979b) e David 

Harvey (2013), o preço é o ponto de equilíbrio entre a lei da oferta e a lei da demanda que se 

estabelece em função da mediação do dinheiro com relações de intercâmbios entre um produto 

qualquer e demais produtos.  Assim, o preço é a medida econômica imediatamente perceptível 

pelos agentes econômicos e, especialmente, pelos produtores capitalistas, ou seja, é constituído 

pelo custo da construção, quer dizer pelo capital de consumo mais o lucro médio sobre este 

capital; e, ainda, o valor de troca da construção é regulado pelo tempo de trabalho socialmente 

necessário para construção do empreendimento. Em seguida, uma vez deduzido o custo da 

construção, o preço de oferta é determinado, por uma lado, pelo preço de compra do terreno e 

pela lucratividade bruta da promoção; por outro, pelo rápido retorno do capital investido a 
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forma de dinheiro, tempo este vinculado para: a) aquisições de alvarás e de financiamentos; b) 

lançamento da obra; c) início e término das vendas, etc. Ademais, existe a possibilidade de 

adicionar ao preço de oferta os sobrelucros de localização, acrescidos pela proximidade a áreas 

valorizadas da cidade, com presença de infraestrutura e serviços urbanos, centros de comércios 

e serviços, orla marítima, etc. 

No geral, o preço é a forma capitalizada assumida pelo valor de troca no circuito 

imobiliário que depende da produção em si do empreendimento, como também: a) da sua 

localização; b) da escassez de terras e de imóveis; c) do próprio poder de compra do público-

alvo; d) do prestígio social ao adquirir o imóvel em determinada área da cidade; dentre outros 

elementos. Vale destacar, ainda, que o primeiro elemento deduzido do faturamento do preço de 

oferta é o custo da construção o qual depende, é claro, da amplitude do programa. E a este nível 

intervém um conjunto de interesses que condicionam a produção, como a produtividade das 

incorporadoras, as economias de escalas, as metas de lucratividade das empresas. Por outro 

lado, o preço da construção não depende fundamentalmente do nível dos preços finais de oferta 

e/ou de comercialização, podendo ocorrer a venda de moradias a preços que variam em 

proporções muito superiores ao custo da construção (TOPALOV, 1979b).  

Dentre diversos aspectos, convém recordar que um dos traços visíveis e pertinentes do 

funcionamento do mercado imobiliário residencial é a mudança de preços de terra quanto de 

oferta dos imóveis e, uma certa estabilidade, nos custos das construções (insumos, taxas, 

impostos, projetos). Além disso, para Samuel González (2010), o que se paga pelo terreno e 

pelo próprio imóvel conta com o dinamismo das mudanças temporais e da própria conjuntura, 

o qual contribui de maneira substancial para definição do papel da propriedade territorial urbana 

e para imprimir uma série de particularidades na definição dos promotores e das suas práticas 

neste mercado, com impactos notáveis e diversos na configuração das cidades.   

Perante a contextualização, de que maneira a tipologia do empreendimento e a sua 

localização influenciam nas diferenciações entre preço do terreno, custos de construção e preços 

de oferta, isto é, do presumido lucro dos incorporadores – para os imóveis da tipologia casa e 

apartamento – de certas áreas da Metrópole Funcional? Determinadas localidades possuem 

variações bruscas do faturamento? De que variáveis resultam ou dependem?  

No geral, são necessárias algumas etapas elaboradas pelo promotor imobiliário para 

responder tais questionamentos.  Com base em Christian Topalov (1979b), segue-se, pois, 

“detrás para frente” (Figura 46, página 166) com as fases para explicar o ponto de partida de 

onde vem o lucro do incorporador, como: i) a compra do terreno; ii) a concepção do programa 
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do empreendimento para determinar o quanto utilizará do potencial construtivo do lote; iii) a 

constituição da equipe de profissionais para transformar o programa em projeto; iv) a 

contratação de empresas para construir os imóveis, quando a incorporadora não é a própria 

construtora; v) a avaliação, a partir da observação do mercado, dos preços possíveis a cobrar 

pela unidade habitacional a ser comercializada; vi) as disponibilidades de créditos e de 

financiamentos para compra de terrenos, construção do edifício e para sua própria 

comercialização; e, vii) a publicização do empreendimento.  

 

Figura 46: Cálculo “detrás para frente”. 

 
Fonte: Topalov (1979b, p. 651), adaptado pela autora. 

 

Portanto, os tópicos seguintes apresentarão estudos pormenorizados de determinados 

condicionantes a serem aplicados para obtenção do lucro bruto presumido (LBP)215 dos 

incorporadores atuantes na Metrópole Funcional. Frente ao método de Topalov (1979b), a 

investigação prosseguirá de “detrás para frente” para atingir tal objetivo, a partir da 

compreensão do preço do terreno a ser utilizado para construção do empreendimento, do custo 

da construção e do preço de oferta das unidades habitacionais, para se chegar na operação da 

presumível lucratividade do incorporador. Embora haja uma variedade tipológica dos 

empreendimentos dentre os dados levantados, os pontos a seguir analisarão aspectos dos 

imóveis do tipo casa e apartamento por representarem 94% das incorporações (Tabelas 03 e 04, 

das páginas 87 e 88).    

                                                           
215 Para maiores detalhes, ver o subcapítulo 8.4. Lucro Bruto Presumido. 



Produção imobiliária e parâmetros definidores do lucro bruto presumido| 167 
 

 
 

8.1. TERRENO: O PREÇO DE UM BEM SEM VALOR  

 “(...) o capital não encontra a propriedade fundiária como uma 
precondição, ‘ele mesmo a cria’ (...)” (HARVEY,  2013, p. 506). 

 

As variações quantitativas do preço do solo – urbano e, em alguns casos, semirrurais –

se delimitam pela sua conexão com os aspectos estruturadores do conjunto de operações deste 

mercado – como também, da economia capitalista – e pela escala de incidência da maior parte 

dos terrenos ou até mesmo de um número reduzido deles.  Esse movimento dos preços do solo 

sobrecarrega os recursos financeiros daqueles com interesse de adquiri-los para valor de uso; e, 

é irresistível, na maioria das cidades capitalistas, para agentes com visível “ilusão monetária” e 

interesses de valor de troca (GONZÁLEZ, 2010). 

O alcance do preço do terreno determina-se pelo preço da demanda capitalista do solo 

e, de maneira mais precisa, pela hierarquia dos preços de demanda dos agentes que valorizam 

o capital ao transformar o uso do solo; já que, não há lei de oferta independente dos preços da 

transação, eles mesmos definem-se pela demanda. As diferenciações de preços decorrem, 

geralmente, da ampliação da busca por novos espaços construídos, principalmente em áreas 

com elevado índice de ocupação. Além disso, com o crescimento do poder de compra pela 

população – por efeito de mudanças de tributos, impostos, inflação, implementação de políticas 

habitacionais – que tende a ampliar a demanda e valorizar o preço da terra. E, ainda, é 

interessante ressaltar que as variações dos preços podem incidirem pela ação estatal, por meio 

de distintas vias de: i) programas habitacionais; ii) financiamentos; iii) recursos direcionados 

para implementação de estruturas urbanas; como também, iv) através de modificações dos 

padrões de uso e ocupação do solo (TOPALOV, 1979b; GONZÁLEZ, 2010). 

Em certos casos, ao haver mobilização de capital para cumprir a função de organizar a 

produção do terreno – como infraestrutura e serviços urbanos – e transformar seu uso – de rural 

para urbano –, conduz a formação de sobrelucro de localização da renda do solo em 

determinadas regiões. Na prática, a expansão da demanda por espaço construído pressiona o 

crescimento físico e expande os deslocamentos necessários para utilizá-los, isto é, aumenta as 

rendas ligadas aos custos de mobilidade, particularmente, para o preço de oferta das habitações 

e intervém, notavelmente, no preço dos terrenos disponibilizados. 

A busca por espaço construído consolida os interesses e as ações dos promotores de 

terras que, de certo modo, controlam a condição básica para a “produção” deste bem. No caso 

da Metrópole Funcional, é visível o esgotamento de solo urbano na cidade polo – Natal; em 

trechos da orla marítima a serem facilmente urbanizados; e, ainda, se intensifica a escassez 
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relativa de terras urbanas em localidades com barreiras naturais – como Zonas de Proteção 

Ambiental – e com elevados sobrecustos para produção de infraestrutura.  

Frente a tal quadro da Metrópole Funcional, as percepções quantitativas evidenciam 

flutuações na totalidade dos preços do solo comercializados (Figuras 47 e 48, página 169) que 

abarcam os conjuntos de lotes das cidades e correspondem a grandes submercados do espaço 

construído216. No geral, cada terreno tem seu próprio potencial para diversas rentabilidades 

urbanas – como do uso do solo e de suas transformações – que se acrescentam ao preço de 

comercialização. E, dentre diversos fatores217, destacam-se no mercado aquele solo cujos 

proprietários podem efetivar o uso potencial a ser desenvolvido no local e agregar uma maior 

porção de renda.  

Ao considerar apenas a categoria de variações de gabarito dos empreendimentos 

(Figuras 49 e 50, página 169), sobressaem áreas da Metrópole Funcional com preço de 

comercialização de terreno sobrelevados em comparação daqueles com menores 

disponibilidades de potencial construtivo – verticalização –, como as áreas com predominância 

da tipologia casa. Segundo o empresário Silvio Bezerra218, a viabilidade de comprar terrenos 

que permitem elevado potencial construtivo influencia no custo final da incorporação, porque 

o preço do terreno para empreendimentos verticais pode equivaler a 18% do custo construção, 

já para o tipo horizontal é em média 40%.  

No caso da tipologia apartamento, é visível o incremento da rentabilidade dos preços 

por metragem (R$/m²) quando há a possibilidade de aumentar a densidade construtiva, isto é, 

quanto mais se permite o aumento de gabarito mais repercute-se no preço final do terreno. Tal 

relação demonstra-se, claramente, em áreas limítrofes entre Parnamirim e Macaíba, São 

Gonçalo e Natal – especificamente no bairro do Planalto –, cuja ausência de infraestrutura e 

serviços urbanos, disponibilidade de terrenos vazios e o controle de gabarito (média de quatro 

pavimentos), reduz o futuro ganho agregado ao preço final do terreno. Por exemplo, na região 

do Planalto, aqueles terrenos comprados após os anos de 2010 têm como preço/m² máximo R$ 

100,00; já, nas áreas anteriormente citadas dos demais municípios, os preços predominam entre 

                                                           
216 Como mencionado na Introdução no tópico Operacionalização da Pesquisa, os dados referentes aos preços dos 
terrenos foram obtidos em suas Escrituras Públicas que se encontravam anexadas aos Registros de Incorporação, 
isto é, o preço refere-se ao momento de aquisição do terreno.    
217 Segundo Samuel Gonzáles (2010), os preços dos terrenos tendem a variados movimentos de oscilações: i) das 
atividades construtivas, ou seja, a expansão ou contração da produção do espaço construído implica numa 
ampliação ou num estreitamento da demanda por terrenos urbanos; ii) do mercado de capital pela influência de 
modo indireto, na medida em que gera acelerações e desacelerações da atividade construtiva; iii) das taxas de lucro 
referentes ao qual se determina o preço do solo para capitalizar a renda; iv) das demandas especulativas da terra; 
v) do uso e ocupação do solo; vi) da densificação construtiva. 
218 Em entrevista à autora em 28 de março de 2018. 
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R$ 100,00 e R$150,00, tendo ressalvas nas proximidades de São Gonçalo à Natal, que atinge 

R$300,00/ m².  

 

Figura 47: Preço por metragem (R$/m²) do terreno, 
tipologia apartamento. 

Figura 48: Preço por metragem (R$/m²) do 
terreno, tipologia casa. 

 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
  
  

Figura 49: Número de pavimentos, tipologia 
apartamento. 

Figura 50: Número de torres (blocos) por condomínio, 
tipologia apartamento. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 

Zona Sul 

Zona Leste 
Planalto 
(Zona Oeste) 
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Quanto à localização, os resultados evidenciam, claramente, que as escalas do preço de 

comercialização dos terrenos crescem de maneira paulatina, ao se aproximar cada vez mais de 

áreas com intensa ocupação do solo, escassez de terrenos vazios, elevada infraestrutura e 

serviços urbanos. E, em certos trechos – Zona Sul e Leste de Natal – atravessa as fronteiras de 

preço contínuo e alcança preços de monopólio (por exemplo, R$ 1.537,00 no bairro de 

Petrópolis). De fato, determinados incorporadores estão dispostos a pagar por preços 

excepcionalmente elevados, quando há expectativas de que os benefícios financeiros auferidos 

com o empreendimento possibilitará arrebatar dimensões adicionais de lucratividade.  

Ao comparar as áreas que prevalecem as tipologias horizontais (casas, dúplex e tríplex), 

identifica-se a compra ampliada de terras para utilizá-las apenas parcialmente com o 

empreendimento, havendo, assim, um efeito de retê-las, estocá-las e até mesmo valorizá-las nas 

devidas proporções e temporalidades para no futuro ocupá-las. Esse efeito de retenção de terras 

e a construção de empreendimentos no seu entorno – mesmo em áreas pouco adensadas ou 

semirrurais – afeta em grande medida as expectativas de crescimento futuro dos preços dos 

terrenos e as decisões de consumo do mesmo e, ainda, quanto mais metro quadrado se compra, 

há a possibilidade de redução do preço de comercialização. Dentre os empreendimentos do tipo 

casa, o preço/m² do terreno prevaleceu até R$150,00 e os preços elevaram-se numa menor 

proporção – atinge no máximo R$751,00 – na medida em que se aproxima da orla marítima, de 

áreas densamente construídas, com ausência de terras desocupadas e com melhores estruturas 

urbanas.  

Esses resultados confirmam, claramente, a afirmação de Heliana Vargas (2014), de que 

a dinâmica do preço da terra não está atrelada apenas aos aspectos qualitativos do solo 

(topografia e tamanho), nem aos atributos locacionais e de infraestrutura urbana que compõem 

o seu preço, mas também a sua escassez. Quanto mais se aproxima de áreas com intensa 

ocupação do solo, eleva-se os preços e as diferenciações decorrem, em grande parte, da pressão 

da demanda em adquiri-los e da limitação da oferta tomadas em conjunto.  

 

8.2. CUSTO PREVISTO DA CONSTRUÇÃO  

“Una manera simple de estudiar la formación de los precios de demanda es  
partir del cálculo económico del promotor inmobiliario”  

(TOPALOV, 1979b, p. 650).  
 

Os custos do empreendimento por incorporação imobiliária apresentam diversos 

parâmetros fundamentais que se relacionam e se atrelam aos custos relativos dos terrenos, aos 
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custos da construção e aos custos da administração da obra. Dentre os custos da construção 

incluem-se, ainda, as etapas de projeto, fundação, estrutura e acabamento, os custos relativos à 

aquisição de matérias-primas e remuneração de mão-de-obra própria e terceirizada. Como 

também, os gastos operacionais que abrangem as despesas comerciais, gerais e administrativas 

(SHIMBO, 2012). 

Para demonstrar o custo da construção dos empreendimentos da pesquisa, realizou-se o 

cruzamento de dados disponibilizados no Registro de Incorporação referentes ao custo previsto 

da construção (CPC) – ver Anexo 05 – que compreende as seguintes parcelas219: i) o custo 

básico de materiais, o custo básico de mão-de-obra, o custo básico das máquinas e 

equipamentos; ii) as adicionais não consideradas no projeto padrão, como fundações especiais, 

elevador, equipamentos e instalações (fogões, gerador, bombas e recalque, impermeabilização, 

ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão), parque infantil, obras e serviços 

complementares (terraplenagem, recreação – piscinas, campos de esporte –, ajardinamento, 

instalações e regulamentação do condomínio, ligação e serviços públicos), pátio 

estacionamento, garagem; iii) os impostos, as taxas e os emolumentos cartoriais; iv) os gastos 

com projetos arquitetônico, estrutural, instalação, especiais; e, v) as remunerações do construtor 

e do incorporador  

 Deve-se advertir, desde logo, que o custo previsto se calcula por engenheiro ou arquiteto 

responsável antes mesmo de registrar o empreendimento no Cartório. Com base no Custo 

Unitário Básico (CUB) definido pelo SINDUSCON/RN, o incorporador chega-se ao custo 

global da construção – denominado aqui de CPC – e no custo global unitário da obra em 

cálculo220.  Dessa forma, a empresa divide o custo global da construção pela área equivalente, 

a fim de obter o parâmetro principal que é o CPC por metro quadrado. Na prática, o CPC pautará 

a estimativa parcial dos gastos da obra. Além disso, os dados do custo da construção podem 

mascarar ou distorcer as análises, devido ao Registro de Incorporação disponibilizar a previsão 

do custo final da obra e não informar a despesa real. 

 Conforme a pesquisa, o custo previsto da construção da unidade habitacional predomina 

entre R$ 1.001,00/m² e R$ 1.500,00/m² tanto para tipologia apartamento quanto para tipologia 

                                                           
219 A soma das referidas parcelas corresponde ao custo global da construção, conforme a NBR 12.721 (ABNT, 
2005) referente a Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições 
para condomínios edilícios.  
220 O valor estimado obtém-se com a multiplicação do valor por metro quadrado da construção pela área 
equivalente em área de custo padrão da unidade autônoma. A área equivalente corresponde a área virtual cujo 
custo de construção equivale ao custo da respectiva área real, utilizada quando este custo é diferente do custo 
unitário básico da construção, adotado como referência. Pode ser, conforme o caso, maior ou menor que a área 
real correspondente (ABNT, 2005). 
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casa221 (Figuras 51 e 52).  Ambas têm semelhanças na base produtiva dos projetos, com 

padronizações do estilo arquitetônica e do processo construtivo o qual favorece para o sistema 

de controle da produção e dos custos. No geral, os incorporadores buscam a produção em série, 

a fim de conseguir maior apropriação privada de lucros e atender ao perfil socioeconômico do 

seu nicho de mercado.  

 
Figura 51: Custo da construção por metragem 

(R$/m²) da obra, tipologia apartamento. 
Figura 52: Custo da construção por metragem 

(R$/m²) da obra, tipologia casa. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
 
  No caso específico das torres de edifícios de apartamentos, o crescimento do custo da 

construção não mantém uma continuidade com respeito ao número de níveis de pavimentos, 

mas sim existem sobressaltos (GONZÁLES, 2010). Na medida em que se verticaliza (Figuras 

49 e 50, página 169), o CPC eleva quando se ultrapassa dos cinco ou seis pavimentos pela 

necessidade de introduzir aparatos mecânicos de circulação vertical, como por exemplo, até o 

quarto pavimento o custo prevalece entre R$ 500,00/m² e R$ 1.000,00/m², por a maioria dos 

empreendimentos adotarem a alvenaria estrutural como sistema construtivo. E, se difere 

substancialmente (superior a R$ 1.500,00/m²), quando o escalonamento supera os 20 

pavimentos por recorrer a estruturas mais sofisticadas. Logo, a técnica de edificar e o tipo de 

                                                           
221 O quadro não especifica os valores dos custos de aquisição dos terrenos e custos de administração da obra que 
também compõem o custo do imóvel. 
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insumos conduz a CPC variados, o qual implica dizer, em princípio, que o custo se introduz em 

determinados andares.  

A pressão dos próprios investidores introduz métodos de produção cada mais eficientes 

que conduz ao avanço das forças produtivas, os beneficiam para obtenção de maior porção do 

mercado e da apropriação de uma quantidade maior de sobrelucros. Conforme Samuel 

González (2010), nessa economia mercantil ditada pelo capitalismo, ao aumentar a 

produtividade há a tendência de diminuir o efeito do valor unitário da produção – “preço 

natural” – e, até mesmo de forma contraditória, eleva os preços de oferta – e, de comercialização 

– individuais das mercadorias.  

De fato, o CPC no interior do setor capitalista da indústria da construção civil não é 

constante, seja pela influência do padrão técnico-construtivo seja pela tipologia do 

empreendimento, e não depende fundamentalmente do nível dos preços de oferta finais. O custo 

da construção resulta da amplitude do programa, das intervenções de um conjunto de variedades 

que abrange as condições da produção, como as economias de escala, a produtividade e a 

lucratividade das empresas da construção.  

 

8.3. PREÇO DE OFERTA 

 “En otras palabras, se pueden vender viviendas a precios que varían  
en proporciones muy superiores a las variaciones de su costo de construcción”  

(TOPALOV, 1979b, p. 650-651). 
 

 Como mencionado anteriormente, o preço do terreno dos empreendimentos pesquisados 

determina-se pela renda potencial a ser adquirida pelo desenvolvimento de usos rentáveis no 

local. Ademais, o preço de oferta se estabelece não só pela soma do preço do terreno, dos custos 

de produção, como também pelas taxas de lucratividades, pelas rentabilidades periódicas, pelas 

disponibilidades financeiras do público-alvo em adquirir imóveis específicos em determinadas 

áreas. E, ainda, há as distorções conjunturais influentes no preço com respeito a capitalização 

de suas rendas diferenciais, de monopólios que podem se sobressair em momentos de 

lançamento e/ou num futuro com a capitalização de incrementos, ou ao menos uma parte.  

 Neste caso, estimar o preço de oferta requer dispor do preço que os agentes do espaço 

urbano pagariam por um imóvel em seu conjunto mais o preço do terreno e os custos da 

construção. Para alinhar a esses condicionantes, deve-se saber o preço de oferta em áreas 

desenvolvidas e com poucos lotes vazios, como também, em zonas que há poucas transações e 

até mesmo com raras edificações, já que as possíveis densidades construtivas das cidades 
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relacionam quantitativamente com os preços de oferta e os custos da construção (GONZÁLEZ, 

2010). 

Entretanto, Samuel González (2010) afirma que a magnitude dos preços dos imóveis 

urbanos não é algo a se manifestar de maneira evidente e não se determina facilmente pelo 

observador desprevenido, por se tratar de bens com qualidades distintas entre si e para 

demandantes com comportamentos diferenciados. Assim, estabelecer o preço de oferta de 

residências toma dimensões adicionais do simples consumo do comprador, uma vez que a 

moradia é simultaneamente bem “de consumo” e bem “de investimento” com alusões a lógica 

de valor de uso e de valor de troca que supõe a estas práticas.  

Com base nos dados disponibilizados pelos entrevistados222, grande parte das 

incorporadoras realizam pesquisas de mercado sobre o preço de imóvel para, em seguida, 

definirem o preço máximo da oferta e, em certos casos, para impor preços de monopólio que 

tendem exaurir a renda da terra. Para Raimundo Maia223, se estabelece uma relação entre o 

preço que se deseja vender o imóvel com o preço de compra do terreno e com a lucratividade 

da empresa, que é quase sempre mais ou menos o dobro do custo da construção. Nessa 

percepção, o preço de oferta é a relação do quanto os incorporadores estão dispostos a investir 

para custear o processo de compra do terreno, a construção do empreendimento – e dentre 

outros fatores – mais o cálculo provável para obtenção da taxa de lucratividade, ou seja, o preço 

que o incorporador determina para comercialização – lançamento – do imóvel no mercado.  

Para complementar o estudo de cada parte do presumido lucro do incorporador coletou-

se o menor preço de oferta da unidade habitacional da incorporação que fora divulgado em 

páginas eletrônicas da incorporadora, em corretora de imóveis e em classificados do principal 

jornal de circulação da capital – Tribuna do Norte. Dentre os 511 empreendimentos da tipologia 

apartamento e casa, registrou-se o preço de oferta de 40% do total. Apesar do reduzido 

quantitativo, é possível realizar o estudo, mas deve-se considerar que as informações decorrem 

praticamente de UH situadas em Natal (48%) por concentrar maior número de imóveis e por 

haver maiores meios de publicidade dos empreendimentos.  

A partir dos dados do tipo apartamento situados nas áreas periféricas da Metrópole 

Funcional, nota-se que o preço de oferta da UH predomina entre R$ 100.001,00 e R$ 

200.000,00 e quanto mais se localiza distante de Natal, não ultrapassa de R$100.000,00 (Figuras 

53 a 56, página 175). Conforme o padrão construtivo e a localização do empreendimento, 

                                                           
222 Para maiores detalhes, ver o subcapítulo 7.1.4 Definição do preço de oferta/ lançamento. 
223 Em entrevista à autora em 22 de março de 2018. 



Produção imobiliária e parâmetros definidores do lucro bruto presumido| 175 
 

 
 

observa-se que os preços de oferta por metragem (m²) predominam entre R$2.001,00/m² e 

2.500,00/m² na área central de Parnamirim e entre R$1.001,00/m² e R$1.500,00/m² nas bordas 

de São Gonçalo com Natal, especificamente na Zona Norte. Nesta área da cidade polo, os preços 

de oferta assemelham-se daqueles a serem comercializados em Parnamirim, e, ainda, sobressai 

UH com preço superior a R$ 2.500,00/m². 

 

Figura 53: Preço (R$) da UH, tipo apartamento. Figura 54: Preço (R$)/m² da UH, tipo apartamento. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
  

Figura 55: Dimensionamento da UH (m²), tipo 
apartamento. 

Figura 56: Número de quarto, tipo apartamento. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
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Entretanto, no caso especifico de Natal, o preço de oferta aumenta à medida que se 

desloca no sentido da Zona Sul para Zona Leste, o qual identifica-se na primeira Zona, 

sobretudo no bairro de Capim Macio, empreendimentos com UH ofertadas por até 

R$599.000,00 (R$ 6.655,55/m²) com três quartos (90,00m²); e, chega-se a ofertar na faixa 

litorânea da Zona Leste – em Areia Preta – apartamentos com cinco quartos (280,00m²) por R$ 

2.307.000,00 (R$8.239,28/m²).  Esses elevados preços possibilitam os incorporadores 

adquirirem componentes exclusivos de lucratividade que se determinam pelas condições de 

mercado, do preço do solo e do custo da construção. Como também, por outros componentes 

de sobrelucratividades diferenciais que se obtém pela localização dos empreendimentos, como: 

pelas proximidades da orla marítima; dos principais centros de comércios e serviços; e, em 

alguns casos, por Zonas de Proteção Ambiental. Nessa perspectiva, o preço de oferta dos 

imóveis é fortemente influenciado pela apropriação do lucro a partir da localização do terreno, 

ou seja, quanto mais diferenciados e exclusivos forem o entorno dos terrenos e o próprio imóvel, 

maior é a tentativa dos incorporadores elevarem expressivamente o preço de oferta da unidade 

habitacional. 

