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RESUMO 

Essa tese de doutorado tem como principal objetivo verificar em que medida o desenho 

dos edifícios de apartamentos paulistanos e a ação de agentes imobiliários oriundos de São Paulo 

constituem referência para a produção imobiliária de outras regiões do país e influenciam na 

verticalização urbana atual. Constatou-se tal referência de diversas formas: a presença de 

incorporadoras imobiliárias com matriz na capital paulista e filiais nas demais metrópoles 

consideradas, o protagonismo que essas empresas tiveram após a aproximação entre os 

mercados imobiliário e financeiro e após o intensivo aporte de capitais oriundos de fundos estatais 

para financiamento de moradias, a interferência dos agentes imobiliários mais influentes, política e 

economicamente, sobre o planejamento (público) urbano e habitacional, alterações na prática 

profissional dos arquitetos e a mudança de seu processo de criação e da produção dos projetos, 

etc.. Esse novo contexto do mercado imobiliário brasileiro que incorpora edifícios de apartamentos 

foi intensificado nos anos 2000 e influenciou decisivamente a formatação dos empreendimentos 

imobiliários, na definição das características arquitetônicas dos edifícios, na inserção urbana e na 

localização dessas edificações, na configuração de trechos da paisagem urbana, nos ritmos de 

produção dessa verticalização e de consumo dessas moradias, etc.. Os megaempreendimentos, 

com projetos altamente padronizados, baseados em um desatualizado modelo de planta, com 

apartamentos de áreas diminutas e localizados em regiões nas periferias, são um dos principais 

produtos imobiliários encontrados, consequências dessas questões. Foram estudadas cinco 

cidades brasileiras, importantes capitais de diferentes regiões geopolíticas: Recife (PE), Porto 

Alegre (RS), Belém (PA), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG). Esse trabalho inclui extensa 

pesquisa de campo e a realização de cinco viagens acadêmicas, com duração de dois meses 

cada, em todas as cidades mencionadas. Foram realizadas dezenas de visitas técnicas aos 

principais bairros verticalizados recentemente e foram observados centenas de empreendimentos 

imobiliários e milhares de edifícios de apartamentos. Também foram realizadas 79 entrevistas 

com incorporadores imobiliários, arquitetos de escritórios e pesquisadores acadêmicos, além de 

abrangente revisão bibliográfica. Esse quadro ajuda a explicar as consequências mais dramáticas 

da cultura capitalista no século XXI advindas de determinada produção imobiliária mercantil. 

Também situa mais precisamente o papel da arquitetura e do arquiteto na sociedade brasileira 

atualmente. 

 

Palavras-chave: edifícios de apartamentos paulistanos; edifícios de apartamentos brasileiros; 

processo de verticalização urbana; arquitetura brasileira contemporânea; incorporação imobiliária. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to examine how the paulistano apartment building design and the practice of real 

estate agents from São Paulo are reference for the housing production in other regions of the 

country and influence the urban verticalization. This reference happens in several ways: the 

presence of real estate companies headquartered in São Paulo and branch offices in other 

considered cities, the important role that this companies had after the intensive capital input from 

state funds to finance housing, the interference of the most influential real estate agents, politically 

and economically, on the public urban and housing planning, changes in the professional practice 

of architects, creative process and project production changes, etc.. This new context of the 

Brazilian real estate market that produces apartment buildings was intensified in the 2000 decade 

and decisively influenced the real estate project conceptions, in the architectural quality definition 

of apartment buildings, in the urban insertion and location of this buildings, in the configuration of 

urban landscape parts, in the increase production of this urban verticalization and increase 

acquisition of this apartments, etc.. Results of this context, the mega-projects are one of the most 

important real estate products found. Mega-projects are highly standardized designs, they use a 

outdated spatial configuration that organizes apartments with small areas and located in outskirt 

areas. Five Brazilian cities was studied, all of them important capitals of different geopolitical 

regions: Recife (PE), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG). This 

work has extensive field research with five academic trips, lasting two months each, in all 

mentioned cities. Dozens of academic visits to the main neighborhoods with recently verticalization 

were done, hundreds of real estate projects and thousands of apartment buildings was collected. 

79 interviews with real estate agents, architects and academic researchers also were done. This 

context contributes to explain the most dramatic consequences of capitalist culture in the twenty-

first century that come from particular real estate production. Also shows more precisely the role of 

the architecture and the architect in current Brazilian society. 

 

Keywords: paulistano apartment buildings; Brazilian apartment buildings; urban verticalization 

process; Brazilian contemporary architecture; real estate development. 
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Figura 35 (p. 211): Empreendimento chamado Summer Total Life, incorporado por Viver, 

projetado por DPJ Arquitetura. Localização: bairro Tenoné, distrito Icoraci, Belém, Pará 

(Disponível em: www.maps.google.com.br Acesso em: 29 maio 2014). 

Figura 36 (p. 216): Empreendimento chamado Safira, incorporado por Moreira Ortence, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Roma, Jardim Eldorado, Goiânia, Goiás 

(foto: autor). 

Figura 37 (p. 218): Empreendimento chamado Safira, incorporado por Moreira Ortence, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Roma, Jardim Eldorado, Goiânia, Goiás 

(Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 maio 2014). 