De fato, a produção limita-se a propriedade do solo, o que traz consigo o aumento dos 

preços das moradias. Ao observa-se o preço/m² dos terrenos (Figura 47, página 169) das Zonas 

Sul e Leste de Natal identifica-se as mais altas escalas de valores da Metrópole Funcional 

(superior a R$601,00/m²). Logo, o alcance de determinados incorporadores em construírem 

nesses terrenos com preços sobrelevados podem outorga-los sobrelucratividades. Nesse 

mercado o público-alvo paga pela soma mais alta do preço de oferta, que introduz, o preço do 

terreno. E, o preço do solo supera a proporção desembolsada pelos usuários para o edifício 

construído.   

Tais sobrepreços de oferta não aparecem dentre os imóveis residenciais horizontais 

condominiais e semicondominiais (Figuras 57 a 60, página 177). Como mencionado 

anteriormente, a padronização de projetos neste mercado – principalmente, para população de 

renda média e baixa – concentra entre si preços de oferta em torno de R$100.000,00 para 

unidades com 2 quartos (60,00m²). Tais diferenciações de preços atrelam-se, também, ao preço 

do terreno do que ao próprio custo da construção, como por exemplo, nas áreas de 

transbordamento de Natal sobre Parnamirim onde concentram os valores mais elevados dos 

preços do solo (média de R$150,00/m²). Nessas áreas comercializam-se imóveis com 2 ou 3 

quartos (100,00 a 150,00m²) e com preços de oferta variando entre R$150.000,00 e 

R$200.000,00 (média de R$ 2.001,00 a 2.500,00/m²). 
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Figura 57: Preço (R$) da UH, tipo casa. Figura 58: Preço (R$)/m² da UH, tipo casa. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
  

Figura 59: Dimensionamento da UH (m²), tipo 
casa. 

Figura 60: Número de quarto, tipo casa. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro 

Imobiliário. 
 

No sentido Parnamirim em direção à Macaíba e na própria São Gonçalo do Amarante, 

o preço máximo de oferta é de R$150.000,00 para UH de até 75,00m² (média de R$1.501,00/m² 

a R$ 2.000,00/m²). Embora haja a redução do preço de oferta, comercializam-se os terrenos 
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numa escala de R$3,00224 até R$250,00/m² (Figura 48, página 169), o qual possibilita maiores 

sobrelucros para os incorporadores que as adquiriram a reduzido custo. Nessa linha de preços 

de ofertas, os empreendimentos em si não agregam valores aos produtos como áreas de lazer, 

equipamentos poliesportivos e nem a própria infraestrutura e os serviços do entorno225 que 

favorecem para tal acréscimo do preço final de comercialização.  

Por outro lado, Natal concentra as novas casas com maiores preços de oferta (máximo 

de R$450.000,00 e R$3.880,00/m²), apesar do reduzido número destes empreendimentos. Na 

prática, não há um comportamento anômalo do preço final, pois os imóveis se situam numa 

área com preços de solo elevados. Além disso, não só o entorno interfere na agregação de 

valores ao empreendimento, como também as disponibilidades de equipamentos de lazer nos 

condomínios, como: piscinas, parque infantil, quadra poliesportiva, salão de festas, 

churrasqueiras, entre outros.  

Os distintos preços de ofertas demonstram que as classes altas permanecem nos espaços 

tradicionais e exclusivos da cidade de Natal (Zona Leste), apesar de que as alterações nos modos 

de vida dominaram outros modelos de empreendimentos, como os condomínios fechados 

horizontais em periferias com estruturas urbanas básicas, ou seja, nas áreas de conurbação entre 

Natal e Parnamirim.  

Além disso, as variações de preços num cenário urbano de expansão manifestam os 

diferentes modos de acumulação do capital por parte dos proprietários de terras e dos 

incorporadores das áreas. Nas esferas com maiores competitividades – como as Zonas Sul e 

Leste de Natal – o processo de acumulação é intenso, embora haja pouco ou nenhum espaço 

restante para a acumulação adicional. Havendo, assim, uma luta contínua, desde dos anos 2000, 

entre agentes imobiliários para construir paisagens físicas – sobretudo, de torres de edifícios 

residenciais – apropriadas à própria condição do capital. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 Quase sempre são grandes glebas compradas e parceladas, posteriormente, para a implantação do 
empreendimento.  
225 Essa área é uma região urbana e semiurbana com precárias infraestruturas e serviços urbanos.  
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8.4. LUCRO BRUTO PRESUMIDO  

 
(...) a partir de um certo momento os campos de batalha estarão resumidos ao do mercado 

concorrencial, e as guerras deflagradas em defesa da honra e para a satisfação dos desejos da 
conquista serão substituídos pela busca do lucro (ABRAMO, 2007, p. 14). 

 

Ao fazer “detrás para frente” o cálculo do presumido lucro, por meio da dedução da 

fatura do custo da construção previsível, o que fica refere-se ao lucro da promoção e o preço do 

terreno. De fato, é uma prática comum dentre avaliadores, participantes e promotores de 

transações imobiliárias calcularem a quantidade que está disposto a pagar por um lote, a partir 

da quantidade do preço a ser ofertado do imóvel a ser construído no local. Ou às vezes ocorrerá 

o contrário, conforme o preço pago pelo terreno, se fixa o preço do produto ofertado. Em termos 

rigorosos, não existe uma razão estrutural para que esta proporção guarde para si algum nível 

determinado e, na verdade, distintas cidades, distintos momentos, inclusive distintas áreas 

urbanas adquirem diferentes preços do solo, da oferta, da comercialização e, consequentemente, 

da possível lucratividade (GONZÁLEZ, 2010; TOPALOV, 1979b). 

 Para expressar tal provável faturamento, equivalerá aqui, ao lucro bruto presumido 

(LBP)226 a relação entre o preço do terreno, o preço de oferta, os custos da construção e o 

número de unidades habitacionais dos empreendimentos. Embora o cálculo não seja preciso, 

pois o custo da construção é previsível – cálculo realizado antes do início das obras – e o preço 

de oferta é a referência daqueles divulgados em lançamento e, em alguns casos, após a 

conclusão do empreendimento. Mas, serve-se como parâmetro, na medida em que há unidades 

iniciadas e/ou finalizadas dentro do recorte temporal da pesquisa ou até mesmo a posteriori, 

podendo, assim, ser feita uma equivalência. Neste caso, o que importa fundamentalmente 

revelar é o quanto o produto a ser ofertado cobre parcialmente o capital investido em seu 

conjunto pelos incorporadores e o quanto eles faturarão com a construção do empreendimento.  

Uma vez estabelecida as variáveis, os empreendimentos da atual promoção imobiliária 

têm valorizações desiguais dos capitais e diferenciações de taxas lucro (%)227. No caso 

específico dos imóveis da tipologia casa228, o lucro máximo do incorporador atinge 101% e a 

mínima não chega a 1% (Tabela 09, página 180 e Figuras 61 e 62, página 181). Essa 

diferenciação da lucratividade é uma característica essencial das etapas do capitalismo, em que 

                                                           
226 O cálculo para obtenção do Lucro Bruto Presumido (LBP) é   
LBP (%) = [(Menor Preço de oferta da UH*Número de UH) – (Preço de compra do terreno + Custo da construção da UH)]* 100 

Menor Preço de Oferta da UH*Número de UH  
227 Por dificuldade de adquirir todas as variáveis para o cálculo do lucro bruto presumido, a análise decorrerá de 
24% do total do número de empreendimentos das tipologias casa e apartamento.  
228 Para tipologia casa, calculou-se o LBP de 38 empreendimentos, isto é, 38 unidades habitacionais.  
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a rentabilidade do solo contribui para obtenção de sobrelucratividade de localização. Na prática, 

a lucratividade reparte-se em duas: a primeira, tem a lucratividade da promoção que, para o 

incorporador, se integra a lucratividade total; e, a outra é a do preço do solo, que é a parte do 

lucro da localização transferida ao futuro proprietário.   

Busca-se retratar aqui é que a lucratividade se atrela ao processo de valorização do 

espaço, e isto não é uma tarefa simples. No caso das áreas de São Gonçalo com intensa 

promoção imobiliária, a padronização dos empreendimentos com custos reduzidos (do terreno 

e do produto final) provoca uma expansão relativa de atividades imobiliárias com retornos de 

lucratividade semelhantes a demais espaços metropolitanos periféricos – como nas áreas 

limítrofes entre Parnamirim e Macaíba.  

 

Tabela 9: Lucro Bruto Presumido da Metrópole Funcional, tipologia casa. 
 Municípios 
 Natal Parnamirim S. Gonçalo Macaíba Extremoz 

LBP (%)* Mínimo 16 2 0 0 

Não houve 
registro 

Preço de oferta (R$) 150.000,00 167.900,00 99.999,00 100.000,00 

Custo** (R$) 2.465.300,83 3.122.323,32 8.933.829,98 927.177,19 
Preço do Terreno (R$) 645.000,00 317.000,00 150.000,00 73.250,00 

Número de UH 24 21 91 10 

Bairro Ponta Negra 
(Zona Sul) 

Parque das 
Árvores 

Olho d’Água Bela Vista 

LBP (%)* Máximo 100 59 101 0 
Preço de oferta (R$) 450.000,00 159.000,00 100.000,00 84.900,00 

Custo** (R$) 6.241.114,17 6.173.989,15 1.516.417,27 504.590,10 
Preço do Terreno (R$) 1.425.690,00 125.000,000 73.806,39 5.000,00 

Número de UH 34 63 32 6 

Bairro Neópolis 
(Zona Sul) 

Parque das 
Nações 

Santo 
Antônio 

Bela Vista 

* Lucro Bruto Presumido e **Custo Global da construção 
Fonte: A partir dos dados de Registro de Incorporação, coletados em Cartórios de Imóveis de Natal, de sites da 

própria incorporadora e/ou em classificados de imóveis. 
 

 Entretanto, identifica-se enormes diferenciações de taxas de lucratividades entre 

empreendimentos semelhantes, situados na mesma área e com atuação do mesmo incorporador.  Ou 

seja, nos anos de 2013, o incorporador Multi Investidores do Brasil Ltda.  registrou o empreendimento 

Prosperar Residence São Gonçalo do Amarante I, para construí-lo numa área periférica semirrural que, 

até o momento, iniciava os primeiros parcelamentos do solo. Nos anos seguintes (2014 e 2015), 

registrou-se mais quatro condomínios similares ao Prosperar I (Figura 63, página 183).  
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Figura 61: Lucro Bruto Presumido (%), tipologia apartamento. Figura 62: Lucro Bruto Presumido (%), tipologia casa. 

 
Base Digital: SEMURB (2017) de Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante; SEMUR (2017) de Parnamirim;  IBGE (2010), 

IDEMA (2017). Fonte: Pesquisa de campo (2015 e 2017). Organização e elaboração: Huda Lima (2017). 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
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Apesar da semelhança quanto ao projeto arquitetônico, ao dimensionamento e ao custo do 

terreno, a estimativa do custo global da construção do primeiro foi 45% superior ao dos demais 

Prosperar. Consequentemente, a diferenciação influenciou nas taxas de lucratividades requeridas 

entre eles. Para o primeiro, a taxa atingiu somente 13%, seguidos de 93% no ano de 2014 e 101% 

nos de 2015. Essa diferenciação da taxa de lucratividade, ou a valorização desigual dos capitais, é 

um dos aspectos da obtenção de benefícios tanto pela localização quanto por ganhos internos de 

operação. Por um lado, a Multi Investidores do Brasil não compromete a massa de capitais na 

operação se não alcança, pelo menos, uma taxa de lucratividade que se considere, em um dado 

momento, como mínima. Por outro, ao expandir a atividade imobiliária em áreas, até então, 

desocupadas, mas com crescente demanda, a incorporadora padroniza o produto a custos reduzidos 

e agrega no preço de oferta os crescentes investimentos públicos em infraestruturas e equipamentos 

urbanos em tais espaços. 

Por conseguinte, a taxa de lucro em Parnamirim da tipologia casa encontra-se entre a 

margem de 2% e atinge no máximo 59% (Tabela 10, página 184, e Figura 62, página 181). No 

entanto, nos resultados dos faturamentos registram-se valores negativos, provavelmente, por os 

incorporadores declararem no custo global da construção remunerações para si próprio e para o 

construtor entre 19% a 31% do CPC, porcentagem estas sobrelevadas ao comparar com os demais 

empreendimentos. Já em Macaíba, dentre os únicos três empreendimentos com catalogação das 

taxas de lucro, nota-se que o preço ofertado das unidades é proporcional ao valor do capital investido 

para construí-lo, o qual limitou algum faturamento do incorporador. 

E, por último, em Natal calculou-se a lucratividade de apenas dois empreendimentos do tipo 

condomínio horizontal, verificando-se enormes diferenças entre as margens de lucro (de 16% a 

100%). No caso do primeiro, a baixa valoração do retorno do capital atrela-se a alguns aspectos da 

estrutura espacial da localidade. Apesar de se situar na Zona Sul, o empreendimento encontra-se 

entre a Mancha de Área de Interesse Social da Vila de Ponta de Negra – no bairro de mesmo nome 

– em que limita um maior preço potencial dos imóveis ofertados e restringe a acumulação de capital 

adicional a ser adquirido pela paisagem física da orla marítima e de uns dos principais pontos 

turísticos da cidade, o Morro do Careca. Ao contrário do segundo, acumula-se um maior lucro por 

agregar ao preço máximo de oferta as possíveis valorações do espaço urbano do entorno, como a 

proximidade: i) aos principais shoppings da cidade: ii) as redes de supermercados: ii) as 

universidades públicas e privadas; iii) aos diversos sistemas viários de Natal e da RMN (BR-101) e 

das linhas de circulação de transporte público. 
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Figura 63: Empreendimento em São Gonçalo do Amarante, período de 2015 e 2016. 

 

Fonte: Base cartográfica Google Earth, adaptado pela autora (set./2017). 
 

Ao detalhar o faturamento do incorporador a partir do modelo residencial da tipologia 

apartamento229, evidencia-se com maior intensidade as possíveis lucratividades obtidas no preço de 

oferta e na própria transformação do preço do solo, sobretudo, em Natal que se configura como 

favorável para acumulação de lucros. Sendo assim, para melhor esclarecer as condições e o meio 

que contornam os elevados faturamentos dos promotores, a análise decorrerá por Zonas 

Administrativas em Natal e pelos próprios municípios em Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante.  

Do ponto de vista da localização dos empreendimentos, no geral, a cidade polo é, portanto, 

o espaço de acumulação, produto e condição geral das maiores taxas de lucro e numa menor 

proporção as áreas de conurbação entre Natal e Parnamirim. Nas demais áreas da Metrópole 

                                                           
229 Para a tipologia apartamento, calculou-se o LBP de 86 empreendimentos, ou seja, de 86 unidades habitacionais. 
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Funcional, a lucratividade das UH da tipologia apartamento assemelha-se ao da casa (Figura 61, 

página 181, Tabela 09, página 180, e Tabela 10). 

 

Tabela 10:  Lucro Bruto Presumido da Metrópole Funcional, tipologia apartamento. 
 Municípios 
 Natal Parnamirim São Gonçalo Macaíba Extremoz 

LBP (%)* Mínimo 2 1 -3 97 

Não 
houve 

registro 

Preço de oferta (R$) 105.800,00 115.000,00 74.500,00 90.000,00 
Custo** (R$) 6.470.000,00 300.432,19 26.312.000,00 8458634,67 

Preço do Terreno (R$) 180.000,00 41.000,00 750.000,00 300.000,00 

Número de UH 64 3 352 192 

Bairro Planalto 
(Zona Oeste) 

Cajupiranga Olho d’Água 
Campo da 
Mangueira 

LBP (%)* Máximo 340 179 42 97 
Preço de oferta (R$) 720.000,00 145.263,00 103.490,00 99.900,00 

Custo** (R$) 26.445.660,00 32.335.148,44 100.316.756,15 5.311.349,18 
Preço do Terreno (R$) 2.500.000,00 3.500.000,00 1.998.464,25 350.000,00 

Número de UH 177 688 1.408 112 

Bairro Tirol 
(Zona Leste) 

Nova 
Parnamirim 

Jardins 
Distrito 

Industrial 
* Lucro Bruto Presumido e **Custo Global da construção 

Fonte: A partir dos dados de Registro de Incorporação, coletados em Cartórios de Imóveis de Natal, de sites da 
própria incorporadora e/ou em classificados de imóveis. 

 

No caso específico de Natal, as localidades das Zonas Norte e Oeste reúnem 

aproximadamente 45% do total das UH do município que se encontram em empreendimentos com 

blocos de edifícios de quatro pavimentos e implantadas em glebas anteriormente vazias. Dentre 

estes condomínios verticais, há reduzida disponibilidade de equipamentos de lazer e serviços e um 

elevado número de unidades habitacionais inferiores a 60m².   

O avanço de condomínios de apartamentos na Zona Norte (Figura 61, página 181) evidencia 

novas dinâmicas de valorização imobiliária e do cenário urbano, convenientes para a captura de 

lucros – sobretudo, aos incorporadores – em localidades tradicionalmente restritas a população de 

baixo poder aquisitivo (Figura 09, página 61). No geral, a taxa de faturamento é superior a 35% e 

chega a atingir 123%. Essa elevada variação decorre do conjunto de estruturas e de aspectos físicos-

territoriais capazes de agregar ganhos, principalmente, de elementos que compõem o 

empreendimento e o seu próprio entorno.  

 As extrações do LBP são pautadas basicamente pela parceria das incorporadoras 

pernambucana Moura Dubeaux e a mineira MRV, que constroem os imóveis por uma média de R$ 

58.000,00 (R$ 989,00/m²) e oferta a partir de R$ 123.000,00 (R$ 2.460,00/m²). Outra peculiaridade 

identificada é que, basicamente, 59% da produção de apartamentos na Zona Norte encontram-se sob 
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suas responsabilidades230. Contrapondo, assim, a produção da Moura Dubeux dos anos de 2000, que 

ocorreu somente em áreas com intensa dinâmica imobiliária (Zonas Leste e Sul) e destinadas para 

um público solvável capaz de adquirir imóveis de alta rentabilidade e liquidez (QUEIROZ, 2012a). 

Entretanto, na década de 2010, a empresa atua com novas estratégias de utilização do capital 

imobiliário, ampliando sua produção para o ramo de condomínios verticais populares em áreas com 

predomínio de moradias horizontais (bairros de Potengi e Pajuçara). 

Com uma dinâmica imobiliária similar ao da Zona Norte, os investimentos da Zona Oeste 

de Natal apresentam uma captação de lucro bruto presumido entre 2% a 85%, mas com uma 

concentração abaixo de 50%. Embora, o faturamento seja menor, os apartamentos são 

comercializados a um preço de oferta superior e se negociam alguns a partir de R$ 88.000,00 

(R$1.760,00/m²) e outros por R$369.600,00 (R$4.195/m²)231 e, respectivamente, com custos de 

construção de R$ 57.180,00 (R$ 1.021,00/m²) e R$ 212.000,00 (R$ 1.542,00/m²). Essa ampla 

margem de diferenciação dos preços ofertados é justificada pela variabilidade tipológica dos 

apartamentos, dos condomínios, do preço do terreno e da localização.  

Entretanto, em ambas as Zonas, as novas produções possuem limitações nas estratégias de 

aquisição do lucro bruto presumido. Sendo evidente, o planejamento por parte dos incorporadores 

imobiliários em padronizar e racionalizar a técnica construtiva dos condomínios, como também, 

implantar um alto número de UH, geralmente, em grandes glebas para diluir o custo do terreno, 

reduzir o da construção e obter a maior lucratividade possível. Em alguns dados, depara-se com o 

LBP significativamente semelhante a soma do preço do terreno e do custo da construção, 

impossibilitando o incorporador a atingir o seu principal objetivo, isto é, a obtenção de uma alta 

lucratividade para retornar seu faturamento o quanto antes a lógica capitalista.     

Não é de todo surpreendente, nesta pesquisa, que os resultados de faturamento são superiores 

em áreas centrais das Zonas Leste e Sul. Como era previsível, em ambas as Zonas há um incremento 

elevado entre o preço do terreno, o custo da construção e o preço da oferta, tendo predominância do 

LBP numa média de 100% e o máximo atinge 340% (no bairro de Tirol, na Zona Leste). A alta 

lucratividade do investimento possibilita a configuração de retornos de capital ao ciclo imobiliário, 

antes mesmo da comercialização de todas as unidades habitacionais. Ou seja, permite ao 

incorporador a remuneração de investimentos absorvidos com a venda de um número reduzido de 

                                                           
230 Como mencionado anteriormente, a parceria contribuiu para a queima de etapas referentes a estruturação da 
construtora Moura Dubeux, conforme as exigências da demanda do “mercado popular”, como financiamentos 
específicos, publicidades, vendas e até mesmo a padronização de projeto e da estrutura geral da obra.   
231 O preço de oferta diferencia de maneira significativa dos demais por obter, também, um sobrelucro de localização. 
O empreendimento está situado entre as margens do bairro Dix-Sept Rosado e próximo a nova centralidade da cidade, 
como de shoppings centers, universidades, redes hospitalares, Centro Administrativo do Governo do Estado, Estádio 
Arena das Dunas, dentre outras áreas.  



Produção imobiliária e parâmetros definidores do lucro bruto presumido | 186 
 

 
 

imóveis, que se configura por ele próprio como um empreendimento economicamente atraente ao 

oferecer um grau de remuneração compatível a determinado limite/ etapa da construção. 

Cabe destacar que, o maior faturamento determina-se pelo preço de oferta do imóvel (a partir 

de R$720.000,00, média de R$4.365,00/m²) definido pela capacidade de pagamento de um público-

alvo enquadrado num mercado exclusivo e de luxo, uma vez que o preço do terreno declarado no 

Registro de Imóveis (R$131,00/m²)232 não se sobressai ao comparar com os do entorno. E, muito 

menos ainda, ao custo da construção da unidade habitacional que é sete vezes inferior (R$ 

129.508,00 ou R$590,50/m²) ao preço de oferta.     

Outro ponto a mencionar, a oferta de imóveis com LBP inferior à média da região (120%), 

provavelmente, por situar nas margens da Área Especial de Interesse Social (AEIS) de Mãe Luiza 

– localizada no bairro de próprio nome (Figura 64, página 187) – que concentra moradores com 

rendimento pessoal médio entre ½ a 1 salário mínimo (R$ 442,21)233, aquém da população do 

município de Natal (R$ 905,73) e menos ainda ao dos bairros do entorno (Tirol, R$ 3.294,72; Areia 

Preta, R$ 2.327,96; e Petrópolis, R$ 3.439,69). Evidencia-se que a predominância da população de 

baixo poder aquisitivo interfere na obtenção de maiores sobrelucros e implica em situações de alto 

risco para os incorporadores, já que o funcionamento do mercado formal depende de perspectivas 

de revalorização do capital constante durante todo o período de sua produção e comercialização. 

Apesar do baixo LBP (12%), o preço de oferta inicial das UH é de R$ 449.000,00 (R$4.630,00/m²), 

demasiadamente superior ao mercado imobiliário informal de residências autoconstruídas da AEIS, 

cujos preços de compra variam entre R$320,00/m² a R$640,00/m² e de oferta de R$440,00/m² a 

R$1.700,00/m² (LIMA, 2012). 

A partir dos pensamentos de David Harvey (2013) e Elia Zamaro e Ángela Carballo (2014), 

a apropriação de lucro tendo por base a localização torna-se uma questão complicada quando 

permite que as vantagens relativas – embora uma característica permanente de qualquer cenário – 

estejam eternamente mudando em determinadas áreas. Em alguns casos, as diferenças de estrutura 

urbana – como de infraestrutura, de serviços, de transporte, de acessibilidade – nivelam as diferenças 

locacionais, mas em outros alcançam resultados exatamente oposto, como: i) o aumento da distância 

social e espacial entre ricos e pobres; ii) a existência de bairros claramente desfavorecidos; iii) a 

                                                           
232 Identificou-se na Escritura de Compra e Venda que o preço de compra do terreno foi de R$2.500.000,00 
(R$131,00/m²), mas o preço de avaliação da prefeitura para arrecadação do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de 
Bens Imóveis (ITIV) superou 6 vezes ao da transação (R$ 15.257.600,00), isto é, estimou-se ao preço médio dos terrenos 
do entorno (R$ 800,00/m²).    
233 Conforme o Censo Demográfico de 2010. Fonte www.ibge.gov.br. Acesso em: agosto de 2017.  
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formação de lugares residenciais eleitos livremente pelas classes altas, enquanto nas zonas precárias 

residem aqueles sem outra opção, mas que habitar esses lugares.   

 

Figura 64:  Bairro de Mãe Luiza (AEIS) e o entorno imediato (Areia Preta, Petrópolis, Tirol), Zona 
Leste de Natal. 

Fonte: Foto Jornalismo Canindé Soares. Site: http://canindesoares.com/site/wp-content/uploads/2017/05/17032013-
IMG_0159.jpg. Acesso em: nov. 2017. 

 

A elevada lucratividade dos incorporadores, também, identifica-se na Zona Sul de Natal, em 

áreas com intensa pulverização de novos empreendimentos, como as dos bairros de Ponta Negra, 

Capim Macio e Lagoa Nova. A respeito do primeiro bairro, desde os anos 2000, ele é caracterizado 

por uma produção de imóveis verticais nas proximidades da orla-marítima, principalmente, para o 

mercado imobiliário-turístico de segunda residência (flats, apart-hotéis) destinado a um público 

estrangeiro europeu, como portugueses, espanhóis, italianos. Entretanto, após a crise do subprime, 

o quadro de produção imobiliária é alterado para o de edifícios residenciais destinados ao público 

da região e quase sempre sob a responsabilidade de incorporadores nacionais e locais.  

Atualmente, conforme os dados da pesquisa, os apartamentos erguidos em Ponta Negra 

possuem amplas variações de LBP – mínimo 4% e máximo 185% –, o qual se justifica pelas diversas 

ocupações territoriais (Figura 65, página 188). Há elevados faturamentos entre os empreendimentos 

situados próximos a orla-marítima, ao contrário daqueles localizados em áreas com obstáculos para 

Mãe Luiza 
(AEIS) 

Areia Preta 

ZPA 

Parque das 
Dunas (ZPA) 

Petrópolis 

Tirol 

Zona Norte 

Rio Potengi 



Produção imobiliária e parâmetros definidores do lucro bruto presumido | 188 
 

 
 

a agregação de valores ao preço de oferta do imóvel, como as localidades parcialmente urbanizadas 

compostas, ainda, por glebas vazias circunvizinhas a acessos carroçáveis. 

 

Figura 65: Vista Parcial de Ponta Negra, Capim Macio e Lagoa Nova. 

Fonte: Acervo próprio, out. 2017. 
 

Já, Capim Macio ocupou-se, primeiramente, até o início dos anos 1990 por granjas e, na 

década seguinte, com a expansão imobiliária de Ponta Negra há um impulso dos promotores em 

investirem cada vez mais na área, através da ocupação das glebas por residências unifamiliares de 

alto padrão e por apartamentos destinados, sobretudo, as classes média-alta e alta, além de uma 

vasta gama de comércios e serviços, como universidades, escolas, restaurantes, bares, redes de 

supermercados, shoppings. Desse ponto de vista, as transformações do espaço possibilitaram uma 

valorização do solo, dos empreendimentos em geral e, consequentemente, contribuíram para a 

obtenção de lucros elevados para os novos investidores. Atualmente, a taxa de lucratividade dos 

incorporadores varia entre 23% a 190%, tendo trechos com faturamentos bastante superiores a Ponta 

Negra e semelhantes a antigas áreas nobres de Natal (Petrópolis e Tirol).  

Por último, o bairro de Lagoa Nova, que se evidencia como a nova centralidade urbana de 

Natal, impulsiona cada vez mais a dinâmica imobiliária, com sobrevalorizações do fundiário – preço 

médio de R$750,00/m² e máximo de R$ 1.354,00/m² – e com LBP em torno de 85%. E ainda há 

uma ressalva, a região possui o maior LBP (216%) da Zona Sul, cujo preço do terreno do 

empreendimento foi de R$730,00/m², custo da construção da unidade habitacional em torno de R$ 

145.000,00 (R$1.163,00/m²) e com preço de oferta inicial de R$550.000,00 (R$5.790,00/m²).   

Portanto, no plano imediato de Natal, os efeitos da localização misturam-se ao ponto de 

possibilitar diversos valores de lucratividades, conforme os atributos qualitativos do local atrelados 

as possibilidades e interesses do público-alvo em pagar por determinados preços de oferta. Dentre 

aqueles empreendimentos inseridos numa vizinhança consolidada (como, as Zonas Sul e Leste) ou 

ladeados por terrenos vazios (como o bairro do Planalto, na Zona Oeste) cujos novos investimentos 
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podem ser atraídos para o local, há significativas valorizações do LBP e da própria capitalização 

fictícia pela simples compra de terras ou pela simples perspectiva das incorporadoras construírem 

no entorno. Ou seja, trata-se fundamentalmente, de que o custo de acondicionamento do solo é 

eminentemente variável segundo as localizações e o incorporador não realizará a operação – de 

compra, de construção, de comercialização – se não assegurar uma lucratividade mínima.  

As distintas áreas com altíssimas lucratividades e outras quase irrisórias interligam-se a 

questões cronológicas de que as classes altas não abandonaram os espaços exclusivos da Metrópole 

Funcional. Além disso, marcam as padronizações das estratégias residenciais e da organização do 

conjunto da cidade, com base nas suas conquistas sobre as zonas com melhores condições urbanos, 

e delimitam áreas com maiores lucratividades.      

Dentre os municípios do entorno de Natal, no geral, as taxas de lucratividade da tipologia 

apartamento concentram abaixo de 75%, confirmando, assim, a afirmativa de Danilo Volochko 

(2015) de que para viabilizar economicamente os empreendimentos do segmento dito “popular” a 

lucratividade habitacional é sempre menor em relação à construção de moradias de alto padrão. 

Mesmo que os “produtos populares” apresentem menores lucros quando comparados com as 

margens maiores de lucros daqueles denominados de “alto padrão”, identifica-se na área limítrofe 

de Parnamirim com Natal faturamentos superiores a taxa de 100%, cujo valor máximo atinge 179% 

(Figura 61, página 181 e Tabela 10, página 184). 

Vale notar que as maiores lucratividades se elevam de modo contíguo e, ao mesmo tempo, 

coloca-se contraditoriamente como uma possibilidade por elevar os preços de terrenos e formar 

barreiras ao próprio setor imobiliário, como nos bairros de Nova Parnamirim e Emaús que 

apresentam defasagens de investimentos públicos em infraestruturas, equipamentos e serviços 

urbanos. Contudo, para os incorporadores obterem máximas margens de lucro é necessário reduzir 

o custo da construção, produzir o maior volume de UH a dimensionamento mínimo e aumentar o 

preço de oferta. Isto é facilmente visível dentre os empreendimentos de Parnamirim com maiores 

taxas de lucro (179% e 137%), o qual o preço de oferta de ambos é em média R$ 3.220,00/m²; com 

o custo da construção variando entre R$800,00/m² e R$ 925,00/m²; com amplo número de UH de 

45,00m² (668 e 712); e, com preço de terreno aproximáveis aos de áreas valorizadas de Natal (em 

torno de R$ 270,00/m²). 

Ao adentrarmos cada vez em Parnamirim no sentido Natal – Macaíba, a taxa de lucratividade 

assemelha-se aos dos bairros populares de Natal (Planalto, Pajuçara e Potengi). Esses efeitos de 

localização, às vezes reforça e às vezes opõe a lucratividade dos empreendimentos situados nos 

bairros periféricos, onde de antemão o tecido urbano ocupa-se, somente, por redes viárias, elétrica, 
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de água e arruamentos (Figura 66). Nessa percepção, a determinação do preço de oferta se vinculará 

com os acessos viários e os futuros equipamentos de infraestrutura a serem implementados na 

vizinhança. Ademais, com o alcance de novos investimentos na área, há modificações tanto das 

relações espaciais quanto das qualidades da terra, o qual beneficia a ampliação das taxas de 

lucratividade dos futuros incorporadores e, até mesmo, a valorização das terras e de imóveis do 

entorno. 

 

Figura 66: Vista parcial do bairro Bela Vista, em Parnamirim.  

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017. 

 

Em virtude da escassez de dados sobre Macaíba e São Gonçalo do Amarante (Figura 61, 

página 181, e Tabela 10, página 184), constata-se que o faturamento advém do domínio dos 

incorporadores sobre determinadas porções do espaço e da especulação que estes fazem com a terra. 

Dentre os referidos municípios, os preços dos terrenos praticamente não se diferenciam, mas os 

preços de oferta variam segundo as localizações. Em Macaíba, por exemplo, o empreendimento 

situado no Distrito Industrial com alta taxa de faturamento (97%) tem preço de oferta inferior 

(R$1.998,00/m²) a UH comercializadas na Zona Oeste de Natal, baixo custo da construção (R$ 

782,00) e do preço do terreno (R$ 55,00/m²). Ao contrário dos situados nas bordas de São Gonçalo 

do Amarante com Natal, a lucratividade atinge no máximo 42% dentre empreendimentos com 

melhores insumos e equipamentos de lazer. De fato, há um certo balanceamento da lucratividade 

por adquirir grandes glebas a baixo custo, média de R$25,72m², e as reduzidas margens entre o 

custo da construção (R$ 1.412,20/m²) e o preço de oferta (R$ 2.100,00/m²).   

A produção de empreendimentos a “forma mais barata” de preço de terrenos, custo da 

construção e preços de oferta cria espaços novos para acumulação de capital e abarca outras fontes 

de insumos, de mão-de-obra e até mesmo tem efeitos diferenciados no tempo de giro do capital, 

quando há, por exemplo, medidas compensatórias de políticas habitacionais para aquisição dos 

imóveis – como o Programa Minha Casa Minha Vida. Vale notar que, se existe uma superelevação 
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dos preços da terra, há uma produção de empreendimentos com insumos de melhor qualidade, 

elevando o custo da construção e, em paralelo, sobreleva o preço de oferta para que os 

incorporadores obtenham a desejada margem de LBP.   

 

8.5. PREÇO, LUCRO E INCORPORADOR 

 

A produção de moradias é fortemente influenciada pela conjuntura econômica e por outros 

numerosos fatores que afetam o mercado imobiliário. Alguns são de ordem social, como as 

estratégias das famílias, dos grupos sociais, as valorizações de alternativas existentes ou não para a 

inversão da produção. Outros por decisões políticas, com a alocação de recursos para construção de 

moradia, as disponibilidades e as possibilidades de acesso a financiamentos, tanto por parte das 

empresas promotoras quanto dos compradores. E também, pelos condicionantes físicos e 

urbanísticos por influenciarem na escolha do local dos empreendimentos, da tipologia da moradia a 

ser implantada e do público-alvo.  

Frente a isso, o estudo das diferenciações entre preço do terreno, custo da construção e preço 

de oferta do imóvel permite visualizar que onde se situam os terrenos “baratos” e com alto 

coeficiente de aproveitamento, há a definição do produto que melhor se adapta ao terreno, à região 

e, por conseguinte, à clientela que se pretende atingir. Conforme a integração entre a infraestrutura 

urbana com a propriedade da terra e esta a questão da habitação, os investimentos públicos e 

privados contribuem para definição da lucratividade bruta presumida do incorporador e condiciona 

onde e de que forma as diversas classes sociais distribuem-se no espaço urbano.  

Outro fator que orienta os promotores imobiliários na busca das taxas de lucratividade pelas 

diversas regiões da cidade é o zoneamento definido pela legislação urbanística. Ao determinar 

diferentes formas de apropriação do espaço, as diretrizes estabelecem classificações para os 

territórios urbanos. Logo, interessa aos incorporadores imobiliários, por exemplo, as terras com o 

maior coeficiente de aproveitamento de sua área total e aquelas com uma possibilidade de um alto 

grau de adensamento e de verticalização, como é o caso dos bairros de Lagoa Nova e Petrópolis, 

respectivamente, Zona Sul e Leste de Natal. 

Em geral, se percebe que não é suficiente ter em conta somente a lucratividade bruta 

presumida da promoção imobiliária para compreender a lógica econômica dos incorporadores. 

Também são elementos essenciais a formação da taxa de lucro, a velocidade de comercialização, os 

financiamentos para a construção e comercialização, as diversas combinações dos capitais 

imobiliários, financeiros, dentre outros. 
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Mas, para obter o estudo concreto da lucratividade do incorporador é necessário envolver 

pesquisas sobre as trajetórias fundiárias dos terrenos-alvo dos novos investimentos, retomando 

análises sobre as dinâmicas fundiárias de transformações do uso do solo, do parcelamento 

(desmembramentos e loteamentos de glebas) e da verticalização. Outro ponto a complementar, trata-

se da verificação dos processos construtivos dos empreendimentos, como as relações de espaço-

tempo da construção, as suas fases e etapas, as tecnologias empregadas, os projetos urbanísticos e 

arquitetônicos. Por fim, as relações dos empreendimentos com as localidades onde são construídos, 

no sentido de entender o alcance da lucratividade, enquanto um processo de transformação mais 

amplo e global do espaço social.   

Para avançar na compreensão da valorização dos espaços que abrigam novos 

empreendimentos, precisa-se avaliar as variedades de promotores atuantes na Metrópole Funcional 

que passaram pelo setor imobiliário nos últimos anos. De fato, a atuação dos incorporadores não é 

homogênea, distinguindo-se por aqueles com a pretensão de produzir grandes pacotes de unidades 

habitacionais por diversas áreas da MF e para variados público-alvo, como é o caso dos 

empreendimentos da MRV em parceria com a Moura Dubeux.  

Com base nos dados apresentados no capítulo, ao recortar a produção imobiliária da 

Metrópole Funcional numa escala municipal e em certos casos por zonas administrativas ou por 

concentração de incorporações (Figura 67, página 193), visualiza-se o panorama geral do 

incorporador com maior número de empreendimentos registrados em determinadas localidades, os 

maiores e menores preços de oferta de imóveis, o preço do solo por metro quadrado e as variações 

de lucro. No geral, constata-se que a Zona Leste de Natal (Área 02) possui os maiores valores tanto 

do preço do terreno quanto do preço da moradia e os incorporadores da região são aqueles com 

elevado lucro bruto presumido. Verifica-se, também, que as incorporadoras Moura Dubeux e MRV 

sobressaem dentre aquelas com maior quantidade de imóveis registrados por área.  

A localidade como mercadoria é, portanto, o determinante para diferenciação da 

lucratividade dos incorporadores. Por um lado, a perspectiva da disponibilidade de terras e o 

processo de valorização do espaço – a sua capitalização – torna-se algo presente no preço máximo 

de oferta. Por outro, a questão da urbanização eleva os preços seja da terra, dos empreendimentos 

construídos ou em construção, ao modificar a rentabilidade do solo em preço do solo, preço dos 

imóveis e preço do espaço urbano, dado por um mercado imobiliário de espaços edificados e de 

espaços com perspectivas de edificação ou de alguma transformação presente ou futura. 
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Figura 67: Preço, lucro e incorporador de destaque em determinadas áreas da Metrópole Funcional.  

 
Nota: Terreno refere-se ao seu preço mínimo e máximo de comercialização. Oferta é o preço mínimo e máximo de 
oferta do imóvel. Lucro compreende ao mínimo e máximo lucro bruto presumido dos incorporadores atuantes na área. 
E, por último, é o nome do incorporador com maior número de registros da tipologia casa e/ou apartamento daquela 
área e a quantidade de empreendimentos incorporados. 

Fonte: A partir dos dados de Registro de Incorporação, coletados em Cartórios de Imóveis de Natal, de sites da 
própria incorporadora e/ou em classificados de imóveis. 

 

Com base em Heliana Vargas (2014), a condição de localização no âmbito do mercado 

imobiliário conduz à principal peculiaridade do produto (imóvel) a vincular ao próprio terreno e aos 

processos norteadores do espaço urbano, remetendo à necessidade de abranger o fator localização 

como elemento de diferenciação da tipologia do empreendimento, do preço de oferta da edificação 

e do próprio faturamento do incorporador. Logo, para compreender o rebatimento das atuais 

intenções dos incorporadores na totalidade da Metrópole Funcional, procura-se identificar no 
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capítulo seguinte a expansão imobiliária dos últimos anos, apoiando-se em mapas, fotos e dados que 

possibilitam a leitura da sua diferenciação no território. 
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9. PRODUTO IMOBILIÁRIO NO TERRITÓRIO  

 

“Mas doravante não se construirá mais muralhas: a ‘cidade’, a ‘urbs’, não tem mais limites, na 
verdade, não há mais cidade. O que há é um espaço contínuo, que é homogêneo porque as 

localizações nele contidas são intercambiáveis e por isso diferentes entre si, de forma que o espaço 
se diferencia ao se homogeneizar. Ambas, a homogeneidade e a diferenciação do espaço se moldam 

incessantemente pela intervenção de capital e trabalho” (DEÁk, 2016, p. 52). 
 

A composição entre o solo e as edificações sobre ele construída diferencia o produto 

imobiliário e o público a ser atingido, bem como suscita modificações das estruturas urbanas e 

edilícias externas a ele. O produto imobiliário varia significativamente o espaço físico-territorial e 

motiva a existência de conflitos entre os potenciais usuários e os vários palcos dos promotores 

imobiliários. Para se alinhar a estruturação do território, especialmente de lugares diferenciais, a 

definição dos produtos imobiliários deriva das características locacionais, da qualidade e do uso do 

solo, das condições ambientais, entre outros elementos. É possível esclarecer que determinadas 

localidades, cujas qualidades simplesmente visuais como infraestrutura, tipologia das edificações, 

acessos viários permitem identificar áreas vantajosas para a produção imobiliária de certos produtos 

e são favoráveis para a própria lucratividade dos incorporadores. Portanto, explicar a produção 

imobiliária dos incorporadores – do período de 2011 a 2016 – no território da Metrópole Funcional 

e os diversos obstáculos impeditivos e delimitadores da sua continuidade – barreiras naturais, 

distrito industrial, legislações urbanísticas – possibilitam desenhar peças individualizadas da 

produção imobiliária no território e demonstrar pontos de dispersões e fragmentações urbanas 

(VARGAS, 2014; DEÁK, 2016). 

Dentre o recorte temporal e espacial da pesquisa, identifica-se variações significativas de 

concentração e/ou desconcentração de empreendimentos e de unidades habitacionais no território, 

consequentemente, por questões físico-territoriais, pela ocupação intensa de espaços edificados, 

pelo elevado preço do solo, pelos condicionantes urbanísticos, dentre outros. Assim, ao delinear no 

território o conjunto de “pontos” dos empreendimentos registrados (Figura 68, página 196), 

identifica-se a estrutura de um Arco Principal configurado por uma circunferência oval incompleta, 

com diversas frações representadas por áreas em que não há a atuação das incorporadoras; e, se 
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estrutura em seu interior e exterior contornos semelhantes, mas de menor diâmetro que serão 

denominados de Sub-Arcos. De modo geral, elaborou-se os arcos para facilitar a leitura da produção 

imobiliária dos incorporadores no território, das possíveis tendências de crescimento das áreas 

urbanas da Metrópole Funcional para identificar espacialmente as áreas de transbordamentos e de 

conurbações entre as cidades, a partir do número de empreendimentos registrados. A compreensão 

dessa produção e em diversas escalas de análise territorial, tendo alguns momentos a leitura entre 

bairros, entre Zonas Administrativas – no caso de Natal – e entre cidades. 

 

Figura 68: Arco Principal e Sub-Arcos no contexto da estrutura urbana e da tipologia dos 
empreendimentos. 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
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Como a produção não é contínua em todo o território da Metrópole Funcional, fracionou-se 

o Arco Principal em três segmentos. O primeiro segmento do Arco Principal (Figuras 68 e 69, página 

198) possui os dois extremos com especificidades e diferenciações peculiares sobre o alcance dos 

promotores e do produto imobiliário.  No caso de Natal, segundo Angela Ferreira (1996) e Luiz 

Queiroz (2012), até os anos 1990, a atuação do incorporador restringia as Zonas Leste e Sul, e 

explica-se por: i) predominar a população com renda média e alta residente na área; e, ii) 

disponibilizar de infraestrutura e atrair fatores não-econômicos que influenciaram as tendências do 

mercado. Até então, os incorporadores agiam em áreas mais centrais e valorizadas da cidade, mas 

nos últimos anos começou a verificar tal presença em bairros – como os da Zona Norte e Oeste – 

com intensa concentração de população de baixo poder aquisitivo, ocupados por conjuntos 

habitacionais, loteamentos irregulares e/ou habitações autoconstruídas. Outra diferença física é ao 

comparar as produções imobiliárias da capital constata-se, expressivamente, a dicotomia entre a 

produção em território precariamente ocupado (Zonas Norte e Oeste) e em centro equipado (Zonas 

Leste e Sul). 

Para tanto, delimita-se a Zona Norte de Natal como ponto de partida do Arco Principal 

(Figura 69, página 198), já que existe uma certa continuidade da produção imobiliária até as franjas 

de Parnamirim com Macaíba. Logo, frente a atuação dos incorporadores, evidencia-se uma 

incipiente presença de possíveis empreendimentos a serem construídos na Zona, que se caracteriza 

por uma produção pulverizada de condomínios verticais em áreas até, então, inexploradas por 

grandes incorporadoras234, certamente, por  concentrar diversas barreiras físico-territoriais-

ambientais, como Manchas de Interesse Social, Zonas de Proteção Ambiental, parte do Distrito 

Industrial da RMN, inclusive o Rio Potengi que delimita as áreas com intensa produção imobiliária 

(Zona Leste) daquelas com elevada concentração de moradias precárias autoconstruídas (Zona 

Norte). 

 

 

                                                           
234 Como as empresas Moura Dubeaux Engenharia e MRV Engenharia Participações. 
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Figura 69: Arco Principal e Sub-Arcos com a localização dos bairros da Metrópole Funcional. Figura 70: Empreendimentos no contexto da estrutura urbana.  

 
Base Digital: SEMURB (2017) de Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante; SEMUR (2017) de Parnamirim; IBGE (2010), IDEMA (2017). 

Fonte: Pesquisa de campo (2015 e 2017). Organização e elaboração: Huda Lima (2017). 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
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A Zona Norte de Natal reúne ao total 20% das unidades de apartamentos (total de 2.044) 

a serem construídas no município e encontram-se distribuídos em apenas 06 

empreendimentos235 com reduzido número de equipamentos de lazer236, com diversos blocos 

de apartamentos de no máximo quatro pavimentos e com ausência de elevadores. Os 

apartamentos237, no geral, têm uma média de 50,00m² e se direcionam, principalmente, para 

população de baixa renda e inseridas em programas habitacionais de financiamentos públicos, 

como o PMCMV. 

Esse avanço dos condomínios verticais na Zona Norte evidencia novas dinâmicas de 

valorização imobiliária e do cenário urbano, convenientes para a captura de lucros238 – 

sobretudo, aos incorporadores – em localidades tradicionalmente restritas a população de baixo 

poder aquisitivo (Figura 09, página 61). No caso específico da Zona, os promotores – na busca 

de potencializar os ganhos – investem em condomínios verticais com mais de 300 unidades 

habitacionais e ofertam um novo estilo de vida, em comunidade através das torres ilhadas entre 

muros para garantir aos futuros moradores a privacidade, o prestígio social e a segurança com 

o exterior. Ou seja, forma enclaves formalmente construídos em meio a localidades, em sua 

maioria, autoconstruídas e ilegais.  

Esses novos empreendimentos concentram, principalmente, nos bairros de Potengi e 

Pajuçara (ao total 1.544 UH) e se situam próximos aos principais eixos viários da capital – 

como a Avenida Dr. João Medeiros Filho –, onde se concentra parte dos comércios e serviços 

da Zona, como: shopping center, supermercados, universidades, equipamentos de saúde e 

segurança (Figura 70, página 198, e Figura 71, página 200). Além disso, é uma região integrada 

ao sistema viário de Natal, o qual possibilita a circulação de transportes públicos que se 

conectam com diversas áreas da capital e da própria RMN.  

Ao analisar o Arco Principal no sentido Norte-Sul, após o rio – denominado de Rio 

Potengi –, registra-se a continuidade do processo histórico de centralização e de intensificação 

de ofertas de imóveis em determinados bairros das Zonas Leste e Sul – Petrópolis, Tirol, Lagoa 

Nova e Ponta Negra; e, a valorização imobiliária em ambas as Zonas, especificamente em Areia 

                                                           
235 Até o fechamento do banco de dados, totalizou-se em Natal 10.425 de unidades de apartamentos, distribuídos 
em 102 empreendimentos que, possivelmente, serão construídos.  Já, o quantitativo conforme as Zonas 
Administrativas se espacializa da seguinte forma: i) Norte, com 2.044 UH, em 6 empreendimentos; ii) Oeste, com 
2.724 UH, em 20; iii) Sul, com 4.803 UH, em 63; e, iv) Zona Leste, com 854 UH, em 13. 
236 Praticamente, os equipamentos de lazer dos empreendimentos da Zona Norte são compostos por piscina, parque 
infantil e quadra poliesportiva.  
237 A tipologia predominante dos apartamentos caracteriza-se por sala, cozinha, área de serviço, quarto, banheiro 
e suíte.  
238 Maiores detalhes no Oitavo Capítulo, “Produção imobiliária e os parâmetros definidores do lucro bruto 
presumido”.  
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Preta e Capim Macio, e no Sub-Arco do Planalto (Figura 69, página 198). No geral, as referidas 

localidades oferecem diferenciadas tipologias habitacionais que se direcionam a um gradiente 

variado de demanda, havendo, assim, uma maior produção para as classes médias e altas em 

áreas centrais e turísticas (Zonas Leste e Sul) e, em menor proporção, onde a produção 

imobiliária tende a ser mais limitada (Zona Oeste).  

 

Figura 71: Residencial Nova América, situado próximo a Av. João Medeiros Filho na Zona Norte 
de Natal. 

 
Fonte: http://rn.olx.com.br/rio-grande-do-norte/imoveis/reserva-nova-america-2-quartos-zona-norte-393780515. 

Acesso em: outubro de 2017. 
 

A busca dos incorporadores em intensificar a produção imobiliária transforma e 

diferencia o espaço urbana através de “renovações” e/ou “inovações” de áreas. Por um lado, as 

áreas valorizadas nos dias atuais239, que foram ocupadas primeiramente por granjas, conjuntos 

habitacionais e casas de veraneios, passam por um processo gradativo de “renovação” dos 

espaços desde os anos 1990, por meio da substituição de moradias unifamiliares por torres de 

apartamentos. Por outro, glebas240, até então vazias nos anos 2000, “inovam” o espaço ao serem 

ocupadas, principalmente, por condomínios verticais.  

De fato, determinadas áreas da Zona Leste – Areia Preta (Figura 72, página 201), 

Petrópolis e Tirol – transformam a paisagem da região através da construção de apartamentos 

de alto padrão (superiores a 200,00m²) em áreas anteriormente ocupadas, principalmente, por 

residências unifamiliares, havendo, assim, a “renovação” dessas localidades por substituição da 

                                                           
239 Bairros de Petrópolis, Tirol, Lagoa Nova e Ponta Negra. 
240 Os terrenos desocupados, sobretudo, nos bairros do Planalto e de Capim Macio.   
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tipologia e não do uso. Essa produção em massa de novas moradias materializa-se, sobretudo, 

dentre Tirol, Petrópolis e entorno imediato, bairros estes que conservam um traçado de largas 

avenidas com adequada infraestrutura urbana e se situam entre os principais centros de 

comércios e serviços da capital (especificamente, bairros de Cidade Alta, Alecrim e Lagoa 

Nova).  

 

Figura 72: Vista Parcial de Areia Preta, Zona Leste de Natal. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

  

Ademais, incorporadoras nacionais, regionais e locais241 se articulam, por meio de novas 

estratégias e acomodam, também, empreendimentos de luxo em terrenos desocupados ou até 

mesmo de menor preço na Zona Sul, como em Capim Macio. Contudo, a consagração e a 

intensificação de torres de apartamentos para classe média e de luxo decorre, notadamente, em 

Lagoa Nova e seu entorno imediato (Figura 73, página 202). 

Na Zona Sul de Natal, desde os anos 2000, há a intensificação de empreendimentos 

verticais principalmente no Sub-Arco de Ponta Negra (Figura 69, página 198, e Figura 74, 

página 202), que até meados da década não tangenciava o Arco Principal, em decorrência da 

limitada produção dos bairros vizinhos – Capim Macio e entorno. Ao final do período é que se 

consolida na região circunvizinha a apropriação de residências unifamiliares e de torres de 

apartamentos, garantindo, assim, a continuidade territorial entre os eixos imobiliários principal 

e litorâneo delimitados por Alexsandro Silva (2010). Dentre o intervalo de 2011 a 2016, 

registra-se, somente, no bairro de Ponta Negra 25 empreendimentos com tipologias que variam 

desde apartamentos (6 condomínios, total de 1.773 UH), condomínios horizontais (total de 02, 

                                                           
241 Como as incorporadoras Moura Dubeux, BSPAR, PLANC, Colmeia, Cyrela, Ecocil, dentre outras. 
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com 133 casas), e, ainda, permanece significativa a produção de segunda-residência – flat, 

apart-hotel (total de 07, 281 UH) – para consumidores estrangeiros (espanhóis, portugueses, 

italianos) em localidades próximas à orla. 

 

Figura 73: Vista parcial da Zona Sul de Natal. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

 

Figura 74: Vista parcial do bairro de Ponta Negra, Zona Sul de Natal. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

 
Em ambas as Zonas (Sul e Leste de Natal), os empreendimentos verticais caracterizam-

se pela: i) predominância de unidades habitacionais superiores a 60,00m² e, com número 

expressivo de apartamentos acima de 200,00m² (Figura 49, página 169); ii) construção de 

condomínios, predominantemente,  com uma única torre edificada acima de 20 pavimentos 

(Figuras 50, página 169); iii) variedade em seu interior de equipamentos de lazer e de convívio 

(piscinas, saunas, espaços gourmet, academia de ginástica, salão de festas, salão de beleza, 

quadra poliesportiva). 
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Quando se trata do Sub-Arco do Planalto242 situado na Zona Oeste de Natal (Figura 69, 

página 198), registra-se uma produção intensa e descontínua ao Arco Principal e do próprio 

tecido urbano. Nessa região ergue-se predominante condomínios fechados verticais (média de 

4 pavimentos) em glebas anteriormente vazias e com preços do solo inferiores243 (predomina 

entre R$ 50,00 a R$100,00/m²) aos da Zona Leste e Sul (média superior a R$400,00/m²), por 

se situar distante dos principais centros de comércios e serviços e pela ausência na área de 

saneamento básico e de acessos viários – 14% das vias são pavimentadas e 13% drenadas 

(NUNES, 2015).  

Apesar da precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, a intensa dinâmica 

imobiliária da área do Planalto é subsidiada pelo PMCMV (total de 1.944 apartamentos e 70 

casas, distribuídos em 23 empreendimentos), direcionando a nova produção para o chamado 

segmento popular. O avanço de incorporadoras evidencia “inovações” de dinâmicas de 

valorização imobiliária e do cenário urbano da região, que são convenientes para captura de 

lucros e, ao mesmo tempo, determina expressivas mudanças, principalmente, por provocar 

aumentos no preço dos imóveis e dos terrenos em locais tradicionalmente restritos a população 

de baixo poder aquisitivo.  

Até a altura dos Sub-Arcos do Planalto e de Ponta Negra, identifica-se uma produção 

diferenciada de moradias direcionadas para determinados grupos sociais. Havendo, assim, a 

estratificação cada vez mais do território por camadas sociais pela intensificação e/ou pelo 

surgimento – em determinados locais – de elevadas torres de apartamentos na cidade tradicional 

(Zona Leste) e, também, pela consagração em áreas até então ocupadas por população de baixo 

poder aquisitivo (Zona Oeste). 

Ao retornamos para o Arco Principal no trecho do bairro de Lagoa Nova (Zona Sul), há 

uma produção pontual de torres de apartamentos (Figura 75, página 204) que se justapõem ao 

eixo de crescimento do novo centro de Natal244 e se insere entre áreas historicamente 

consolidadas pela ocupação do solo, por conjuntos habitacionais, por condomínios residências 

                                                           
242 Em 1962, a empresa Gerna Agropecuária e Indústria Ltda. adquiriu terras em Natal que compreendem 
atualmente ao Sub-Arco do Planalto. No decorrer da década de 1960, houve o loteamento da localidade, em 128 
quadras e 2.048 lotes, em média, de 25,00 x 80,00m² destinados a residências. Mas, a ocupação da área ocorreu 
no decorrer dos anos 1980, por posse e não efetivamente pelos compradores dos lotes vendidos pela empresa Gerna 
(GUILHERME, 2018 e FERREIRA, 1996). 
243 Para maiores detalhes, ver o subcapítulo 8.1. Terreno: o preço de um bem sem valor. 
244 Atualmente, Lagoa Nova e suas áreas limítrofes – principalmente, Tirol e Candelária - evidenciam a nova 
centralidade urbana de Natal, por concentrar universidades públicas e privadas; os maiores shoppings da cidade; 
redes hospitalares públicas e privadas; o Centro Administrativo Estadual; o estádio Arena das Dunas construído 
para o evento Copa do Mundo FIFA 2014; a Justiça Federal, a Polícia Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, 
demais serviços e comércios, dentre outros usos capazes de atrair novos investimentos para área. 
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unifamiliares e multifamiliares destinados para as classes média e alta. Esse processo de 

verticalização se dá desde os anos 1990, onde os lotes anteriormente ocupados por moradias 

unifamiliares/ granjas são “renovados” por condomínios verticais residenciais e 

estabelecimentos de comércios/ serviços.  

 

Figura 75: Vista parcial das Zonas Sul – bairro de Lagoa Nova – e Leste de Natal. 

Fonte: Acervo próprio, ago. 2014. 
 

Dentre outros fatores, a área tem um forte apelo simbólico pela dinâmica imobiliária e 

pelas atribuições auferidas por promotores, como uma localidade promissora para diversos 

investimentos e de elevada lucratividade e por cada vez mais valorarem o preço de troca e a 

especulação não só de imóveis – sobretudo, das novas unidades habitacionais –, mas do próprio 

terreno. A busca dos incorporadores em agregar valores ao preço de oferta, somente, por se 

situarem em tal área é claramente visível nas publicidades dos empreendimentos do próprio 

bairro e daqueles situados na borda – Nova Descoberta, Nossa Senhora do Nazaré, Dix-Sept 

Rosado – que são divulgados como se estivessem em Lagoa Nova.   

Dentre o total de apartamentos a serem construídos em Natal (10.737 UH), apenas o 

bairro de Lagoa Nova concentra 1.647 das unidades (distribuídas em 28 condomínios verticais) 

que se aglomeram nas proximidades dos principais eixos viários da capital (Avenidas Senador 

Salgado Filho e Prudente de Morais). Os condomínios possuem praticamente uma única torre, 

cujo dimensionamento médio varia entre 60,00 e 100,00m², e destinam-se para população de 

elevado poder aquisitivo.  

No decorrer do Arco Principal, há uma atuação rarefeita de incorporadoras em 

Candelária, Pitimbu e Neópolis (Figura 76, página 205). No caso do primeiro bairro, o reduzido 

número de UH nos últimos anos decorre da intensa ocupação do solo por torres de 

apartamentos, conjuntos habitacionais, shopping centers, universidades, supermercados.  Já o 

segundo, é praticamente adensado por um extenso conjunto habitacional erguido nos anos 1970 

Lagoa Nova 

Petrópolis Tirol Parque das Dunas (ZPA) 
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entre Zonas de Proteção Ambiental. E, no último, desde o final dos anos 1990, se impulsiona a 

expansão imobiliário para classe média – principalmente, por apartamentos em blocos (média 

de 4 pavimentos) e, posteriormente, em torres (média de 20 pavimentos) – nas grandes glebas 

vazias localizados nas proximidades da Avenida Ayrton Senna245. Sendo evidenciado na década 

de 2010, a intensa produção imobiliária – tanto de apartamentos quanto de casas e lotes em 

condomínios fechados ou não – nesta área do município de Natal e na conurbação com 

Parnamirim. 

 

Figura 76: Conurbação de Natal sobre Parnamirim. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

 

Atualmente, há uma continuidade, mas de modo espaçado, desses modelos habitacionais 

em áreas do Arco Principal no município de Parnamirim – notadamente, nos bairros de Nova 

Parnamirim, Parque das Árvores, Parque do Jiqui, Parque das Nações (Figura 69, página 198). 

Essa continuidade territorial é ocupada por padrões imobiliários voltados para diferentes grupos 

sociais, isto é, nesse trecho pericentral do município se instalam condomínios fechados 

horizontais de luxo e em áreas adjacentes casas – condominiais ou semicondominiais – e 

apartamentos voltados para segmentos de baixo poder aquisitivo.  E, cada vez mais em direção 

                                                           
245 A Avenida Ayrton Senna é uma das principais vias de acesso entre a nova centralidade de Natal e a área de 
transbordamento da capital sobre o município de Parnamirim, bairro de Nova Parnamirim. E, ainda, concentra no 
seu entorno supermercados, galerias de comércio e serviços, torres de edifícios residenciais.   



Produto imobiliário no território | 206 
 

 
 

a Macaíba – bairros de Cajupiranga e Nova Esperança – há a atração de novos empreendimentos 

para o segmento popular que marca o processo de estruturação de distintas periferias e precárias 

expansões territoriais em localidades semiurbanas e rurais dessas cidades.  

Esse primeiro segmento do Arco Principal, reflete a continuidade territorial da 

Metrópole Funcional entre Natal, Parnamirim e Macaíba e a atual produção imobiliária que se 

configura por espaços urbanos murados e controlados por sistemas de vigilância. Há a 

diferenciação dos produtos nessa porção do território, uma vez que há concentração de 

condomínios verticais desde da Zona Norte de Natal até o transbordamento com Parnamirim e, 

ainda, de empreendimentos do tipo horizontal, condominiais ou semicondominiais, sobretudo, 

no entorno da BR-101 até o limítrofe de Parnamirim com Macaíba.  

Dentre os condomínios horizontais do tipo casa, identifica-se significativas 

diferenciações e especificidades referentes à disposição do imóvel e dos equipamentos de 

infraestrutura no interior dos empreendimentos. Para aqueles situados em áreas limítrofes entre 

Natal e Parnamirim a configuração se dá por uma extensa ocupação territorial dentre muros, 

com implantações no seu interior de áreas de uso comum, vias, calçadas, praças, sistemas de 

lazer/ esporte. Essas amplas glebas de propriedade condominial interceptam o tecido urbano, 

em função das barreiras representadas por tais muros.  

Em contrapartida, os empreendimentos das áreas limítrofes entre Parnamirim e Macaíba 

caracterizam-se por semicondomínios (Figura 22, página 92) ausentes em seu interior de vias 

para circulação de veículos automotivos e passeios, sendo compostos, praticamente, pelas 

residências – propriamente dita – implantadas em pequenas frações do terreno que se destinam 

para o uso comum. Dentre outros aspectos, cada imóvel tem acesso direto ao logradouro 

público, não interferindo na continuidade territorial já que ocupam pequenas parcelas da quadra. 

Geralmente, esses condomínios são compostos por duas a quatro unidades, não ultrapassando 

o quantitativo de 10 casas.  

Entretanto, algumas das características dos condomínios horizontais são visíveis dentre 

os verticais, como as extensas glebas de terras daqueles – principalmente, localizados na parte 

norte da Metrópole Funcional – que concentram mais de 500 unidades habitacionais 

distribuídas entre blocos de apartamentos com 4 pavimentos e que contêm extensas áreas de 

circulação de veículos automotivos e de garagens (Figura 71, página 200). E, dentre esses 

empreendimentos, ainda há os que destinam parte das glebas para os equipamentos de uso 

coletivo, como: os de lazer e esporte, as praças, as quadras poliesportivas, o parque aquático.  
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O primeiro segmento do Arco Principal define bem o atual momento do mercado 

imobiliário da Metrópole Funcional, observa-se que há novos padrões das construções, os quais 

são os empreendimentos condominiais com refinamento contínuo, enorme gama de detalhes 

internos e apelos de propaganda, como os apartamentos produzidos na Zona Leste de Natal; e, 

ainda,  os grandes condomínios verticais e semicondominiais horizontais de padrão popular, 

como respectivamente aqueles da Zona Norte de Natal e das áreas limítrofes entre Macaíba e 

Parnamirim.  

Como também, identifica-se a presença de incorporadoras na faixa litorânea do 

munícipio de Parnamirim – Sub-Arco da Orla – que, apesar da oferta ser rarefeita e espaçada, 

distingue-se pela variedade tipológica de imóveis. Por exemplo, no trecho – após a Zona de 

Proteção Ambiental da Barreira do Inferno – estrutura-se o condomínio horizontal de lotes 

(Residencial Vila Flor) com padrões semelhantes ao Condomínio Alphaville, localizado este 

nas suas proximidades (Figura 77, página 208). Essa opção de moradia em espaços residenciais 

fechados de luxo permite identificá-los como lugares destinados a grupos sociais privilegiados, 

o qual implica a constituição efetiva de novos habitats que envolvem relações diferenciadas 

entre tais espaços e os que os circundam, neste caso as áreas de granjas, vilas de pescadores, 

casas de veraneio. 

No Sub-Arco da Orla, identifica-se, também, a atuação dos promotores em áreas 

suscetíveis a verticalização, cujo propósito é de obter sobrelucros através do adensando de lotes 

que foram ocupados por casas de veraneio ou moradores da região (Figura 78, página 208). De 

fato, desde a década de 2000, expande o processo de verticalização na região em decorrência 

de investimentos financeiros – estes, sobretudo, provenientes do Programa de Desenvolvimento 

do Turismo (PRODETUR) – para melhoria da infraestrutura urbana e do sistema viária. O 

período marca-se pela oferta intensiva de imóveis do tipo segunda-residência – apart-hotel, flat 

– para atender a demanda do público estrangeiro (cf. SILVA, 2010). Entretanto, nos anos 2010, 

o modelo predominante ofertado transita do tipo segunda-residência para apartamento, isto é, o 

produto direciona-se para uma demanda que, provavelmente, residirá numa área que até então 

era de veraneio.  

Ao retornarmos para estrutura do Arco Principal, nas áreas limítrofes entre Parnamirim 

e Macaíba, há um rompimento da circunferência em decorrência do amplo trecho com presença 

de granjas, indústrias, condomínios rurais, novamente, granjas para, em seguida, adentrar-se ao 

tecido urbano de Macaíba. Logo, o arco ressurge na área delimitada como urbana, mas com 
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uma produção imobiliária insignificante ao compararmos com o parque residencial dos 

municípios do entorno.  

 

Figura 77: Localização do Alphaville Natal e do Residencial Vila Flor. 

 
Fonte: Base cartográfica Google Earth, adaptado pela autora (set./2017). 

 
 

Figura 78: Vista parcial do Sub-Arco da Orla. 

 Fonte: Acervo próprio, out. 2017. 
 

Pirangi do Norte 

Barreira do Inferno (ZPA) 
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No geral, os empreendimentos do Segundo Segmento do Arco Principal concentram-se 

na sede de Macaíba, mas grande parte situa-se em glebas vazias afastadas do centro principal 

de comércio e serviço e nas proximidades de moradias autoconstruídas, cujo entorno tem um 

aspecto semirrural – e, em alguns casos, até mesmo rural – com ausência de vias pavimentadas, 

de infraestruturas e serviços urbanos básicos. E, ainda, há uma atuação pontual de 

incorporadores em áreas distantes do tecido urbano e próximas ao distrito industrial (Figura 

79). Cabe destacar que apesar dos problemas urbanos, os promotores mantêm a intenção de 

atuarem na região e edificam, principalmente, casas em condomínios fechados e torres de 

apartamentos de no máximo quatro pavimentos para serem ofertadas ao público que se insere 

no PMCMV. 

 

Figura 79: Entorno do Condomínio Flor de Lis, situado no Distrito Industrial de Macaíba. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

 

Entre a sede de Macaíba e de São Gonçalo do Amarante, segmenta-se, novamente, o 

Arco Principal por não se registrar a presença de empreendimentos na área. Embora, haja a 

descontinuidade da produção imobiliária por incorporadores, é visível no território o 

transbordamento do centro principal de Macaíba em áreas rurais de São Gonçalo do Amarante 

que procede do intenso parcelamento de grandes glebas (Figura 80, página 210). De fato, os 

incorporadores não atuam nas áreas com presença de granjas e de distritos (agrupamentos 

rurais) e retornam somente na franja do tecido urbano de São Gonçalo do Amarante (Terceiro 

Segmento do Arco Principal).  

O conjunto de empreendimentos locados no Terceiro Segmento do Arco Principal (sede 

de São Gonçalo do Amarante e seu entorno) dá-se de modo difuso em glebas, até então, vazias 

que se situam nas proximidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
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Grande do Norte (IFRN)246 e se espraia de forma rarefeita no sentido dos bairros Centro, São 

Antônio do Potengi, Regomoleiro, Olho d’Água, atravessando a BR-406247, adentrando-se até 

Jardins e indo em direção a Natal. Nessa fração do território, o mercado imobiliário encontra 

situações privilegiadas para multiplicação e disseminação de novas moradias para o segmento 

popular (casas, apartamentos) e para incorporar áreas rurais e semirrurais ao processo de 

urbanização, por meio da aquisição de imensas glebas vazias a baixo preço, especialmente, 

daquelas inseridas em áreas de expansão urbana e no entorno do distrito industrial da BR-101 

(Figura 70, página 198). Entretanto, o alcance dessa nova produção não transcorre em direção 

ao bairro de Macaranduba, possivelmente, pelo controle de gabarito e de uso do solo definidos 

em legislações urbanísticas municipais a respeito do entorno do Aeroporto Internacional e da 

própria Área de Interesse Industrial, Comercial e Serviço248.  

 
Figura 80: Área limítrofe entre Macaíba e São Gonçalo do Amarante. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

 

Apesar da produção imobiliária em São Gonçalo do Amarante (3º Segmento do Arco 

Principal) não se justapor com a Zona Norte de Natal (Primeiro Segmento do Arco Principal) 

e, menos ainda, com a de Extremoz (Sub-Arco de Extremoz), o padrão tipológico dos 

empreendimentos é semelhante aos condomínios horizontais ofertados nas áreas limítrofes 

                                                           
246 Ao final de 2009, inicia-se a negociação para construção do IFRN de São Gonçalo do Amarante, o qual as obras 
começam em 2010 e concluí em 2012 funcionando, assim, as atividades de ensino. O Campus, com 8 hectares, foi 
construído em terras pertencentes à União, onde funcionou a antiga Fazenda Rockfeller, da renomada família 
norte-americana que, por muito tempo, desenvolveu atividades agropecuárias em São Gonçalo do 
Amarante. Fonte: http://portal.ifrn.edu.br/campus/saogoncalo/institucional/historico. Acesso disponível: 25 de 
setembro de 2017.  
247 Hoje, a via encontra-se duplicada para atender a demanda de mobilidade ao Aeroporto de São Gonçalo de 
Amarante.  
248  Conforme o Art. 57 do Plano Diretor de São Gonçalo, “as áreas especiais de interesse industrial, comercial ou 
de serviços destinam-se a favorecer o pleno desenvolvimento de atividades econômicas geradoras de emprego e 
renda no Município, assim como dar suporte as atividades complementares ao aeródromo instalado em São 
Gonçalo do Amarante”(SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2009). 
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entre Macaíba e Parnamirim e aos condomínios verticais da Zona Norte de Natal. Dentre a 

tipologia casa, registra-se condomínios e semicondomínios com até 10 unidades habitacionais 

em reduzidas extensões territoriais, devido à ausência de número elevado de UH. Ao contrário 

das grandes glebas destinadas para construção de condomínios verticais (Figuras 49 e 50, 

página 169 e Figura 81) com suas diversas torres de apartamentos, suas vastas áreas para 

circulação e estacionamento de veículos, onde tais muros que os cercam formam barreiras para 

estruturação do espaço urbano.  

 

Figura 81: Entorno do Residencial São Gonçalo. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017. 

 

Para finalizar, as intenções dos incorporadores do Sub-Arco de Extremoz decorrem de 

modo pontual, disperso e longínquo do padrão periférico de crescimento urbano da Metrópole 

Funcional. Tendo um alcance, praticamente, imperceptível ao comparar com o quantitativo 

geral da pesquisa249. Em todo caso, a tipologia dos empreendimentos assemelha-se aos 

pequenos condomínios de casas dos demais municípios periféricos, com no máximo três 

unidades habitacionais locadas em semicondomínios, com diversos acessos direto ao 

logradouro público e reduzida apropriação da quadra. Esses imóveis situam-se numa área de 

expansão do tecido urbano (Figura 82, página 212) da sede municipal que decorre do 

parcelamento do solo rural na forma de loteamento, principalmente, entre a RN-307 e a BR-

101, indo em direção ao distrito industrial.  

As constatações possibilitam afirmar que os novos empreendimentos marcam a 

estruturação da Metrópole Funcional por diversas tendências. De um lado, há a expansão 

territorial em ritmos mais acentuados em Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, em 

consequência de intensa ocupação do solo em Natal e seu espraiamento contínuo para as áreas 

                                                           
249 Como mencionado no tópico Operacionalização da Pesquisa na Introdução, os dados disponibilizados pelo 
Cartório de Imóveis de Extremoz impossibilitam aprofundar a pesquisa. Portanto, as análises sobre a dinâmica 
imobiliária do município são sempre superficiais.   
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limítrofes dos municípios. Por outro, uma tendência de crescimento do tecido urbano com 

descontinuidade territorial entre os limites de Parnamirim e Macaíba, por presença de novas 

localidades parceladas para uso residencial e glebas não loteadas, ou seja, vazios urbanos 

circunscritos por áreas rurais com pouco uso agropecuário. Na prática, os proprietários das 

terras aguardam as melhores condições de mercado para parcelar a área e reforçam as práticas 

especulativas, que cada vez mais orientam as formas de produção do espaço urbano.  

 

Figura 82: Sub-Arco de Extremoz, área de expansão urbana. 

 
Fonte: Acervo próprio, out. 2017.  

 

Verifica-se, também, a redefinição da tradicional estrutura centro-periferia, com a 

sobreposição a esse modelo de novas lógicas locacionais, segundo as quais erguem-se 

empreendimentos que passam a se distanciar das áreas centrais da cidade polo e dos seus bairros 

pericentrais. Além da consolidação das áreas com intensa produção imobiliária e a formação de 

novos dinâmicas em áreas periféricas, sobretudo daquelas distantes da capital, onde há maior 

disponibilidade de terras e destinam-se e direcionam-se para população de baixo poder 

aquisitivo e inseridas no PMCMV. Trata-se de um momento de reprodução espacial da 

Metrópole Funcional que vem sendo definido pela capitalização do preço do solo e do próprio 

empreendimento, seja em áreas altamente valorizadas (Zonas Leste e Sul de Natal) ou menos 

valorizadas (áreas limítrofes entre Macaíba e Parnamirim). Portanto, é central a análise da 

produção do espaço urbano atual, haja vista que sua valorização adquire novos conteúdos 

através das dinâmicas do setor imobiliário articulados ao preço fundiário – do solo, sobretudo, 

urbano –, ao preço imobiliário – dos bens imóveis, das edificações – e ao próprio lucro do 

incorporador. 
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 CONCLUSÃO 

 
 

Na década de 2000, o mercado imobiliário e os mecanismos regulatórios e institucionais 

do Estado mediam articulações ao mercado financeiro e efetivavam a implementação de 

legislações específicas, como por exemplo, a de Patrimônio de Afetação que possibilita ao 

incorporador constituir um patrimônio próprio à realização do empreendimento, não se 

confundindo com os demais bens da incorporadora. E, ainda, a Sociedade de Propósito 

Específico cujo objetivo é isolar o risco financeiro da atividade que se destina a empresa e reunir 

pessoas jurídicas para desenvolver atividades específicas e restritas, como os projetos de 

empreendimentos residenciais. Ambas as leis significaram uma estratégia financeira dos bancos 

e dos agentes financeiros para garantirem rentabilidade do capital emprestado e a diminuição 

dos riscos, como também, para pressionar o setor imobiliário à financeirização e a crescente 

adoção de instrumentos de captação externa de recursos para incorporação e construção 

imobiliária. 

Mesmo presentes na Metrópole Funcional incorporadoras atuantes em escala nacional 

que desempenham atividades pela financeirização, o capital imobiliário e fundiário se sobressai 

dentre o circuito dos ativos financeiros das incorporações imobiliárias e se evidencia uma 

aproximação com o capital financeiro, por parte da incorporadora local Ecocil. A empresa 

adaptou de modo centralizado os seus recursos ao capital financeiro por meio de fundos de 

investimentos que reforçam seus negócios, possibilitam assumir o controle sobre grande 

volume de produção imobiliária e maximizam as condições de obtenção de ganhos no setor. 

De fato, o capital imobiliário e fundiário não possui consequências somente para a 

reprodução do capital, mas também para a estruturação das cidades em áreas de segregação e 

fragmentação espacial, pois estas e particularmente seus componentes residenciais moldam-se 

pela maneira como são financiados. Através dos dados analisados, verifica-se que as ações dos 

promotores imobiliários ligados às instituições financeiras – as Sociedades Anônimas de 

Capital Aberto e Fechado – concentram-se nas áreas mais valorizadas do urbano, Zonas Leste 

e Sul de Natal.  Dentre essas Sociedades há realizações de parcerias para adentrarem e se 

adaptarem ao mercado local, bem como, para atuarem nos diversos segmentos de moradias. 

Entretanto, o caráter das parcerias é temporário, o qual se desfaz após a conclusão dos 

empreendimentos. Tais ações, demonstram a grande flexibilidade do setor imobiliário.
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.   

As dinâmicas demonstradas na Metrópole Funcional dão pistas para delimitar um ciclo 

imobiliário que se compõe por incorporadoras – em certos casos, locais – com vínculos a fundos 

de investimentos e com aproximação ao capital financeiro e que tendem a impulsionar cada vez 

mais o processo de centralização de capital no setor.  O ciclo manifesta-se de maneira específica 

e interligado a economia local, apesar de parte das incorporações registradas do período de 2011 

a 2016 ter participação de empresas nacionais e regionais.  

Com base na diferenciação tanto do perfil do incorporador quanto pelo seu capital 

investido, na cidade de Natal, por exemplo, registrou-se apenas promotores imobiliários com o 

perfil de Sociedades Empresarial de Responsabilidade Limitada e Anônimas de Capital Aberto 

e Fechado; e, Parnamirim concentra os diversos perfis – as Sociedades, o Investidor Individual, 

os Empresários Individuais, a EIRELI e os Fundos de Investimento – e, se sobressai pela 

incorporação de empreendimentos por sociedade anônima de capital aberto, por parte da 

atuação da MRV.   

A união entre o capital imobiliário e fundiário e, em certos momentos, a aproximação 

ao capital financeiro tem consequências tanto para reprodução do capital, como para a 

reestruturação das cidades da Metrópole Funcional – particularmente a seus empreendimentos 

residenciais – que se moldam pela maneira como são financiadas. As significativas diferenças 

associadas as trajetórias urbanas e os múltiplos desenhos de organizações espaciais põem de 

manifesto tendências comuns dos desenhos de organizações espaciais – como a flexibilidade, a 

fragmentação, a segmentação do território – que se acomodam pela crescente expansão, em 

especial, do setor empresarial das incorporadoras atuantes na periferia metropolitana, assim 

como, sua contração em áreas de intensa dinâmica imobiliária.  

Na MF, aquilo que efetivamente se integra a ampliação e a compressão da produção 

imobiliária residencial empresarial redefine-se por ações de empresas que valoram e 

incrementam o território com várias escalas de empreendimentos, tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos. Por sua vez, os investimentos subsidiam-se por capitais transacionados de 

modo progressivo e disponibilizados pela criação de condições, instituições e modelos de 

regulação que promovem formas de financiamentos para aquisição de terrenos, para construção 

do empreendimento e para viabilização da compra do imóvel ofertado.   

O atual processo da promoção imobiliária é um dos protagonistas influentes da recente 

configuração da Metrópole Funcional. De fato, a estrutura urbana configurada herda o modelo 
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de cidade compacta250 por meio da verticalização, nas áreas de intensa produção imobiliária de 

Natal, e, ao mesmo tempo, o modelo difuso em localidades com predominância da dispersão e 

fragmentação dessa produção, como em São Gonçalo do Amarante, Extremoz e nas bordas de 

Parnamirim com Macaíba.  

Esses novos empreendimentos estruturam a expansão territorial em ritmos mais 

acentuados nas cidades de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, em consequência da intensa 

ocupação do solo de Natal e do espraiamento contínuo de suas bordas para os municípios 

limítrofes. Do mesmo modo, evidencia-se a tendência de um crescimento do tecido urbano com 

descontinuidade territorial entre os limites de Parnamirim e Macaíba, pela presença de novas 

localidades parceladas para uso residencial e, ainda, glebas não loteadas em vazios urbanos 

circunscritos por áreas rurais com escasso uso agropecuário. Cabe ressaltar, ainda, que o 

crescente investimento na periferia metropolitana se media, principalmente, através das 

garantias e das facilidades de créditos habitacionais, o qual favorecem e potencializam o 

consumo dos produtos ofertados, eleva possíveis retornos do capital investido para a compra 

do solo e, assim como, para o faturamento da comercialização.   

Na prática, conserva-se e renova-se o eixo imobiliário-turístico, bem como, inovam-se 

as áreas distantes desse eixo – como as localidades periféricas da cidade polo e dos municípios 

do entorno – e definem-se lugares estratégicos para ação de determinados grupos de 

incorporadores e, até mesmo, para específicos níveis de hierarquização da tipologia 

habitacional. Ainda, evidencia-se que a atual tendência intensifica a mercantilização do 

desenvolvimento urbano da cidade polo – com novas infraestruturas, shoppings centers, centros 

empresariais, polos de ensino –, e potencializa o surgimento de pequenos subcentros na 

periferia metropolitana.  

O que parece claro é a formação de áreas centrais em Natal com especial dinamismo e 

complexidade por parte das tensões derivadas da competência dos possíveis usos atribuídos ao 

território e aos múltiplos interesses dos incorporadores. Embora, verifica-se, também, a 

redefinição da tradicional estrutura centro-periferia, com a sobreposição a esse modelo de novas 

lógicas locacionais, segundo o qual constrói-se empreendimentos que passam a se distanciar 

das áreas centrais da cidade polo e dos seus bairros pericentrais.  

A produção habitacional balizada pelos incorporadores consolida espaços residenciais 

cujas qualidades visuais do entorno – como a implantação de infraestrutura, os aspectos de 

mobilidade e do crescimento urbano – caracterizam a tipologia dos empreendimentos, 

                                                           
250 Tomando como base o modelo de cidades compacta e difusa definidas por Pedro Abramo (2007).  
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conforme o público-alvo a ser atingido e manifestam a formação de distintos lugares que 

reforçam a segregação, como por exemplo nas áreas limítrofes entre Parnamirim e Macaíba 

com predominância de casas em condomínios e semicondomínios. Neste cerne, a diferenciação 

social do espaço torna-se nítida e progressivamente marcada, sobretudo, em regiões com 

condomínios fechados de luxo próximos a moradias populares, como em localidades dos 

bairros de Nova Parnamirim, Cajupiranga e Parque do Jiqui, em Parnamirim. 

Do mesmo modo, verifica-se dentre os condomínios verticais, a possibilidade de 

convivência num mesmo edifício de determinados grupos sociais. Em todos os casos, a 

produção dessa tipologia em áreas periféricas se direciona para população de baixa renda – 

como aquelas próximas ao Distrito Industrial da MF –, ao contrário das voltadas para elite que 

se acomoda conforme suas escolhas e condições econômica e social – como nos bairros de 

Areia Preta e Petrópolis, ambos situados em Natal. Confirma-se, também, que a intensa inserção 

da verticalização dissemina paisagens agravadas pela predominância de torres de edifícios e 

pela multiplicação de diversos proprietários, como nas Zonas Leste e Sul da capital. Além disso, 

tem como pano de fundo a justaposição, a sobreposição e a mescla de espaços abertos-fechados 

geradores de mudanças na configuração socioespacial das áreas urbanas e até mesmo das 

semirrurais. 

A expansão no território exerce um papel determinante na diferenciação de áreas mais 

valorizadas e na incorporação de novas localidades, a partir da intensificação da construção de 

empreendimentos para o segmento de moradia popular em áreas periféricas da Metrópole. Tais 

locais apresentam obstáculos para a reprodução do capital imobiliário, como a ausência de 

infraestrutura urbana, a precariedade das moradias, as deficiências no sistema viário e de 

transportes, entre outros. Mesmo que haja a ineficiência e, em certos casos, a ausência do 

acompanhamento por parte do Estado nessas áreas, não impede o avanço das incorporadoras 

com novos produtos imobiliários residenciais que se apoiam por financiamentos e créditos 

imobiliários disponibilizados pelo próprio Estado. Essa contradição legitima e alarga a lógica 

de produção do espaço como projeto e, ao mesmo tempo, nega o urbano como local para todos. 

Por um lado, a produção reflete as condições particulares da localidade que são produtos 

de mediações com as conjunturas econômicas e políticas locais, nacionais e internacionais. 

Como exemplo, pode-se mencionar que as articulações ao PMCMV e as construções das obras 

públicas para o evento Copa do Mundo Fifa 2014 deram ao setor imobiliário suportes favoráveis 

de alternativas de crescimento econômico na Metrópole Funcional. Por outro, a crescente 

heterogeneidade e a mescla dos produtos imobiliários decorrem em conjunto aos múltiplos e 
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aos intensos contrastes econômicos e sociais das diferentes cidades, o qual levou a combinação 

de escalas de análises variáveis para interpretar a atuação dos incorporadores. Uma das escalas 

é a diferença entre o preço do solo, preço de oferta e o faturamento presumido do incorporador. 

Como apontado, o panorama geral da dinâmica imobiliária da Metrópole Funcional 

resulta na repetição de padrões de preços do solo e da oferta e do faturamento dos 

incorporadores conforme a localização dos empreendimentos no território. A partir do esquema, 

sustenta-se o argumento de que quanto mais próximo o empreendimento do eixo imobiliário-

turístico da RMN – orla marítima e Zonas Sul e Leste da cidade de Natal –, os proprietários de 

terrenos obtêm maiores rendas e os incorporadores investem elevados recursos financeiros, 

alcançando demasiadas taxas de lucratividades. A localidade mercadoria é, portanto, o 

determinante para diferenciação da lucratividade dos incorporadores. 

No geral, a atuação das incorporadoras na Metrópole Funcional decorre da conjuntura 

econômica, da ordem social – como as estratégias de determinados grupos da sociedade –, das 

decisões políticas – como as disponibilidades e as possibilidades de acesso a financiamentos – 

e dos condicionantes físicos e urbanísticos.  O que se evidencia é um conjunto de empresas com 

o propósito de ocupar o espaço por meio de novos empreendimentos e que procura influir no 

mercado imobiliário, no preço dos imóveis e nas decisões sobre investimentos públicos e 

privados. Entretanto, o quantitativo de registros do ano de 2016 fecha em franca desaceleração, 

devido às perspectivas de esgotamento dos recursos para novos financiamentos imobiliários; e, 

ao aumento do número de lançamentos, valorização dos imóveis, redução de unidades vendidas 

e a elevação do estoque. 
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Figura A:  Divisões das Zonas Imobiliárias dos Cartórios de Registro Imobiliário de Natal. 

 
Fonte: Pesquisa de campo no 3º Ofício de Notas, janeiro de 2015. 
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Figura B: Localização das figuras (imagens) inseridas no corpo deste documento. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
 
 
 
 
 



 

 
 

___________________________________________APÊNDICE 03 
Roteiro de Questões das Entrevistas 

 
ROTEIRO DE QUESTÕES PARA A ENTREVISTA COM OS INCORP ORADORES 

Data da entrevista/ horário: 
Local: 
Entrevistado:  
Entrevistador: 
 
Sobre a incorporadora 

 
1) Data da fundação:  
2) Origem da empresa (nacionalidade):  
3) Locais de atuação da incorporadora (cidades/ estados):  
4) Qual e onde foi o primeiro empreendimento no RN? Em que período?  
5) Quais são as principais tipologias habitacionais produzidas pela incorporadora?  
6) Qual o principal público-alvo da empresa? Para qual faixa de renda direciona os 

empreendimentos? 
7) Atua em outras áreas da construção civil? Como a produção de edifícios para o comércio e 

serviços?  
 
Contextualização histórica da incorporadora: 
 

Sobre as 4 etapas fundamentais para realização da operação imobiliária (operação do terreno, 
concepção do empreendimento imobiliário, construção e comercialização). 

 
8) Quais as áreas estratégicas de atuação da empresa (terreno, bairro, município, cidade)?  
9) Como se dá a escolha do terreno? Qual é o momento da sua compra? Possui reserva de 

terras? Se sim, onde? Se não, por quê?  
10) Compra o terreno antevendo o projeto arquitetônico e o público-alvo?  
11) Como decorre a concepção do empreendimento/ edifício? Direciona para o público-alvo? 

Para o custo da construção?   
12) Qual é o momento que se registra o empreendimento no cartório? 
13) Existe uma equipe técnica (arquiteto, engenheiro, publicitário, advogado...) da própria 

incorporadora para a concepção e legalização dos empreendimentos? Ou há a contratação 
de terceirizados (temporários)? Se sim, a equipe é da própria região/ estado?  

14) E os funcionários do canteiro de obras? É uma equipe da própria empresa ou terceirizados? 
São do Estado ou de outros locais? 

15) Quem se responsabiliza pela obra? A própria incorporadora ou a equipe/ construtora local? 
Principalmente dentre aquelas atuantes em escala nacional.  

16) Qual é o momento de início e término do empreendimento?  
17) Qual é o momento de lançá-lo no mercado imobiliário?  E, quais são os motivos?  
18) Como define o preço de lançamento/ venda? 
19) E o próprio preço de comercialização? A precificação do imóvel costuma ocorrer de “trás 

para frente”? Ou seja, há consulta de quanto o cliente pode pagar e depois desenvolve o 
produto que caiba dentro do orçamento do público-alvo?  



 

 
 

20) A empresa realiza a permuta de terreno em troca de unidade habitacional (proprietário do 
imóvel e as unidades habitacionais)? Se sim, como ocorre a relação contratual/ transação? 
Como define o preço do terreno e da UH?  

21) O custo final da construção se assemelha ou custo da construção declarado no registro de 
incorporação? O que contribui para a diferenciação dos valores?  
 

Outras colocações:  
 

Sobre o financiamento 
 

22) Qual é a origem do recurso da empresa? É próprio? Sobrevém da comercialização de outros 
imóveis?  Estão associadas as atividades do mercado imobiliário local/ nacional/ global ou 
a outros setores de mercado, por exemplo automobilístico? Qual é a origem do capital 
investido/ recurso financeiro para compra do terreno e construção do empreendimento? 

23) No caso específico dos empreendimentos do recorte temporal, qual é a origem do capital 
investido/ recurso financeiro para compra do terreno e construção do empreendimento? 

24) Como é arrecadado? Se originam da transferência de capitais econômicos locais? Seja 
daquelas que historicamente desenvolveram atividades em outros setores, seja daquelas 
associadas a outras atividades do mercado imobiliário?  

25) Realiza financiamentos imobiliários? Se sim, com quais instituições financeiras? E, por quê? 
Quais são os motivos?  
 
 

Sobre a sociedade 
 

26) Para que se inserisse no mercado da região teve que realizar parcerias com outras empresas? 
Quando ocorre estas parcerias? 

27) Se sim, qual é a origem dessas empresas (locais, nacionais, globais)? E, qual é a atuação 
delas?   

28) Quando ocorre as parcerias, a incorporadora amplia o público-alvo e o leque de tipologias 
habitacionais e até mesmo amplia para o mercado de empreendimentos para outras áreas, 
como edifícios de comércio/ serviço? 

29) Qual é o objetivo da sociedade? Atua somente no mercado imobiliário habitacional? Ou em 
outras áreas? 

30) Quem são os membros da sociedade (sócios)? Se for pessoa jurídica, qual é o ramo de 
atuação (somente construção civil)?  Varia conforme o empreendimento? E os 
administradores? Qual é a nacionalidade deles?  

31) Como é definido o valor do capital da incorporadora? Há variações bruscas entre os 
empreendimentos.  

 
Sobre o atual mercado 

 
32) Houve alguma mudança significativa da produção imobiliária nos últimos anos (décadas 

2000 a 2010) em âmbito nacional, regional e local?  
33) E, principalmente, na produção da própria incorporadora?  
34) Qual é o seu papel/ protagonismo na produção local, regional, nacional e internacional?   

 

 
 



 

 
 

__________________________________________APÊNDICE 04 
Características de determinadas empresas 

O Apêndice 04 apresenta as características de determinadas empresas, quanto a data de 
fundação, as suas atividades econômicas, ao capital social, ao quadro societário e, em certos 
casos, descreve sobre os aspectos da sua origem e formação. A fonte dos dados são: i) as 
informações declaradas pelo próprio incorporador no Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral do contribuinte, que o Ministério da Fazenda disponibiliza em página eletrônica; ii) 
os documentos anexados aos Registros de Incorporação; iii) as páginas eletrônicas da própria 
empresa; e, iv) as informações obtidas em entrevistas realizadas com incorporadores e demais 
representantes das empresas. 

O quadro abaixo demonstra a sequência em que as empresas são apresentadas neste apêndice.  

Número Empresa 
01 Gradual Incorporações Ltda. 
02 M&K Comércio Construções Ltda.  
03 Moura Dubeux Engenharia S/A 
04 MRV Engenharia e Participações S/A 
05 Ancona Engenharia e Participações S/A  
06 Mirantes da Lagoa Empreendimentos SPE Ltda 
07 Construtora Colmeia S/A 
08 Salamanca Capital 

 

1) Gradual Incorporações Ltda. 

Com sede em Natal e em funcionamento desde de 1999, a Gradual é tanto proprietária 
de terras quanto atua no ramo: i) da incorporação de empreendimentos imobiliários; ii) da 
corretagem no aluguel, na compra e venda e avaliação de imóveis; iii) do aluguel de imóveis 
próprios; iv) de obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; v) de obra de terraplenagem; 
vi) da construção de edifícios, de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação; e, vii) da construção de instalações esportivas e 
recreativas. A respeito do capital social da empresa, não houve disponibilidade da informação 
tanto no Registro de Incorporação quanto no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda. 

2) M&K Comércio Construções Ltda. 

Desde 1995, a construtora, com sede em Natal, atua nas atividades de construção de 
edifícios e de instalações esportivas e recreativas. Com o capital social de R$ 3 milhões, 
apresenta dois sócios (pessoa física) na sua composição societária. 

3) Moura Dubeux Engenharia S/A  

Atuando no mercado imobiliário desde 1987, a Moura Dubeux Engenharia S/A inicia 
suas primeiras obras em Pernambuco, com a produção de edifícios de luxo a alto padrão com 
apartamentos de dois a quatro dormitórios com áreas privativas entre 80 m² a 450 m², destinados 



 

 
 

ao público de classe média e alta. No ano de 1999, se utiliza da marca Beach Class para produzir 
e comercializar imóveis do tipo flat, hotéis, resorts e residenciais com serviços localizados nas 
orlas urbanas do Nordeste. O público-alvo desses empreendimentos são, sobretudo, brasileiros 
de média e alta renda, investidores e estrangeiros. E, em 2003, reestrutura a empresa para 
ingressar no segmento popular – classe média e baixa renda – através da compra de terrenos e 
da formação de uma equipe especializada. Após três anos, cria a marca Vivex para desenvolver 
produtos para o público de renda familiar mensal de três a nove salários mínimos.  Esse 
segmento engloba habitações direcionadas às três faixas de renda, assim distribuídas: i) no 
médio padrão, para o público com renda entre 7 SM a 9 SM, os condomínios têm térreo mais 
6, 7 ou 12 pavimentos – com elevador – e mais de 100 UH por conjunto ou módulo; ii) nos 
econômicos, para o público com renda de 5 SM a 7 SM, os edifícios de apartamentos têm o 
térreo mais 3, 6 ou 7 pavimentos e mais de 150 unidades; e, iii) no popular, para aqueles com 
remuneração entre 3 SM a 5 SM, direciona a produção para casas populares com média de 39m² 
e edificações com térreo mais 1 ou 2 pavimentos com escala superior a 300 unidades. Em Natal, 
a MD utiliza a marca Vivex para comercializar os empreendimentos que desenvolve em 
parceria com a MRV251. 

Atualmente, a principal atividade econômica da MD é a construção de edifícios e as 
atividades secundárias são: i) a incorporação de empreendimentos imobiliários; ii) holdings de 
instituições não-financeiras; iii) a compra e venda de imóveis; iv) o aluguel de imóveis próprios; 
v) o loteamento de imóveis próprios; vi) a gestão e administração da propriedade imobiliária; 
e, v) os serviços de engenharia. Além disso, o capital social da empresa é de aproximadamente 
R$ 286,7 milhões e a sua estrutura societária se compõe por familiares (irmãos), que atuam 
como diretores e presidentes do conselho de administração, como: i) Marcos José Moura 
Dubeux; ii) Gustavo José Moura Dubeux; e, iii) Aluísio Jose Moura Dubeux. Como também, 
por demais membros com: i) a função de diretor de engenharia, Roberto de Moraes Cardoso; 
ii) de diretor de relações com investidores, Diego Paixão Nossa Villar; e, iii) pelos responsáveis 
do setor de engenharia de obras, como Eduardo Fernandes de Moura e Homero Leite Maia 
Moutinho da Silva.  

4) MRV Engenharia e Participações S/A 

A MRV Engenharia e Participações SA está dentre as maiores construtoras da América 
Latina e a maior incorporadora do Brasil no segmento de imóveis residenciais para 
consumidores com renda familiar média entre R$ 1.500,00 a R$ 5.000,00 (classe média e média 
baixa). Em 1979, a empresa inicia suas atividades na construção de casas e de apartamentos na 
cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Na década de 1990, a empresa expande para 
todos os estados da Região Sul, São Paulo e interior de Minas Gerais. Em 2004, amplia a 
produção para toda a Região Sudeste e Centro-Oeste e começa a construir moradias no nordeste 
brasileiro, especificamente na Bahia e Ceará. Com o advento do Programa Minha Casa Minha 
Vida, chega ao Rio Grande do Norte – em 2009 – e demais estados do Nordeste. Recentemente, 

                                                           
251 Fonte: www.mouradubeux.com.br/md/quem-somos/linha-de-produto.html. Acesso em: 20 de maio de 2018. 



 

 
 

expandiu as atividades para municípios da Amazonas e de Tocantins e, nos dias atuais, constrói 
em mais de 148 cidades do país252.  

A partir de dados levantados no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do 
contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda em 20 de junho de 2018, identificou-
se que a data de abertura da empresa foi o ano de 2006 – um ano antes de abrir o seu capital na 
bolsa de valores – e suas atividades econômicas são incorporação de empreendimentos 
imobiliários, construção de edifícios e holdings de instituições não-financeiras. Sobre o capital 
social, a empresa declarou o valor de R$ 5.079.863.175,07 e seu quadro societário é composto 
por nove sócios: 1) José Adib Tome Simão, diretor executivo de crédito imobiliário; 2) 
Leonardo Guimarães Correa, diretor executivo de finanças e relações com investidores; 3) 
Eduardo Paes Barretto, diretor executivo comercial; 4) Homero Aguiar Paiva, diretor executivo 
de produção; 5) Hudson Gonçalves Andrade, diretor executivo de desenvolvimento imobiliário; 
6) Júnia Maria de Sousa Lima Galvão, diretora executiva de administração e centro de serviços 
compartilhados; 7) Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, diretora executiva 
jurídica; 8) Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, diretor presidente Região I; e, 9) Eduardo 
Fischer Teixeira de Souza, diretor presidente Região II.  

5) Ancona Engenharia e Participações S/A  

A Acona, com data de abertura da sociedade em 2004, tem como principal atividade 
econômica a construção de edifícios e como atividades secundárias: i) a incorporação de 
empreendimentos imobiliários; ii) a construção de instalações esportivas e recreativas; iii) 
holdings de instituições não-financeiras; e, iv) a compra e venda de imóveis próprios. Sobre a 
sociedade, esta se constitui pelo investidor Gustavo do Valle Castro Ribeiro e pelas empresas 
GVCR Participações EIRELI e HVCR Participações EIRELI.  

6) Mirantes da Lagoa Empreendimentos SPE Ltda. 

Em 2006, os proprietários da Mirantes da Lagoa aportam no Brasil para investirem no 
mercado de segunda-residência em parceria com a Capuche Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Segundo Luis Pisano253, um dos sócios da empresa, o contato com a Capuche decorreu 
através de corretores locais que enviavam listas de investidores brasileiros para eventos 
imobiliários na Espanha. A Capuche fazia parte da agenda de contatos e, neste momento, 
comercializava apartamentos em Ponta Negra que, em seguida, os sócios da Mirantes 
adquiriram. No decorrer da negociação, a Capuche propôs a parceria com os argentinos para 
executarem um resort de 297 hectares, situado na orla marítima do município do Rio do Fogo/ 
RN. Entretanto, os investidores cancelam o empreendimento por variados motivos, como: i) a 
ausência de recursos financeiros; ii) a crise do subprime; iii) a recessão imobiliária na Espanha; 
e, iv) a redução de demanda do público-alvo, como os estrangeiros europeus.  

Assim mesmo, os argentinos retornam a investir em terras potiguares na segunda meada 
da década de 2000. Dessa vez, compram aproximadamente 600 hectares entre os municípios de 

                                                           
252 Fonte: www.mrv.com.br/institucional/pt/a-mrv/mrv-em-numeros/ e www.mrv.com.br/institucional/pt/a-
mrv/historia. Acesso em: 02 de maio de 2018. 
253 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018.  



 

 
 

Nísia Floresta e Tibau do Sul, com a pretensão de erguer uma cidade tecnológica na região. No 
primeiro momento, o Governo Federal apoiou e orientou para o desenvolvimento do projeto na 
área. Em seguida, houve alterações das estratégias governamentais que direcionou tanto o apoio 
quanto os recursos financeiros para investidores que desenvolvessem semelhante proposta no 
estado do Ceará. O incorporador Luis Pisano254 informou, também, que as prescrições 
urbanísticas e, sobretudo, as ambientais limitavam a execução da cidade tecnológica, por 
encontrar-se num terreno com extensas áreas de proteção ambiental, com diversas lagoas e 
vegetação nativa, ou seja, parte do projeto não atenderia aos requisitos básicos e os 
condicionantes de legalização. Atualmente, as terras continuam sob a propriedade da Mirantes 
da Lagoa que as utilizam para o agronegócio experimental. 

7) Construtora Colmeia S/A 

A Construtora Colmeia S/A255 em funcionamento desde setembro de 1980, inicia suas 
primeiras atividades na incorporação de empreendimentos imobiliários e na construção de 
edifícios em Fortaleza, capital do Ceará. No decorrer das décadas, a empresa construiu tanto 
empreendimentos residenciais quanto corporativos – lojas, salas comerciais, shoppings –, 
resorts, complexos industriais e de serviços, como unidocas, empresa têxtil, escola de 
pescadores e centro institucional. Além disso, expandiu-se com filiais em Natal, Manaus – 
capital da Amazonas – e Campinas – em São Paulo. No caso específico de Natal, a atuação no 
ramo da construção civil de residenciais e de corporativas deu-se a partir de janeiro de 1995.  

8) Salamanca Capital 

Fundada em 2002, a Salamanca Group concentrou-se, inicialmente, em investimentos 
estruturados no mercado imobiliário do Reino Unido e, ao longo dos anos, diversificou-se em 
negócios de consultoria e investimentos globais multissetoriais, como em ativos tangíveis, com 
foco nos setores de recursos naturais – metais e mineração –, energético, industriais e 
infraestrutura. Como também, atua no ramo da consultoria de negócios e investimentos de apoio 
a empresas na identificação, análise e tratamento de seus riscos operacionais, com entrega de 
projetos e serviços de clientes privados. Entre os setores atendidos estão mineração, energia, 
construção, seguros e jurídico, entre outros.  

O braço da Salamanca no Brasil é a Salamanca Capital Investments, uma estrutura com 
parceiros locais que tem o Grupo Santander como custodiante. Nos últimos 4 anos, a Salamanca 
investiu mais de 3 bilhões de dólares em projetos nos diversos setores da área de construção 
civil, incluindo residencial, varejo e comercial. Esse grupo privado, focado em gestão de 
investimento, tem escritórios no Brasil – com sede em Natal – e em demais países da Europa e 
Ásia. No Brasil, o Grupo Salamanca direciona primeiramente seus fundos de investimentos em 
empresas do Nordeste – especificamente em Natal – por entenderem que a concorrência na 
região Sudeste ser mais acirrada e complicada para se inserir no mercado (ARAÚJO, 2011)256.  

                                                           
254 Em entrevista à autora em 27 de fevereiro de 2018. 
255 Fonte: http://colmeia.com.br/a-colmeia/. Acesso em: 26 de junho de 2018. 

256 Demais fontes: www.ecocil.com.br; www.businesswire.com/news/home/20131015006044/pt/; 
https://salamanca-group.com/. Acessos em: 30 de maio de 2018 



 

 
 

___________________________________________APÊNDICE 05 
Incorporadoras e Incorporadores 

O Apêndice 05 apresenta dados das incorporadoras registradas do período de 2011 a 
2016 em Cartórios de Imóveis da Metrópole Funcional, a partir das informações adquiridas em 
Registros de Incorporações, e nas informações declaradas pelo próprio incorporador no 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do contribuinte, que o Ministério da Fazenda 
disponibiliza em página eletrônica257, como: i) os números de unidades habitacionais e demais 
tipologias registradas pela empresa; ii) os locais de atuação; iii) as atividades econômicas que 
realizam; iv) o capital social; e, v) sua composição societária. Para compressão das informações, 
observe os Quadros 5.1 e 5.7 referentes as legendas. O Quadro 5.7 encontra-se ao final deste 
apêndice.  

Quadro 5.1: Definição dos Códigos. 
Legenda Definição 

UH E DEMAIS número de unidades habitacionais e das demais tipologias 

EMP. número de empreendimentos 

TIP. tipologia dos imóveis 

CIDADE locais de atuação das incorporadoras 

AEP atividade econômica principal da incorporadora (ver Quadro 5.2) 

AES atividade econômica secundária da incorporadora (ver Quadro 5.2) 

A apartamento 

C casa 

L lote 

F flat e apart-hotel 

N Natal 

P Parnamirim 

S São Gonçalo do Amarante 

M Macaíba 

E Extremoz 

CNPJ Inválido erro ao anotar no banco de dados o número do CNPJ registrado 

Extinção Voluntária 
a incorporadora se extinguiu de modo voluntário, provavelmente 
houve a conclusão do empreendimento 

 

Os quadros seguintes disponibilizam as informações das incorporadoras/ 
incorporadores, conforme seus perfis: i) Fundo de Investimento; ii) Investidor Individual; iii) 
Empresário Individual (EI); iv) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); 
v) Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anônima.  

 

                                                           
257 Página eletrônica: 
www.receita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/CNPJ/CNPJREVA/CNPJREVA_solicitacao.asp. Acesso em: maio de 
2018. 



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

FUNDO DE ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL - FAR

796 2 A P - S A52 A53 NI NI

INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

AIRTON SÁVIO MEDEIROS NELSON E 
LORENA CARVALHO ANTUNES DE 

SOUSA NELSON 
4 1 C P

ALLAN DE ANDRADE GOMES 2 1 C S

ALYNE DE OLIVEIRA PARRON 
MARODIN

11 2 C M

ANALICE COSTA DE MELO CASTRO 
E JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

CASTRO FILHO 
2 2 C P

ARTHUR ARAÚJO SOUSA 2 1 C P

BRENO FLÔR RAMOS 3 1 A P

BRUCE BRANDÃO CAVALCANTI 3 1 A P

CAMILA CRISTINA SILVEIRA DE 
OLIVEIRA

3 1 C M

CAMILA MARQUES D'ÁVILA 2 1 C P

CARLOS ALEXANDRE SILVA DO 
NASCIMENTO 

4 1 C M

DALTON SÁVIO DE OLIVEIRA, 
JOSIANE DANTAS RAMALHO, LÍGIA 

ROGÉRIA MANIÇOBA FERREIRA 
2 1 C P

EDUARDO LUIZ DE ANDRADE E 
NITALMA LIMA DE ANDRADE 

3 1 A P

EUTIMIO DIAS DE NEGREIROS FILHO 
E IVETE ALVINIO DE NEGREIROS 

2 1 C P

FÁBIO CHRISTIAN DE OLIVEIRA 
MARTINS VARELLA E ANA PAULA 
DE ASSUNÇÃO NUNES VARELLA

2 1 C P

FÁBIO TETSUYA NUMATA E 
FERNANDA SANTOS DA SILVA 

NUMATA 
2 1 C P

FERNANDO FARIAS SARTORELLI 6 2 C S

FRANCISCO A MOURA 3 1 C M

FRANCISCO CANINDÉ FERNANDES 
DE MACEDO E MARIA DO PERPETUO 
SOCORRO LIBERATO DE OLIVEIRA 

MACEDO 

2 1 A P

FRANCISCO SOARES 10 1 C M

GILSON VALADÃO 6 1 C M

GLÉCIO FILIPE AZEVEDO MEDEIROS 
E THAIS CHACON DOS S AZEVEDO 

2 1 C P

HOMERO LECHNER DE 
ALBUQUERQUE

6 1 A P

IVO SOARES DA CRUZ JÚNIOR 2 1 C P

JANAÍNA CRISANTO DE MORAIS 
PESSOA

4 1 C M

JOÃO MÁRIO CUNHA JÚNIOR 2 1 C P

JONATAS ANDRADE DA SILVA 2 1 C P

JOSÉ TARCIZIO CARDOSO JUNIOR 8 1 C S

JOSEFA LIMA DA SILVA 3 1 C S

JOSELI SILVA FLORES E PETTER 
SAMANIA FLORES 

3 1 C M

JOZENIR PEREIRA DE LIMA E 
LUCIENE FORTUNATO DE LIMA 

2 1 C P

LAIANE KALINE PEIXOTO DA SILVA 4 2 C S

LEÔNCIO GUARACI QUEIROZ 
TEIXEIRA 

5 1 A P

LUCIANA JÁCOME LOPES 13 2 C M

LUIS MAGNO SOARES 2 1 C P

MARCELO TAVARES AFONSO 
FONSECA 

7 2 C S

MÁRCIA MARIA DOMINGOS DOS 
SANTOS 

10 1 A P

MARIA JOSÉ DA CUNHA SILVA E 
FRANCISCO PIRANHA DA SILVA 

FILHO 
2 1 C P

MISAEL DA SILVA BEZERRA E 
CLÁUDIA RUTHINÉA BEZERRA DE 

FARIAS; CRISTIANO LIMA DE PAIVA 
ANDRADE E  KAYNARA COELLI DA 

SILVA ROCHA ANDRADE 

3 1 A P

PAULO MARTINS BELTÃO FILHO E 
KARLA FERNANDES DE MELO 

BELTRÃO
6 2 C P

RAFAEL BARRETO DE MIRANDA 3 1 C M

RAIMUNDA NONATA DE QUEIROZ 
FERNANDES E JOSÉ EDVAR 

FERNANDES
2 1 C P

RONY CARLOS VIEIRA DE MELLO 6 1 C M

RUSSEL CLIVE MESSENGER 26 1 L M

Quadro 5.3: Investidor Individual (II)

Quadro 5.2: Fundo de Investimento (FI)

NÃO POSSUI 



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

SÉRGIO DUARTE DE ALMEIDA E 
MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA

2 1 C P

SÉRGIO RIBEIRO COUTO 5 1 C S

SILVIA KIÊTA PINHEIRO DOS 
SANTOS PEREIRA E  ANTÔNIO OZIK 

DE SOUSA PEREIRA
2 1 C P

THIAGO MEDEIROS DE MORAES 8 1 C P

WILKIA BENIGNO DE OLIVEIRA 
MOURA

2 1 C P

INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

CMF CAROLINO JÚNIOR ME. 41 6 C P A2 A1 - A24 - A29 - A35 NI
A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O 

PREENCHIMENTO DO QUADRO SOCIETÁRIO
ALLAN KLEBER AZEVEDO DE 

FARIAS - ME
4 1 C P A105 A106 - A2 50.000,00

LUCIANO TEIXEIRA DE CARVALHO - 
EPP

4 1 C P A1
A2 - A5 - A6 - A7 - A15 - 
A25 - A34 - A35 - A37 - 

A108
50.000,00

ANA THEREZA TAVARES A AFONSO 
ME.

12 2 A - C P - S

JEFFERSON CAMPELO JAIME ME 33 6 C S A1 A18 100.000,00

JAILSON DA SILVA GOMES - ME 8 2 C S A2 NI 100.000,00

S DE SANTANA ABRANTES NETO 17 4 C S A2
A5 - A6 - A35 - A79 - 

A81 - A82 - A109
100.000,00

T.L. DANTAS DE ARAÚJO 5 1 C M A2 A3 10.000,00

INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

AGI EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO EIRELI 

8 1 A P A8 A1 - A10 - A27 95.400,00 GIORGIO ZANONI

C A TUTUSAUS EIRELI 4 1 C S

CONSTRUTORA DANIEL DE 
CALVALHO HUNKA EIRELI -ME

10 1 C M A2
A1 - A16 - A35 - A37 - 

A39 
68.000,00 DANIEL DE CARVALHO HUNKA

CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO 
LTDA.

12 3 C S A2 A37 250.000,00 GEORGE DE ALENCAR LINS

E.H. LIMA LEITE ME 58 1 C S

EIM ENGENHARIA E 
INCORPORACAO MEDEIROS EIRELI

32 2 A S A2
A1 - A3- A8 - A10 - A16 

- A26 - A35 - A59
200.000,00 DANIEL MEDEIROS FARKATT

FFM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 6 1 C P A30 A3 70.000,00 FRANCISCO FABIO DE MOURA

TELMO M TIAGO EIRELI 27 4 C S A8 A1 - A9 - A10 - A36  260.388,00 TELMO MANDIM TIAGO

JD INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES - EIRELI

18 3 C S A2 A1 62.200,00 ANA DE LOURDES SANTA RITA EMIDIO

M&L CONSTRUÇÕES E 
EMPREENIDMENTOS IMOBILIÁRIOS 

EIRELI - ME
9 2 C S A1 A8 - A10 - A36 - A61 320.000,00

ANTONIA MARIA ASSIS DE LIMA;  MANUEL 
ANTONIO MAGALHAES ROCHA

MAXCLEIDE MARIA DE LIMA EIRELI - 
ME

10 1 C S A1 A8 - A9 - A10 200.000,00 PEDRO VARGAS VASCONCELOS

MCC PARTICIPACOES E 
INVESTIMENTOS EIRELI

32 2 A S A1 A2 - A8 - A10 100.000,00 MASSIMO RAUGEI

N FARINA CONSTRUÇÕES CIVIS 
EIRELI - ME 

8 1 A P A1 A2 - A35 78.800,00 NICOLA FARINA

ORBIS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS EIRELI 

41 2 C S A1 NI 200.000,00 WILLEM BOUDEWIJN ROOSEBOOM

PORTO GASPAR CONSTRUCOES 
EIRELI 

101 5 C S A71 A1 - A2 - A8  530.000,0 ADRIAN BARBOSA NETO GASPAR

RTC CONSTRUTORA EIRELI ME 6 1 C P A2 A5 - A35 93.700,00 RENAN TOMAZ CABRAL

SBROGGIO INCORPORADORA 
IMOBILIÁRIA EIRELI 

9 2 C S A1 A8 - A10 75.000,00 ADRIANA SBROGGIO DE SOUSA

SOLAR CONSTRUÇÃO E 
INCORPORADORA - EIRELI

15 2 C M A1 A2 - A10 100.000,00 ELIANA APARECIDA RIGHI DOS SANTOS

TOTAL INCORPORACOES EIRELI 1224 2 A N-P A1 A2 - A9 - A10 - A104 400.000,00 MARCOS ANTONIO DE JESUS SARAIVA FONSECA

INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

MÉTODO CONSTRUTIVO LTDA. 216 1 A P A2 A1 - A8 50.000,00 
EDVALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO; URSA 

MAIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CM&M INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA. ME

7 1 A P A1
A2 - A3 - A4 - A8 - A9 - 
A10 - A22 - A26 - A36

500.000,00
MANOEL MATIAS DA SILVA NETO;  SINTIA DOS 

SANTOS MARTINS MATIAS

3M EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME 20 1 C M A71 A2 300.000,00
 JOAO FELIPE MORAIS DE ABREU;  MOISES 

WELTMAN ANSELMO DE ABREU FILHO

A8 INCORPORAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
24 3 C M A1 A10 20.000,00

 ITAMAR FRANCA DA SILVA JUNIOR; NUBIA DE 
ARAUJO FRANCA

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O 
PREENCHIMENTO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Quadro 5.5: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada(EIRELI)

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA 

CNPJ INVÁLIDO

Quadro 5.6: Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anônima Aberta e Fechada

Quadro 5.4: Empresário Individual (EI)



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

ACF CONSTRUÇÕES & 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

91 1 C S A10

A1- A2 - A3 – A7 – A8 - 
A11 - A15 - A16 - A30 - 
A34 - A44 -A46 - A47 -  
A49 - A65 - A66 - A67 - 

A71 - A79

500.000,00 
ANDRE CERVEIRA DE FARIA; SOFIA FERNANDES 

MARIZ DE FARIA

ADG EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA

8 1 C S A1 NI 70.000,00
 ARION DE SANT ANNA FERRAZ; GUSTAVO 

BENITES CLOZEL FERREIRA; DANIEL YAMAGUTI

AGUIAR CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA - ME.

9 3 C P A2 NI 4.000,00
ALLAN KLEBER AZEVEDO DE FARIAS;  MARCELA 

CABRAL DO MONTE

ALBRA BELA PARNAMIRIM 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
768 1 A P A1 NI 3.128.025,00

ESCOL EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCOES 
EIRELI; EDNALDO SOARES DA SILVA

ALBRA JOIE INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 

38 1 A N A1
A2 - A8 - A9 - A10 - 

A22 - A36
250.000,00 

PASCAL BRANDALISE; ALBRA INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA; CHRISTIAN BRANDALISE

ALBRA BELLE PLACE 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. 
44 1 A N A2 A1 - A8 6.600.000,00

EDNALDO SOARES DA SILVA; ESCOL EMPRESA DE 
SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

ALBRA IMPERIAL INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

25 1 A N A2 A1 1.000,00
PASCAL BRANDALISE; ALBRA INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA; CHRISTIAN BRANDALISE

ALDANN CONSTRUÇÕES LTDA. 145 3 C N - P A2 A37 NI
ALBERTO DANTAS NETO; MARIBERTO BEZERRA 

DANTAS

AR PURO INVESTIMENTOS, 
CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

416 1 A N A2 A1 - A36 - A43 2.641.789,00

ENRIQUE MARROQUIN MONEDERO; PROMOCIONS 
DEKI TSANG S.L.; SANTIAGO BAENA PUIGBO; CGI 

AA ADVOCATS SLP; JOSE MARIA DEL AMO 
CATALAN; FRANCISCO PADILLA PARRENO; 

FRANCISCO JAVIER PEREZ SAEZ

ARCON CONSTRUÇÕES LDTA ME 12 1 A N

ARCTIC HOLDING AS 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

BRASIL LTDA. 
6 1 A P A2 A8 600.000,00

JOHN INGE BYLUND; JOHNNY HUDSON 
DAMASCENO DE SOUZA

ARTECASA INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

112 2 A N A1
A2 - A8 - A10 - A27 - 

A46 
3.000,00 

FRANCISCO JOSE MOLINERO MORENO; QUANTUM 
TECHNICAL AND DEVELOPMENTS GESTAO DE 

PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.;ARTECASA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ATIVA ENGENHARIA LTDA. 16 1 A N A3 A1 - A2 - A8 - A10 250.000,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA; FERNANDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR

BB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

24 3 C S A1 A2 - A8 200.000,00 
ANDREAS BRONNIMANN; MARIA JOSE DE BAGGI 

SILVA E ATTAYDE; RAFAEL DE BAGGI SILVA E 
ATTAYDE

BENC CONSTRUÇÕES LTDA. 8 1 A P A2
A1 - A6 - A8 - A9 - A35 - 

A44 - A45 - A7
600.000,00

PAMELLA ISADORA MENDES; ALYNE DE 
ASSUNCAO CASTRO

BOX EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

22 3 C M A1 NI 2.090.000,00

LUIS MIGUEL MARTIN BELTRAN;  LUIS MIGUEL 
MARTIN ROMERO; SANTIAGO BELTRAN FIDALGO;  

TECNO INVESTMENT INTERNACIONAL CORP; 
URINVER INTERNATIONAL CORPORATION

BRASIL HOUSE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

6 2 C M A2 A8 - A10  7.000.000,00
FELIPE MORENO ROMERO; JUSSIMARIO JUNIOR 

DA SILVA

BRICK EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

496 4 A N - M A2
A1 - A8 - A9 - A10  - 

A71 
500.000,00 VALMIR FERNANDES DE SOUZA

BRISA INCORPORAÇÕES LTDA. 178 2 A P A1 A8 1.305.000,00

TOMAS SILVEIRA GUIMARAES; CLAUDIO DA 
CAMARA AZEVEDO; EIG EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS GUIMARAES LTDA; CST 
CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA

ROYAL PALMS EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA.

80 1 A N A2 A1 - A8 - A36  87.046,00

BSPAR INCORPORACOES LTDA; JORGE ALBERTO 
VIEIRA STUDART GOMES; RENATA PAULA DE 

MEDEIROS SANTIAGO; FABIO GOMES DE 
ALBUQUERQUE; CINTYA KELLY NUNES DELFINO

MONTORIL EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA.

48 1 A N A2 A1 - A8 - A36 10.000,00
JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES; BSPAR 

INCORPORACOES LTDA;  FABIO GOMES DE 
ALBUQUERQUE

BACARA EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA.

34 1 A N A2 A1 - A8 - A36 1.000,00

BSPAR INCORPORACOES LTDA;  JORGE ALBERTO 
VIEIRA STUDART GOMES; RENATA PAULA DE 

MEDEIROS SANTIAGO; FABIO GOMES DE 
ALBUQUERQUE

C&C INCORPORADOR LTDA. 22 1 A N CNPJ INVÁLIDO 

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

C2 EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA.
17 4 C P - M

CNPJ 
Inválido

A2 - A8 -A49 300.000,00
JOSE ROBERTO COSTA; JOSE ROBERTO COSTA 

JUNIOR

C3 ENGENHARIA LTDA. 544 2 A N A2
A1 - A7 - A13 - A15 - 

A16 - A54  
4.000.000,00 FRANCISCO URBANO MARTINS

CALAMAR CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

128 4 C S A1

A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - 
A15 - A24 - A25 - A30 - 
A34 - A35 - A81 - A82 - 

A108 - A109

1.200.000,00
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA; WLISSES BATISTA 

DOS SANTOS

CANTERO CONSTRUÇÕES & 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

9 1 A P A2 NI  500.000,00 
TOBALO CANTERO BONILLA; EDIVANIZIA 

SERAFIM TAVARES

CAPUCHE NATAL 13 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
45 1 A N A1 NI 851.000,00

EDSON MATIAS DE SOUZA;  EDSON MATIAS DE 
SOUZA EIRELI; SUELLY FERNANDES PEREGRINO 

MATIAS EIRELI

CAPUCHE SATÉLITE 
INCORPORAÇÕES LTDA.

360 1 A N A1 A8 5.300.000,00

DANIEL FERNANDES MATIAS; CPH 
INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA; LUCIANA FERNANDES 
MATIAS; JULIANA FERNANDES MATIAS DA COSTA

CASABELLA CONSTRUÇÃO COMPRA 
E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.

96 1 A S A8 A1 - A2 7.499.470,00

JOAO FILIPE NETO VIEGAS NUNES; JULIO 
CARDOSO DA VEIGA;  FLORENCIO DOS SANTOS 

GUERREIRO;  LUIS MANUEL SEQUEIRA 
FERNANDES;  NUNO EMANUEL DE SOUSA 

CARRILHO;  ECO ASSURANCE LLC; DIOGO GIL DA 
SILVA VEIGA

CEDRO EMPREENDIMENTOS E 
ADMINISTRAÇÃO LTDA.

32 1 A P A2 A1 - A10 - A85 300.000,00

ABDALA ABDON GOSSON; TEREZA HELENA 
GOSSON MEDEIROS FILHA;  DAISY MEDEIROS 

GOSSON; DAVID MEDEIROS GOSSON; RODRIGO 
MEDEIROS GOSSON

CONSTRUTORA CERTUS LTDA. 38 2 C P A2 A1 - A8 350.000,00
CEZAR LEONARDO VALBAO STROZZI; KATIUSCIA 

DE MEDEIROS STROZZI

CIMA ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

42 1 A N A2

A1 - A7- A8 - A10 - 
A13 - A15 - A16 - A17 - 
A36 - A41 - A44 - A46 - 

A75 A112 - A113 - 
A114 - A115 - A116 - 

A117 - A118

105.000.000,00
GENOR ALBERTO CIMA;  SIRO IVO CIMA; GELSO 

LUIZ CIMA

CLEC CARVALHO LOPES 
EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA.

211 2 L M A2 A37 NI
JOSE GILMAR DE CARVALHO LOPES FILHO; 

ANCHELLA FREIRE DE OLIVEIRA LOPES; GILCELIA 
DUTRA LOPES;  GILDICELIA DUTRA LOPES

CNB INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA.

282 2 L - A P A2 A37 2.500.000,00
MARCELO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS;  

FERNANDO HENRIQUE AZEVEDO DE FREITAS

COLMÉIA BEM VIVER 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
784 1 A S A1 A2 1.000.000,00

RONALDO HORN BARBOSA; CONSTRUTORA 
COLMEIA S/A; OTACILIO VALENTE COSTA

COLMÉIA ROTA DO SOL RESIDENCE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
400 1 A N A1 A2 1.000.000,00

RONALDO HORN BARBOSA; CONSTRUTORA 
COLMEIA S/A; OTACILIO VALENTE COSTA

COLMÉIA PALLÁDIO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
100 1 A N A1 A2 1.000.000,00

RONALDO HORN BARBOSA; CONSTRUTORA 
COLMEIA S/A; OTACILIO VALENTE COSTA

CONSTRUTORA COLMÉIA 177 1 A N A1 A2 NI
RONALDO HORN BARBOSA; OTACILIO VALENTE 

COSTA
COLMÉIA SPORTS GARDEN 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.

150 1 A N A1 A2 1.000.000,00
RONALDO HORN BARBOSA; CONSTRUTORA 
COLMEIA S/A; OTACILIO VALENTE COSTA

CONCRETIZE CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

55 4 C N - P - S A2 A1 - A3 - A4 - A5 - A6 450.000,00 
JOSE DE CARVALHO COSTA FILHO; TIAGO 

MIRANDA COSTA

CONSBRATUR - CONSTRUÇÃO CIVIL 
IMOBILIÁRIA E TURISMO LTDA. - ME

6 2 C S A8 A10 - A11 663.191,00
CARLOS AUGUSTO FREIRE MEDEIROS; LUIS FILIPE 

RITO ALMEIDA; ANTONIO CANDIDO RICO FIEL

CONSTEL - CONSTRUÇÕES E 
TELEFONIA LTDA.

51 1 A N A2
A1 - A3 -A8 - A10 - A12 
- A13 - A14 - A15 - A16 - 
A17 - A18  - A18 - A20 

13.000.000,00
FRANCISCO RAMOS DE VASCONCELOS JUNIOR; 

HEZILDA COSTA LIMA DE VASCONCELOS; 
LEANDRO LIMA DE VASCONCELOS

AMÉRICA EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

54 1 A N A1
A2 - A7 - A17 - A36 - 

A46
1.081.879,00

FRANCISCO RAMOS DE VASCONCELOS JUNIOR; 
CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

FC EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIO LTDA.

57 1 A N A1 A2 30.000,00
FRANCISCO RAMOS DE VASCONCELOS JUNIOR; 
CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

GREEN LIFE MOR GOUVEIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

780 1 A N A1 A2 - A14 - A17 3.737.062,00
FRANCISCO RAMOS DE VASCONCELOS JUNIOR; 
CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA; HEZILDA COSTA LIMA DE VASCONCELOS

CONSTRUECO EMPREENDIMENTOS 
LTDA. - ME

18 2 C M A1
A2 -A3 -A16 -A28 - A31 
- A32 - A33 -  A34 - A35

50.000,00
ANA CECILIA FERNANDES QUEIROZ DE SOUSA; 

CARLOS ALBERTO DE SOUSA JUNIOR

CONSTRUTORA ELSE LTDA. ME 10 1 C M A1
A2 - A3 - A4 - A8 -  A9 -

A10 - A26 - A36
500.000,00

MANOEL MATIAS DA SILVA NETO; SINTIA DOS 
SANTOS MARTINS MATIAS

CONTESC ENGENHARIA LTDA. 96 1 A S A1 A2 200.000,00 DANILO RAVENNA;  JULIAN SILBERSTANG



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

CONVEY PARTCIPAÇÕES LTDA. 318 2 A P A1
A2 - A9 - A10 - A11 - 

A21 -A22
7.650.000,00

VICENTE ENRIQUE MARTINEZ FORT;  SALVADOR 
MARTINEZ FORT

COPOMI CONSTRUÇÕES CIVIS E 
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

80 1 A P A23
A1 - A9 - A24 - A25 - 

A26 - A27
300.000,00

ROBERTO MITRI; RENATO LENK MITRI;  GISELA 
MITRI; CRISTINA MARIA LENK MITRI

CSM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
MATERIAIS LTDA.

24 1 A N A1 A2 - A3 - A8 - A37 800.000,00
MYLTSON VIEIRA DE ASSUNCAO; MARCELLA DE 
SA LEITAO ASSUNCAO; VITOR LINS MEDEIROS DE 

ASSUNCAO; DANILLO MAIA DE OLIVEIRA

CUBO INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA. EPP

12 3 C S A1
A2 - A28 - A4 - A29 - 

A30
50.000,00 JOSE GENIALDO DE LIMA; ELISA ASSEF FERREIRA

CYRELA SUÉCIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
1218 3 A- F N - P A1 NI 70.010.000,00 

CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPACOES;  RODRIGO UCHOA LUNA; 

PLANO & PLANO CONSTRUCOES E 
PARTICIPACOES LTDA; RODRIGO FAIRBANKS VON 

UHLENDORFF

DELPHI CONSTRUÇÕES S/A 34 1 A N A2

A1 - A7 - A9 - A10 - 
A11 - A13 - A15 - A17 - 
A19 - A22 - A38 - A39 - 

A40

28.341.680,00 
EDUARDO MENELEU FIUZA; FABIO GOMES DE 

ALBUQUERQUE

DELTA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA. 

16 1 C N A1 A2 200.000,00 
RICHARD MAGNO SOARES DOS ANJOS;  VERA 

MARCIA RODRIGUES SOARES

DG INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA

6 3 C S A27
A1 - A8 - A9 - A10 - 

A11 - A36 - A49
320.000,00

DUARTE NUNO RODRIGUES GONCALVES;  
MIGUEL VALTER BARROS RODRIGUES

DOIS M TRANSPORTES SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA - ME 

8 1 A P A8
A1 -  A10 - A27 - A41 - 

A42 - A43
310.000,00

MARCIO PASSOS SALES; TEODORIO PASSOS SALES 
NETO

DUMA ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

33 6 C S - M A2
A1 - A3 - A9 - A16 - 

A17 - A26 - A44 - A45 - 
A46 - A47 - A48

210.000,00
CAROLINE LEITE DUMARESQ COSTA;  GUSTAVO 

LEITE DUMARESQ

ECI - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA.

10 5 C P A1
A2 - A8 - A9 - A10 - 

A22 - A27 - A36 - A50 - 
A51

300.000,00
JOAO SILVEIRA GUIMARAES NETO;  GLAUCIA 

ISABEL SILVEIRA; MILTON GABRIEL FERNANDES 
CARRILHO

ECIP EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS POPULARES LTDA.

4 1 C S A4 A8 - A9 300.000,00 DAVIDE BELOTTI; OZIEL PAZ DE OLIVEIRA

CAJUPIRANGA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

230 1 L P A1 NI 8.128.069,00
ECOCIL INCORPORACOES S/A; SILVIO DE ARAUJO 

BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO BEZERRA

ECOCIL CIDADE INCORPORAÇÕES 
LTDA.

653 1 L P A2 A1 466.689,00
ECOCIL INCORPORACOES S/A; SILVIO DE ARAUJO 

BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO BEZERRA

ECOCIL 03 INCORPORAÇÕES LTDA. 34 1 C N A2 A1 - A8 - A36 5.564.148,00
SILVIO DE ARAUJO BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO 

BEZERRA; ECOCIL INCORPORACOES S/A

TRIÂNGULO ABC INCORPORAÇÕES 
LTDA.

400 1 A N A2
A1 - A8 - A9 - A11 - 

A36
10.124.350,00

HENIO DE ARAUJO BEZERRA; SILVIO DE ARAUJO 
BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO BEZERRA; 
EDUARDO DE ARAUJO BEZERRA; ECOCIL 

INCORPORACOES S/A

ECOCIL 09 INCORPORAÇÕES LTDA. 221 1 L N A2 A1 - A8 - A36 1.099.449,00
SILVIO DE ARAUJO BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO 

BEZERRA; ECOCIL INCORPORACOES S/A

ECOCIL – VERTICAL 
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA.
33 1 A N A1 NI 841.991,00

SILVIO DE ARAUJO BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO 
BEZERRA; ECOCIL INCORPORACOES S/A

ECOCIL - SANTOS DUMONT 
INCORPORAÇÕES LTDA

539 1 A P A2 A1 - A8 - A36 5.974.847,00
SILVIO DE ARAUJO BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO 

BEZERRA; ECOCIL INCORPORACOES S/A

ECOCIL 04 INCORPORAÇÕES LTDA 469 1 L P A2 A1 - A8 - A36 7.200.253,00
SILVIO DE ARAUJO BEZERRA; FELIPE DE ARAUJO 

BEZERRA; ECOCIL INCORPORACOES S/A

ECOMAX EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS

162 1 L P A1
A2 - A3 - A7 - A8 -A9 -

A10
9.176.654,00

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LIMA; VICENTE 
INACIO MARTINS FREIRE

EDIBRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. 84 1 C P A1

A2 - A7 - A8 - A10- A13- 
A15 - A16 - A17 - A27- 
A31 - A32-  A36 - A37 - 
A44 - A54 - A55 -A56 - 
A57 -A58 - A59 -A60 

 3.000.000,00

PEDRO GABRIEL BRANDAO BARROS DE SOUSA; 
BENJAMIM JORGE FERREIRA CAMPOS; JOSE 

ANTONIO BRANDAO BARROS DE SOUSA; ABEL 
FERNANDO MOREIRA FERREIRA;  ALVARO 

MANUEL SOLIZ MARTINS; ABILIO EDUARDO SOLIZ 
MARTINS;  CARLOS ALBERTO ASSUNCAO ROCHA; 

LUIS MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA

ELITIM CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA. 

494 15 C S A2
A1 - A8 - A10 - A19 - 

A61 - A62 - A63
NI NI

ESCALA ENGENHARIA LTDA. 176 2 A N A2

A1 - A3 - A8 - A11 - 
A14 - A15 - A16 - A17 - 
A18 - A19 - A30 - A34 - 
A44 - A47 -A49 - A64 - 

A65 - A66 -A67

1.100.000,00 
LEON FERREIRA LOPES;  ANDRE CERVEIRA DE 

FARIA

ESI3 CONSTRUÇÕES LTDA. 20 10 C S A2
A1 - A3 - A30 - A67 - 

A68
1.500.390,00

EDIMADE - EDIFICADORA DA MADEIRA, S A; JOSE 
FRANCISCO FERNANDES CARREIRA;  ALBERTO 

MANUEL LOBATO NUNES

ESPACIAL DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIA LTDA. 

183 1 L P A1 A2 16.730.596,00
LUIS SERGIO SILVEIRA GUIMARAES; ESPACIAL 

AUTO PECAS LTDA; NATAL VEICULOS LIMITADA

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

244 1 L P A2
A1 - A8- A10 -A15- A16 

-A27 - A36
50.000,00

JOSEBEL DA COSTA CIRNE; SERGIO ROBERTO DE 
MEDEIROS CIRNE; JOACIR LIRA POTIGUAR; 

SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR JUNIOR; 
FERNANDO ANTONIO MELO DE MACEDO



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

ESQUADROS ENGENHARIA LTDA 
EPP

30 1 A N A2 A37 320.000,00
ARNALDO BARBALHO SIMONETTI NETO; 

GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES

EVOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

4 1 C M A1 A2 - A8 - A10 609.723,00
RONY CARLOS VIEIRA DE MELLO; ANDRES 

HERREROS VELASCO

EX INCORPORAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

27 1 L P A1 A8 - A10 - A11 - A70 1.450.000,00
FERNANDO MANOEL ELPIDIO DE MEDEIROS; F. M. 

EMPREENDIMENTOS LTDA

F&C CONSTRUÇÕES LTDA. 72 2 A N A2 NI 20.000,00
FRANCISCO AUGUSTO BARRETO; CINTIA GILIANE 

MOURA DA COSTA BARRETO

FBF EMPREENDIMENTOS LTDA. 32 1 A N A2
A1 - A3 - A8 - A10 - 

A22 - A27 - A36
50.000,00

FOSS & CONSULTORES LTDA;  ALEXANDRE 
BRANDAO FOSS DE OLIVEIRA; ANA LUISA 

SHELMAN FLOR

CONSTRUTORA FERREIRA MAFRA 
LTDA.

2 1 C P A1 A8 - A9 - A36 400.000,00
CAIO VITOR GALVAO DE OLIVEIRA; MARCIA DA 

SILVA NASCIMENTO

F.F. CONSTRUTORA LTDA EPP 24 1 A P A2 A8 500.000,00
FRANCISCO AUGUSTO BARRETO; FRANCISCO 

LUIZ DE FRANCA NETO

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP 84 1 A N A2 A37 NI
ANTONIO FLAVIO FREIRE GUEDES;  TATIANA 

MARIA FLOR GUEDES

FM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS E INFORMÁTICA 

LTDA.
640 1 L P A1

A2 - A3 - A8 - A30 - 
A71

2.255.000,00 

EDUARDO COELHO DE LIMA; MARIA DE FATIMA 
ROCHA COELHO LIMA; ALBERTO MAGNO 

BEZERRA DE LIMA; LUIZA COELHO DE LIMA 
AVELINO;  LEONARDO COELHO DE LIMA;  KARLOS 

HENRIQUE DA ROCHA AVELINO

FORMA EMPREENDIMENTOS LTDA. 791 4 L - C - A P A1
A1 - A5 - A8 - A10 - 

A13 - A14 - A18 - A26
1.500.000,00

IGOR MEDEIROS DE MELO; VICTOR ARCOVERDE 
CAVALCANTI

FORTE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIAS LTDA.

72 1 A N A2 A1 - A8 - A10 450.000,00 DEOCLIDES JANDIR PIAN;  ELAINE MARIA PIAN

FUTURO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

160 1 A P A1 A2 - A8 - A10 306.007,00 
ROSA NEREA MARTINEZ TORRES;  ENRIQUE 

MARTINEZ TORRES

G&G ZONA NORTE INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

320 1 A N A1 A8 - A10 100.000,00

G & G INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; JOSE 
GRINO MARTI; JOSE MARIA GRINO GILI; G&G 

PARNAMIRIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA; JUAN GRINO GILI

GB NATAL PETRÓPOLIS 
EMPREENIDMENTOS LTDA.

108 1 A N A2 NI 1.000,00
GABRIEL COSTA BACELAR; GB GABRIEL BACELAR 

CONSTRUCOES S/A.; BACELAR INVESTIMENTOS 
LTDA

GEM CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

8 1 C M A73

A2 - A6 - A14 - A15 - 
A16 - A19 - A29 - A35 -
A47 - A60 - A74 - A75 - 
A76 - A77 - A78 - A79 - 

A80

10.000,00 
MICHAEL JOHN BUSH; GRANT ELLIS MICHAEL 

BUSH

GMA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

136 1 A N A2
A1 - A3 - A4- A5- A6- 
A11- A12- A15 - A37 - 

A45 - A71- A72
420.000,00

ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO; GUSTAVO 
FELIPE PEREIRA GURGEL; FABRICIO PAIVA 

CAVALCANTI MELO

GMZ BRASIL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

93 7 C N - P - S A2 A1 - A8 11.176.597,00 
FARID ZARBAKHSH ESTIFA; CYRUS SYROOS 

MAKARECHIAN; HADI HAMADANI 
MAKARECHIAN; KARLHEINZ MARKUS KAISER

GVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA. - ME

6 1 C M A3 
A2 - A5 - A6 - A8 - A24 - 
A25- A29 - A35 - A 81 

40.000,00 GUSTAVO PIRES VALADAO; GILSON VALADAO

HELSAN EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

40 1 A S A1 NI 105.000,00
HELIO MORAIS BAHIA; SANDRA ISABEL HINOJOSA 

MAGINA PEDRO

CONSTRUTORA HEMA LTDA. 68 1 A N A2 A37 NI NI

HOGA - CONSTRUÇÕES LTDA. 288 1 A P A1 A2 - A30 - A64 3.000.000,00 
JOAO PAULO DA MATA PATRICIO; FABIO 

LACERDA CALDEIRA

I.C.C. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA.

14 2 C S A8
A2 - A9 - A10 - A15 - 

A17- A18 - A36
 202.109,00 

FERNANDO ANTONIO MELO DE MACEDO; 
CARMEM LUCIA PINTO RIBEIRO; SOPHIA PINTO DE 

MACEDO

I.G. POTIGUAR CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA.

96 1 A N A2
A1 -A3 -A7 - A8 - A10 - 
A30 - A35 - A44 - A46 - 

A47 - A81 - A82
500.000,00

GENIVAL ALVES DE SOUSA; JOAO BATISTA 
PEDROSA

ILUMINATO PARTCIPAÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

88 1 A N A1 A2 - A8 100.000,00
CAMERON CONSTRUTORA LTDA;  ANTONIO LIMA 

CAMARA

IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA 24 1 F N A8 A10 2.000.000,00 
SPIP SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA;  RICARD 
MASSO RODRIGUEZ

IMG 09 GOLDEN FIELDS LTDA. 50 1 F N A1 A8 - A10 - A27 - A36 170.000,00

RICARD MASSO RODRIGUEZ; IMG 
INCORPORADORA LTDA; SPIP SOCIEDADE DE 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS 
LTDA

IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA. 104 1 A N A2
A4 - A13 - A14 - A15 - 
A16 - A17 - A19 - A54 - 

A59
1.120.000,00

DIEGO BRAGA DOS GUIMARAES; GABRIEL 
MONTEIRO DOS GUIMARAES

INCORPORADORA ANTUNES LTDA. 
EPP

38 3 A N - P A2 A1 - A8 322.000,00 
MANOEL ANTUNES VIEIRA; GABRIEL ANTUNES 

VIEIRA; OTAVIO ANTUNES VIEIRA

INOVARTE ENGENHARIA LTDA. 3 1 C S

INVESTPARK BRASIL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
54 16 A - C P - S NI NI 350.000,00 DAVID MOLINA MORENO; LUIS MOLINA CANO

ISO-BLOK ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA LTDA. -ME 

6 1 C P A73

A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - 
A8 - A13 - A20 - A25 - 
A29 - A34 - A36 - A44 - 
A46 - A74 - A75 - A78 - 

A82 - A112 - A113- 
A125 - A146 - A147 - 
A148 - A149 - A150 - 

A151  

200.000,00
GUILHERME FABIO DE MELO; JAUME ORIACH 

FIOL

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

J. CORREIA CONSTRUÇÃO E 
INVESTIMENTOS LTDA.

144 2 A P - M A2 A1 - A8 - A10 1.000.000,00 
PERCIPIO SOCIEDAD ANONIMA; JOSE FERREIRA 

CORREIA
J FJOSNE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.
16 1 F N A1 A2 200.000,00 JORN FJOSNE; ALECIA REGIS POLONI DUTRA

J&D EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

16 1 A N

J.C.R.N. CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA

14 1 A P A2 A8 230.000,00
JOAO COSTA RIBEIRO NETO;  NICOLINA MICELI 

COSTA RIBEIRO
JERICONS CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 
LTDA. - EPP

32 4 A P A1 NI 1.000.000,00 
ANTONIO MIGUEL AGOSTINHO; JOHANN 

MUHLEGG EIBAND

J.M. CORONA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

47 1 A N A1 A2 45.000,00

ERIKSON RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA; 
IMOBILIARIA CORONA BRASIL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; CONISA 
CONSTRUCOES CIVIS LTDA; 

LEOPOLDO ZONTA

JSBI INCORPORAÇÕES LTDA. 213 2 C P A1 A8 - A2 35.000,00
JOAO SILVEIRA GUIMARAES NETO;  BRENO IVAN 

CAVALCANTI FERNANDES

JUSTRA INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES

14 2 C S A8 A1 - A2  1.247.689,00

GUSTAVO TRAMONTINI GRAMS; ANGELA JUSTO 
TRAMONTINI; ANDRE JUSTO TRAMONTINI; 
MARIANA TRAMONTINI GRAMS; MARCELO 

GERLING CASAGRANDE;  SUSANA SCHULLER

LAGOA NOVA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

48 1 A N A1 A2 30.000,00 DAVIDE BIZZOTTO; FABRICIO DE LIMA CABRAL

BOSQUE RESIDENCIAL NATAL 
NORTE LTDA.

345 3 C S A1 A8 - A10 - A36 10.000,00

ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO DIAS; 
LANDINVEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 

S/A.; RN LOCAÇÃO E INCORPORAÇÕES DE 
IMOVEIS LTDA

LARIS ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME

6 1 C P

LATAN GRUP INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

6 1 C S A1 A8 - A10 10.000,00 
CARLOS LUIS LORENZO SAN MARTIN; MIGUEL 
SOLE GRA;  JAIME PUJOL CUCURELLA;  GEMMA 

HUGUET GUASCH; SALVADOR SOLE CAMPS

LCL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. EPP

8 1 C S A1 A8 - A10 - A27 20.000,00
LIA SANTANA WANDERLEY;  LILIAN SANTANA DE 

ARAUJO;  CLEANTO WANDERLEY NETO; OTTO 
EUPHRASIO DE SANTANA

LD PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
60 1 A P A85 A2 - A8 20.000,00 LORENZO FAGGION; DINO TERRABUIO

LEAL DE AQUINO 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

16 5 C P A1 A8  - A9 - A10-  A22 200.000,00
ANTONIO CESAR LEAL DE AQUINO; HOZANA 

HELENA BARBALHO FREIRE

LÍRIOS DO CAMPO 
INCORPORADORA LTDA.

48 6 C S A1 A2 - A8 - A10 2.850.000,00
JOHN MICHAEL BURNETT BROAD; ZENITE 

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

LOFT CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 
LTDA.

30 1 A N A9 A84 805.000,00
JOAO RIBEIRO DE CARVALHO; MARIA DAS DORES 

CAVALCANTI

LOTIL ENGENHARIA LTDA. 16 1 A N A1
A2 - A15 - A16 - A17 - 
A31 - A55 - A59- A60 - 

A72- A83
NI NI

LUSTOSA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA.

929 5 A - L P A1 A2 - A8 - A9 - A27 10.000,00
ELIAS LUSTOSA DE SOUSA FILHO; ALESSANDRA 

MARTINS MIRANDA

M&N INVESTIMENTOS LTDA. ME 2 1 C S A80
A86- A87 - A88 - A89 - 

A90 -A91
100.000,00

MARCOS AURELIO COSTA PONTES; NADJA 
KARINA NASCIMENTO CAETANO

MAHES NATAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

8 1 C M A1 A8 - A10 - A36 205.738,00
SERGIO MARRUGAT HARRIS; DAVID FERRER 

VALLES;  RAMONA ESCOBEDO AGUILAR

MANSUR E ERBST CONSTRUÇÕES 
LTDA. - EPP

7 1 C S A1 A2 - A8 - A10 - A27 528.000,00 
SALASSIE ANTONIO MANSUR;  ROSA MARIA 

ERBST

MARANATA SERVIÇOS LTDA - ME 16 1 C N A2

A1 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A15 - A22 - 

A29 - A35 - A71 - A81 - 
A110 - A131 - A132 - 
A133 - A134 - A135 - 

A136 - A137

100.000,00
FRANCISCO GILIARDE PINHEIRO; GILBERTO DIAS 

DA COSTA

MARBELLO PARTICIPAÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

169 1 A N A1 A2 - A8 100.000,00

CAMERON CONSTRUTORA LTDA; METRO 
QUADRADO CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA;  RAIMUNDO CANTIDIO 
NETO; ANTONIO LIMA CAMARA

MARCO - ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA.

52 3 A - C P - M A2

A1 - A3 - A5 - A7 - A8 - 
A12 - A15 - A17 - A46 - 
A47 - A48 - A65 - A71 - 

A109

800.000,00
MARCUS ANTONIO AGUIAR FILHO; SONIA MARIA 

LEMOS GOMES AGUIAR

MAXIMUN INCORPORAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LTDA.

4 1 C P A2 A1 - A8 10.000,00
LUANNY KELLY NOBREGA GONCALVES 

AZEVEDO; RONDINELI DA SILVA AZEVEDO; 
MARIA EUNICE DA SILVA AZEVEDO SCHIPPER

MEGA INCORPORAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

69 1 A N A1 A8 - A27 - A92 322.000,00
MICHELE DE CASTRO LAGOAS SAVATONE; 

VINICIUS SAVATONE PIMENTEL DE QUEIROZ

CONSTRUTORA MENDONÇA JUNIOR 
LTDA. 

154 2 A N A2 A37 4.520.000,00

ERIVAN JUSTO DE MENDONCA; MARLUCE MACIEL 
DE MENDONCA;  ERIVAN JUSTO DE MENDONCA 
JUNIOR;  ELAINE MACIEL DE MENDONCA; LUCY 

KHEYLER MACIEL DE MENDONCA

MG EMPREENDIMENTOS E 
COMÉRCIO LTDA.

88 1 A N A2 A37 75.000,00
LIA SAMARA FREIRE CAMARA GOSSON; MARIA 

DO SOCORRO FREIRE CAMARA

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

MIRANTES DA LAGOA 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

1.408 1 A S A1 NI 210.000,00
JOSE LUIS PISANO; MARTIN LUIS PISANO; LUIS 

EDUARDO PISANO CALDERON; MIRANTES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

MONTANA CONSTRUÇÕES LTDA. 134 1 A N

MORABEM 4 - EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

450 1 A P A1 A2 - A8 - A10  - A27 30.000,00

SAROX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 
CONSTRUCOES LTDA; SAVIM BRASIL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; RENZO 
SAVASTA

MOREIRA & MACHADO 
ENGENHARIA LTDA.

48 1 A N A2

A1 - A3 - A5 - A9 - A11 - 
A30 - A38 - A40 - A49 - 
A71 - A79 - A80 - A103 - 
A112 - A138 – A139 – 
A140 – A141 – A142 – 
A143 – A144 – A145 -  

A51 

360.000,00
ROGERIO BARRETO MACHADO;  JAERTON SILVA 

MOREIRA; RBM - ENGENHARIA & INVESTIMENTOS 
EIRELI; MARIA MARLI DE AQUINO MOREIRA

MD RN ÁUREA GUEDES 
CONSTRUÇÕES LTDA.

152 1 A N A1 A2 - A8 12.793.626,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MD RODOLFO HELINSKI 
CONSTRUÇÕES LTDA.

52 1 A N A1 A2 - A8 14.223.127,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MD RN MARIA BERNADETE 
CONSTRUÇÕES LTDA.

70 1 A N A1 A2 - A8 17.729.885,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MD RN VANDIR GURGEL 
CONSTRUÇÕES LTDA.

296 1 A N A1 A2 - A8 52.863.490,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MD RN AREIA PRETA CONSTRUÇÕES 
LTDA.

21 1 A N A1 A2 - A8 18.278.978,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MOURA DUBEUX ENGENHARIA 
NATAL LTDA.

49 1 A N A1 A2 - A8 - A9 4.277.000,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MD RN ABEL PEREIRA 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

51 1 A N A1 A2 - A8 17.648.751,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MD RN CESÁR ROCHA 
CONSTRUÇÕES LTDA

70 1 A N A1 A2 - A8 15.501.867,00

ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE 
MOURA DUBEUX; MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MD 
SERVICE LTDA

MD RN MRV PARQUE NOVA EUROPA 
CONSTRUÇÕES LTDA.

160 1 A N A1 A2 - A8 1.327.000,00

GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX; MOURA 
DUBEUX ENGENHARIA S/A; MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES AS;  JOSE ADIB TOME SIMAO; 
HUDSON GONCALVES ANDRADE

MD RN NOVAS FRONTEIRAS 
CONSTRUÇÕES LTDA.

456 1 A N A1 A2 - A8 10.000,00

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS;  JUNIA MARIA 
DE SOUSA LIMA GALVAO;  MARCOS JOSE MOURA 

DUBEUX; GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX; 
ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX; JOSE ADIB TOME 

SIMAO

MD RN MRV NOVA AVENIDA 
CONSTRUÇÕES LTDA.

608 1 A N A1 A2 - A8 10.000,00

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A; MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS; RAFAEL 

NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA; JUNIA 
MARIA DE SOUSA LIMA GALVAO; MARCOS JOSE 

MOURA DUBEUX; GUSTAVO JOSE MOURA 
DUBEUX

MP EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

8 1 C S A1 A8 200.000,00
ALYXANDRA PIRES FRANCA MENDES; CARLOS 

HENRIQUE DE SALES MENDES

MRV ENGENHARIA E 
PARTICIPAÇÕES S/A

784 1 A P A1 A2 - A21 5.079.863.175,07

JOSE ADIB TOME SIMAO;  LEONARDO GUIMARAES 
CORREA; EDUARDO PAES BARRETTO; HOMERO 

AGUIAR PAIVA; HUDSON GONCALVES ANDRADE;  
JUNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVAO; MARIA 

FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE 
SOUZA MAIA;  RAFAEL NAZARETH MENIN 
TEIXEIRA DE SOUZA; EDUARDO FISCHER 

TEIXEIRA DE SOUZA

MRV ANCANO II INCORPORAÇÕES 
LTDA.

712 1 A P A1 A2 - A8 1.785.000,00 

JOSE ADIB TOME SIMAO;  MRV ENGENHARIA E 
PARTICIPACOES AS;  MRL ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS S/A; MARIA FERNANDA 
NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA

MULTI INVESTIDORES DO BRASIL 
LTDA.

160 5 C S A1 A2 - A8 - A9 - A10  649.000,00
M & J PARTICIPACOES EM BENS MOVEIS E 

IMOVEIS LTDA;  FENELLE INVESTMENTS LIMITED; 
THYAGO RENATO SMITH DE SOUZA

CNPJ INVÁLIDO 



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

MUNDICONS NATAL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
8 1 A N

NACIONAL CONSTRUTORA LTDA. 
ME

8 4 C P A3
A1 -A2 - A5 - A6 - A30 - 

A37 - A94
363.500,00

RODRIGO GOMES DE BARROS VASCONCELOS; 
ISABELLE CRISTINE DE OLIVEIRA FLOR

NADIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

12 1 A N A1 A8 - A10 - A11 - A36 200.000,00
DAVID FERRER VALLES; LILIAN RORIZ CAVALHO 

PANTOJA BORGES; NOBAIA NATAL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CONSTRUTORA NATAL TEC 
ENGENHARIA LTDA.

12 1 A N A2
A15 - A16 - A18 - A37 - 

A39
100.000,00 

NATA OBADIAS GONCALVES; ALEXANDRE 
RODRIGUES DA SILVA

NAUTILUS INCORPORAÇÕES E 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

122 1 F N A1 NI 1.000.000,00
CARLOS AUGUSTO FREIRE MEDEIROS; 

ALEXANDRE OUNDJIAN PIEDROLA

NAVEL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

20 10 C P A1 A8 10.000,00
ESPACIAL AUTO PECAS LTDA;  TOMAS SILVEIRA 

GUIMARAES; NATAL VEICULOS LIMITADA

NEGOT CONSULTORIA EM 
INVESTIMENTOS LDTA.

26 2 A - C P - M A8 A1 - A22 - A36 - A93 500.000,00 
JORDI NADAL MATAMALA; SERGI ROYO 

TRULLAS; FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ

NOBAIA NATAL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
40 4 A N A1 A8 - A10 - A36 - A61 3.173.200,00

DAVID FERRER VALLES; NOEMI FERRER VALLES; 
EVA FERRER VALLES

NORENCO INVESTIMENTOS LTDA. 64 1 A S A8
A1 -A2 - A10 - A62 - 

A95
 1.380.000,00

HERMINIA FEO MARTINEZ; CARLOS FEO 
MARTINEZ; JULIO ABELARDO FEO MARTINEZ; 

MARIA DA LUZ DE MEDEIROS

NORTESUL INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA.

63 1 A N A1 A2  33.240.586,00
LUCIA HELENA MOTA ARAGAO; MONTEPLAN 

ENGENHARIA LIMITADA; GERALDO ANDRADE DE 
ARAGAO

NOVOS HORIZONTES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA
40 1 A N A1 A8 - A10 - A2 9.711.709,45

ALEXANDRA ALBERTINA JOZEF FOUCART;  
MONTE ALTO ADMINISTRACAO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; 
ERNESTO CARLOS MARTIN FERRO

OBRASTEC CONSTRUTORA LTDA. - 
EPP. 

7 2 C P A2

A1 - A3 - A4 - A7 - A8 - 
A9 - A10 - A17 - A28 - 
A36 - A40 - A46 - A49 - 

A71 - A79 - A103 - 
A112 - A113 - A130 

150.000,00
ANTONIO CARLOS RAPOSO CANDIDO; MARIA DO 

PERPETUO SOCORRO SILVEIRA CANDIDO;  
ANTONIO CARLOS RAPOSO CANDIDO FILHO

PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA. 352 1 A S A1

A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - 
A8 - A9 - A10 - A15 - 

A17 - A20 - A22 - A23 - 
A30 - A34 - A46 - A64  - 

A119

1.000.000,00
CAIO FLAVIO DA SILVA PAIVA; YURI SILVA DE 

PAIVA

PAIVA GOMES & COMPANHIA LTDA 192 1 A N A2
A1 - A3 - A7 - A8 - A9 - 
A15 - A16 - A37 - A46 - 

A47 - A54 
1.500.000,00

ROGERIO VIEIRA DE MELO; IVANALDO ALBINO DE 
BRITO

PARADISE INVEST 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
28 10 C E A1 A8 - A36 550.000,00

 FRANKLIN EDUARDO DA CAMARA SANTOS; JOAO 
JACINTO NARCISO DOMINGOS

PARTEX INCORPORAÇÕES LTDA. 296 1 A N A8 A1 - A3 - A9 -A10 - A71 11.000,00

NATALIA MARIA FERNANDES PIRES;  ANTONIO 
FERNANDO GUEDES; AGRA PRADESH 

INCORPORADORA LTDA; PDG INCORPORADORA, 
CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA 

LTDA

PEDRA BRANCA AGROPECUÁRIA 
LTDA. 

3 1 C P A98 A2 - A99 - A100 - A101 1.100.000,00
DIDIER ALAIN IVAN STERCKX;  ANA GERTRUDES 

DE MELO CARRASCO STERCKX; JOAO MARIA 
BEZERRA; LUZILENE LACERDA LIMA DA SILVA

PENGER - PROJETOS DE 
ENGENHARIA, EXECUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.
41 1 A N A2 A1 - A3 - A8 - A103 NI

ROSA MARIA BORGES DE MELO; JOSE RODRIGUES 
DE MELO

PLANA EDIFICAÇÕES LTDA. 56 1 A P A2
A3 - A14 - A16 - A17 - 
A28 - A78 - A96- A98

3.100.000,00
FILIPE ABBOTT GALVAO RODRIGUES;  MARCELL 

VARELLA FLOR

PLANC SEBASTIANO RICCI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
48 1 A N A1 A2 10.000,00

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BATISTA RAMOS; 
CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO; 

CONSTANTINO CARTAXO JUNIOR; PLANC 
ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

PLANC JOAN MIRÓ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
36 1 A N A1 A8 10.000,00

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BATISTA RAMOS; 
CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO; 

CONSTANTINO CARTAXO JUNIOR; PLANC 
ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

PLANC GIOVANNI BELLINI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
53 1 A N A1 A8 10.000,00

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BATISTA RAMOS; 
CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO; 

CONSTANTINO CARTAXO JUNIOR; PLANC 
ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

POLLUX ENGENHARIA - EIRELI - EPP 48 1 A N A2

A1 - A3 - A4 - A7 - A12 - 
A15 - A16 - A17 - A26 - 
A28 - A29 - A44 - A46 - 

A65 - A75 - A78

200.000,00
WALTER FERNANDES DE MIRANDA NETO; THIAGO 

FERNANDES TAVARES DE MIRAND

POSITIVO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

12 2 C P A1 A2 - A8 - A9 - A36 100.000,00 
BRUNO PEREIRA DE ARAUJO COELHO; AIRTON 

SAVIO MEDEIROS NELSON

POTIGUAR CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

48 1 A P A2 A37 710.000,00
JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FONTES;  FABIANA 

FERNANDES FONTES

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

POTIGUAR CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

9 1 C P A8
A1 - A10 - A9 - A22 - 

A36
45.000,00

JULIO CANTABRANA PEREZ; VICOM BRAZIL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

POUSADA DA PONTE HOTELARIA E 
BALNEÁRIO LTDA. - ME

2 1 C P A85 A8 - A9 - A22 - A102 230.000,00
MANOEL MONTENEGRO NETO; TEREZA 

SALUSTINO DUTRA MONTENEGRO

PREPEX BRASIL - 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA.
15 3 C S A1 A8 - A10 450.000,00

DESARROLLOS INVEXMAR BRASIL - 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; 

INVEXMARFE BRASIL - EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA; CARLOS MARTIN MANZANO; 

RAUL MARTIN FERNANDEZ

PROJARAL SEA EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS LTDA.

109 1 C N A1 NI 1.734.166,00
F. M. EMPREENDIMENTOS LTDA; FERNANDO 

MANOEL ELPIDIO DE MEDEIROS

R2 CASARÃO PARNAMIRIM 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA.
120 1 A P A1 A2 55.719,00

GUSTAVO DOMITE NICOLAU; CONSTRUTORA 
MARQUES DA COSTA LTDA; B2S INVEST 

PARTICIPACOES LTDA

CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA 
LTDA.

219 2 A N - P A2

A1 - A3 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A16 - A17 - A27 - 
A30 - A55 - A60 - A71 - 

A79 - A108 - A112 - 
A129

13.500.000,00
FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO; FABIANO 

RAMALHO MOREIRA

RESIDENCIAL MARIA AMÉLIA SPE 
LTDA - EPP

4 1 C S A1 A2 - A8 - A10 - A36 258.760,00
SILVIO DE SANTANA ABRANTES NETO; FABIO 

HENRIQUE GUEDES ROCHA DOS SANTOS; AMELIA 
RESENDE LEITE

RIBEIRO & MIRANDA 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

42 1 F N A2 A1  - A9 - A22 - A37 300.000,00
JOSE ROBERTO TENORIO DE MIRANDA; UELINTON 

BARBOSA RIBEIRO

RIGOVIES BRASIL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
15 3 C S A1

A2 - A8 - A9 - A10 - 
A36

372.094,00
ALBERTO CABACO MARINO; PURIFICACION 

ALMUDENA RODRIGUEZ GOMEZ

RN LOCAÇÃO E INCORPORAÇÕES DE 
IMÓVEIS LTDA.

10 2 C S A1
A8 - A10 - A19 - A36 - 

A49 - A97
80.000,00

LUCIANA SANTIAGO CABRAL ROCHA; RL 
INCORPORACOES LTDA; LC INCORPORACOES 

EIRELI

ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA. 15 2 C S A1 A8 - A19 - A22 - A36 440.000,00
FABIO HENRIQUE GUEDES ROCHA DOS SANTOS; 

ROSENY GUEDES ROCHA; ROSA GIULIANE 
GUEDES ROCHA DOS SANTOS

RODRIGUES E FERREIRA 
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

6 1 A N A2
A5 - A8 - A15 - A24 - 

A25 - A29 - A37 -  A46 - 
A47

200.000,00
MAXMILIANO RODRIGUES FERREIRA DE 

OLIVEIRA; JOSE CARLITO FERREIRA DE OLIVEIRA

RRA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

126 2 C P A2 A1 - A8 251.000,00
ROBERTO SHELMAN DE SOUZA; RICARDO 

SHELMAN DE SOUZA; ADRIAN BARBOSA NETO 
GASPAR

S. DANTAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

74 2 A N A2 A1 2.000.000,00
SEVERINO JOSE DANTAS;  TELMA MARIA DANTAS; 

JOSE ANANIAS DANTAS NETO

S&R EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

12 4 C S A8 A1- A2 - A10 1.500.000,00
JOAO JOSE MARTINS SILVA; MANUEL PEREIRA 
ALVES RODRIGUES; DIOGO MANUEL FERREIRA 

PINHEIRO RODRIGUES

S3 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - 
ME

32 8 C P A2 A1 - A10 - A49 250.000,00
FLAMIR RODRIGUES DE SOUSA; FELIPE AIRES DE 

SOUSA;  ISAIAS JUVENTINO DE SOUSA

SAINT CHARBEL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
60 1 A N A2 A1 - A9 100.000,00

 PAULO COELHO DE MEDEIROS; COENGEN 
COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

SAINT RAFQA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 

60 1 A N A2
A1 - A8 - A9 - A11 - 

A36
30.000,00

GENIVAL ALVES DE SOUSA; I. G. POTIGUAR 
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

SANCO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

54 1 L S A1 A8 - A10 - A36 - A61 600.000,00 JOSEP PLANAS SERRA;  DIEGO MEDEIROS GOSSON

SÃO SEBASTIÃO 
EMPREENDIMENTOS LTDA

32 1 A N A1 A2 - A8 - A10 500.000,00
COSMO ALVES DE AQUINO; MICHELLI KALINE DE 

LIMA BARACHO

SILVAA INCORPORAÇÃO LTDA. - ME 10 1 C P A1

A2 - A3 - A5 - A6 - A8 - 
A10 - A15 - A16 - A17 - 
A24 - A25 - A26 - A27 - 
A28 - A30 - A31 - A34 - 
A35 - A64 - A81 - A82 - 
A109 - A116 - A122 - 
A124 - A125 - A126 - 

A127 - A128

100.000,00
JAILSON DE OLIVEIRA SILVA;  ALLAN QUEIROZ E 

SILVA

SINERGIA INCORPORADORA LTDA. 2 1 C P A1 A2 - A8 - A27 1.109.484,00
PEDRO LUIZ DE MORAES HELTAI;  DEBORA 

TAVARES CAMARA DE MEDEIROS HELTAI; KLEY 
ANDERSON NASCIMENTO DE SOUZA

SOGINVEST INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

72 1 A P A8
A1 - A2 - A9 - A10 - 

A27 - A36 - A61 - A85
 1.150.000,00

TIAGO RAFAEL FERREIRA DE SOUSA;  CARLOS 
FERREIRA DE SOUSA

SOL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.

309 1 L P A2
A1 -A3 -A4 -A6 -A8 -A9 
-A10 - A15 - A17 - A23 - 

A46 - A64 - A79
8.000.000,00

JOSE CARLOS MESQUITA DE ALMEIDA; RITA DE 
CASSIA GOES; POLYANA HASBUN DE ALMEIDA 

MANSO

SOL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.

840 1 L P NI NI 8.000.000,00

SOLARIUM PIRANGI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
24 1 A P A1 NI 250.000,00

PEDRO SILVA DE FREITAS; ROMULO BOMFIM 
MARINHO PINHEIRO;  MTBA INCORPORACOES 
IMOBILIARIAS EIRELI; RP10 PARTICIPACOES 

SOCIETARIAS EIRELI; P S DE FREITAS 
INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI

SOLHAQ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

64 1 A N A1 A2 - A8 - A36 6.260.000,00 
MANUEL ANTONIO GOMES DA CUNHA;  MARCIO 

MANUEL FERREIRA DA CUNHA

SOUSA & SIMPSON CONSTRUÇÕES 
LTDA.

3 1 C P A2 A22 - A24 - A35 100.000,00
KARLA SILVINA SOUSA SIMPSON; TANNER 

SIMPSON ALVES



INCORPORADOR/ 
INCORPORADORA

UH E DEMAIS EMP. TIP. CIDADE AEP AES CAPITAL SOCIAL QUADRO SOC IETÁRIO

SUA CASA SUA VIDA - 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO 

LTDA.
26 5 C S A1 A8 - A10  306.486,00 

LUCIANO PERDIGON HERNANDEZ; DOMINGO 
JAVIER PUIG RODRIGUEZ

SUPREMA CONSTRUÇÕES E 
EDIFICAÇÕES LTDA - ME 

5 1 A P A2 A1 - A8 470.000,00
ANTONIO AUGUSTO SANTIAGO SOBRINHO; SILDJA 

JANE SANTIAGO BEZERRA; JEANNE KARENINA 
SANTIAGO BEZERRA

TAVARES & FARIAS CONSTRUÇÕES 
LTDA.

4 2 C P A2 NI 20.000,00
CLAUDIO TAVARES NETO; ALLAN KLEBER 

AZEVEDO DE FARIAS
TCT INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

LTDA.
7 1 C P A1 A8 600.000,00 ANA LAURA DA SILVA; DIEGO DA SILVA

TECNART ENGENHARIA COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA LTDA.

30 1 A N A2 A37 500.000,00
CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI DE LIMA; 

CARLOS LUIZ CAVALCANTI DE LIMA; CARLOS 
MAGNO CAVALCANTI DE LIMA

TECNOFAB INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA.

242 9 C S A1 A2 - A8 - A10 - A36 1.984.000,00
JOSE CARLOS BARROS DE MIRANDA; ALBERTO 

SCHWARZ GASTALDO FILHO

TOMÉ CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

15 1 A P A2
A1 - A3 – A4 - A15 - 

A25 - A29 - A32 - A40 - 
A44 - A46 - A79

2.050.000,00 CASSIO FREIRE CAMAR; ALINE SANDA FREIRE 
CAMARA NOGUEIRA

UNICON – CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

72 1 A N A1
A2 - A8 - A9 - A10 - 

A27 - A36 - A37
2.063.000,00

CLOVIS DE FREITAS BARRETO; CLOVIS EUGENIO 
PESSOA BARRETO; CARLOS EDUARDO PESSOA 

BARRET
URBAMAX BRASIL E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.

39 1 F N A1 A22 928.090,00
FELLIPE SOUZA CAMARGO; CAMARGO 

INCORPORACOES EIRELI

VALENCE REAL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. - ME

4 1 C P A2 A4 - A28 - A29 - A30 10.000,00
PABLO CEZANNE JERONIMO DA SILVA;  MARIA DA 

PAZ SILVA

CONSTRUTORA VECON LTDA. 16 1 A P A2 A37 1.000.000,00
VITAL DUARTE NOBREGA; MARIA DO SOCORRO 

DUARTE NOBREGA
VERDES MARES CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA.
97 2 A - L N - P

VIA DEL MARE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILÁRIOS LTDA.

24 1 F N A1 A8 - A21 1.560.000,00
MIGUEL ANGEL MARTIN LUQUE; ENRIQUE DE 

CARLOS MENDOZA; IGNACIO PASTOR GILI; LUIS 
CARLOS MARTINEZ HELLIN

VIAINVEST EMPREENDIMENTOS 
LTDA. 

13 2 C M A1 A8 300.000,00
ANTANAEL TEIXEIRA CANARIO DE SOUSA; 

SUZANA PEREIRA CANARIO DE LIMA

VICÁCIO BRAGA 
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS 

LTDA ME
24 3 A M A2

A1 - A5 - A6 - A9 - A15 - 
A22 - A23 - A24 - A28 - 
A36- A38 - A40 - A44 -
A46 - A47 - A48 - A49 - 

A51 - A79 - A103 - 
A119 - A120 - A121 - 

A122 - A123

490.000,00
 VICACIO WANDER DE QUEIROZ BRAGA; MIDIA 

CARMEN DE OLIVEIRA BRAGA

VICTORIA BRASIL 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS 

LTDA.
14 1 F N A1 NI 1.373.000,00

RUGGERO CALGARO; GIUSEPPE DA RONCH;  
PIERLUIGI TOMASELLA;  EROS PAVANELLO;  SILT 

SRL; LORENZO AMADIO

VILA COLONIAL RESIDENCE SPE 
LTDA - EPP

12 1 C P A1 NI 20.000,00
ANA CLAUDIA PEREIRA BEZERRA; KALINE CASSIA 

DA SILVA SOUZA

VILA RICA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

354 1 L M A1 A2 - A4 - A8 - A9 - A36 300.000,00
RICARDO JOSE NELSON DOS SANTOS; 

POLLYANNA COSTA DE LIMA; LAURA COSTA DE 
CARVALHO;  GEOVANI LUIZ DIAS DE CARVALHO

VILLA LOBOS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

74 1 A N A2
A1 - A3 -  A15 - A16 - 

A30  - A36 
100.000,00

MARCOS JOSE CUNHA DE MELO; CARLOS 
HENRIQUE PAIVA FERNANDES

VIVA IMÓVEIS LTDA - ME 6 1 C S A1 A8 -  A10 - A36 15.000,00
SILVIO DE SANTANA ABRANTES NETO; FABIO 

HENRIQUE GUEDES ROCHA DOS SANTOS

W3 EMPREENDIMENTOS & 
SERVIÇOS LTDA.

16 4 C P A2

A1 - A3 - A4 - A5 - A6 - 
A8 - A9 - A10 - A22 - 

A30 - A36 - A46 - A48 - 
A49 - A71 - A110 - 

A111 

800.000,00

FRANCISCO WANDERLEY NOBREGA FILHO; 
GABRIEL CORREIA WANDERLEY; RODRIGO 
CORREIA WANDERLEY; MARIA DE FATIMA 

CORREIA SILVA

EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA



Legenda
Atividade econômica realizada pela incorporadora com base no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do 

contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda
A1 Incorporação de empreendimentos imobiliários 

A2 Construção de edifícios 

A3 Serviços de engenharia 

A4 Administração de obras 

A5 Instalação e manutenção elétrica 

A6 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

A7 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

A8 Compra e venda de imóveis próprios 

A9 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

A10 Aluguel de imóveis próprios 

A11 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 

A12 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

A13 Obras portuárias, marítimas e fluviais 

A14 Obras de terraplenagem 

A15 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

A16 Construção de rodovias e ferrovias 

A17 Construção de obras de arte especiais 

A18 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

A19 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

A20 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 

A21 Holdings de instituições não-financeiras 

A22 Corretagem no aluguel de imóveis

A23 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

A24 Outras obras de acabamento da construção 

A25  Obras de acabamento em gesso e estuque 

A26 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

A27 Loteamento de imóveis próprios

A28 Obras de fundações 

A29 Obras de alvenaria 

A30 Serviços de arquitetura 

A31 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

A32 Montagem de estruturas metálicas 

A33 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 

A34 Impermeabilização em obras de engenharia civil 

A35 Serviços de pintura de edifícios em geral 

A36 Gestão e administração da propriedade imobiliária 

A37 Construção de instalações esportivas e recreativas 

A38 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 

A39 Obras de terraplenagem 

A40 Aluguel de andaimes 

A41 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 

A42 Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente 

A43 Criação de bovinos para leite 

A44 Demolição de edifícios e outras estruturas 

A45 Perfurações e sondagens 

A46 Obras de terraplenagem 

A47 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

Quadro 5.7: Atividades econômicas realizadas pelas incorporadoras.



Legenda
Atividade econômica realizada pela incorporadora com base no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do 

contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda
A48 Limpeza em prédios e em domicílios 

A49 Locação de automóveis sem condutor 

A50 Obras de montagem industrial 

A51 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 

A52 Fundos de investimento imobiliários 

A53 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 

A54 Obras de irrigação 

A55 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 

A56 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 

A57 Montagem de estruturas metálicas 

A58 Obras de montagem industrial 

A59 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

A60 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

A61 Outras sociedades de participação, exceto holdings 

A62 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

A63 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

A64 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

A65 Gestão de redes de esgoto 

A66 Administração pública em geral 

A67 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

A68 Atividades de apoio à produção florestal 

A69 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 

A70 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 

A71 Locação de mão-de-obra temporária 

A72 Construção de estações e redes de telecomunicações 

A73 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 

A74 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

A75 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 

A76 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

A77  Comércio varejista de artigos de papelaria 

A78 Perfuração e construção de poços de água 

A79 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

A80 Comércio varejista de materiais de construção em geral 

A81 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 

A82 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 

A83 Manutenção de estações e redes de telecomunicações 

A84 Atividades de cobranças e informações cadastrais

A85 Hotéis 

A86 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

A87  Comércio varejista de material elétrico 

A88 Comércio varejista de vidros 

A89 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

A90 Comércio varejista de madeira e artefatos 

A91 Comércio varejista de materiais hidráulicos 

A92 Correspondentes de instituições financeiras 

A93 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 

A94  Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 

A95 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 



Legenda
Atividade econômica realizada pela incorporadora com base no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do 

contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda
A96 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

A97 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 

A98 Criação de bovinos para corte 

A99 Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 

A100 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente 

A101  Criação de bovinos para leite 

A102 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

A103 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 

A104 Condomínios prediais 

A105 Atividades de contabilidade

A106 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

A107 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 

A108 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

A109 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 

A110 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 

A111 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

A112 Coleta de resíduos não-perigosos 

A113 Coleta de resíduos perigosos 

A114 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 

A115 Recuperação de sucatas de alumínio 

A116 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

A117 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 

A118  Estacionamento de veículos 

A119 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 

A120 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

A121 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 

A122 Design de interiores 

A123 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

A124 Atividades paisagísticas

A125 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 

A126 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 

A127 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

A128 Instalação de painéis publicitários

A129 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

A130 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

A131 Fabricação de produtos de panificação industrial 

A132 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

A133 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

A134 Tinturarias 

A135 Restaurantes e similares

A136 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

A137 Lavanderias 

A138 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

A139 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 

A140 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

A141 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

A142 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 

A143 Manutenção e reparação de compressores 



Legenda
Atividade econômica realizada pela incorporadora com base no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do 

contribuinte, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda
A144 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 

A145 Consultoria em tecnologia da informação

A146 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 

A147 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 

A148  Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 

A149 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio

A150  Recuperação de materiais plásticos 

A151 Testes e análises técnicas 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Anexo 01: Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral da Colmeia Rota do Sol Residence, 
disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
 
Anexo 02: Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral da Construtora Colmeia S/A, disponibilizado pelo 
Ministério da Fazenda. 
 
Anexo 03: Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral do Fundo de Arrendamento Residencial, 
disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 
 
Anexo 04: Planilha MRV Terrenos. 
 
Anexo 05: Planilha do Custo Previsto da Construção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

______________________________________________ANEXO 01 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Colmeia Rota do Sol Residence, 

disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

______________________________________________ANEXO 02 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Construtora Colmeia S/A, 

disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

______________________________________________ANEXO 03 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Fundo de Arrendamento 

Residencial, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

_____________________________________________ANEXO 04 
Planilha MRV Terrenos  

 



 

 
 

_____________________________________________ANEXO 05 
Planilha do Custo Previsto da Construção 