Figura 38 (p. 222): Valores contratados pelo SBPE e FGTS entre 2002 e 2008 em bilhões de 

reais (SHIMBO, 2010, p. 90). 

Figura 39 (p. 227): VGV da incorporadora Cyrela por segmento econômico nos anos de 2007 e 

2009, ano de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (SANFELICI, 2013, p. 126). 

Figura 40 (p. 227): VGV da incorporadora Even por segmento econômico nos anos de 2007 e 

2010, ano posterior ao lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (SANFELICI, 2013, p. 

144). 
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Figura 41 (p. 227): VGV da incorporadora PDG por segmento econômico entre os anos de 2006 e 

2010, ano posterior ao lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (SANFELICI, 2013, p. 

152). 

Figura 42 (p. 258): Edifício de apartamentos, projetado e incorporado pelo arquiteto Carlos 

Eduardo Dias Comas. Localização: rua Carlos Trein Filho, Mont‟ Serrat, Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul (fotos: autor). 

Figura 43 (p. 278): Rio Capibaribe, a mata ciliar restante e a ocupação humana ao redor: muitos 

edifícios de apartamentos, constituídos territorialmente a partir de um condomínio fechado que, 

muitas vezes, inibe a presença de não moradores dos edifícios na beira do rio. Em vários trechos 

do rio, como nos das fotos acima, só é possível enxergá-lo ao se transitar pelas pontes da cidade. 

Localização: ponte que dá acesso a rua Amélia, bairro Graças, Recife, Pernambuco (foto: autor). 

Figura 44 (p. 284): A área em destaque é a localização da praia de Candeias, exemplo de 

periferização da verticalização da metrópole. Localização: Candeias, Jaboatão dos Guararapes, 

região metropolitana de Recife, Pernambuco (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso 

em: 16 julho 2014). 

Figura 45 (p. 285): A área em destaque é a localização do bairro Vila Carvalho, exemplo de 

periferização da verticalização da metrópole. Localização: Vila Carvalho, Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 

Figura 46 (p. 285): A área em destaque é a localização do bairro Parque Verde, exemplo de 

periferização da verticalização da metrópole. Localização: Parque Verde, Belém, Pará (Disponível 

em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 

Figura 47 (p. 286): A área em destaque é a localização do bairro Moinho dos Ventos, exemplo de 

periferização da verticalização da metrópole. Localização: Moinho dos Ventos, Goiânia, Goiás 

(Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 

Figura 48 (p. 286): A área em destaque é a localização do bairro Vila da Serra, exemplo de 

periferização da verticalização da metrópole. Localização: Vila da Serra, Nova Lima, região 

metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso 

em: 16 julho 2014). 

Figura 49 (p. 289): Empreendimentos chamados Ville Laguna e Ville Solare, ambos incorporados 

pela paulistana PDG, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Uma das placas defronte os 

edifícios, ainda em construção em março de 2013, expõe a participação estatal no negócio 

privado: “Aqui tem investimento do Governo Federal”. Localização: avenida Augusto Montenegro, 

Parque Verde, Belém, Pará (fotos: autor). 



18 
 

Figura 50 (p. 290): Empreendimento chamado Grand Líder Olympus, incorporado pela paulistana 

Cyrela em parceria com a mineira Líder, projetado por Dávila Arquitetura. Localização: Vila da 

Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (fotos: autor). 

Figura 51 (p. 291): Empreendimento chamado Aquarela, incorporado pela paulistana Brookfiled e 

projetado pelo escritório de arquitetura Lins & Galvão. Em uma das fotos vê-se, ao fundo, uma 

concentração de prédios na região mais central da cidade. A partir dela é possível ter uma noção 

da distância. Localização: Vila dos Alpes, Goiânia, Goiás (fotos: autor). 

Figura 52 (p. 292): Empreendimento chamado Residencial Cidades do Mundo Life, incorporado 

por Tenda e autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: Várzea, Recife, 

Pernambuco (Disponível em: 

http://www.tenda.com/uploads/empreendimentos/imoveis/residencial-cidades-do-mundo-life/. 

Acesso em: 16 julho 2014). 

Figura 53 (p. 293): Mapa que ajuda a localizar espacialmente a dispersão dos empreendimentos 

imobiliários na cidade de Porto Alegre, principalmente os vinculados a ação de incorporadoras 

com matriz atualmente em São Paulo (SANFELICI, 2013, p. 223). 

Figura 54 (p. 296): BRT na avenida Anhanguera. Localização: Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

Figura 55 (p. 297): BRT na avenida Cristiano Machado. Localização: Belo Horizonte, Minas 

Gerais (fonte: autor). 

Figura 56 (p. 300): Empreendimento chamado Minas Village Residencial, incorporado pela 

paulistana Living, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Sanitária, 

Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

Figura 57 (p. 300): Empreendimento chamado Minas Village Residencial, incorporado pela 

paulistana Living, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Sanitária, 

Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 

24 outubro 2013). 

Figura 58 (p. 314): Empreendimento chamado Ideal Moinho dos Ventos, incorporado pela 

paulistana Rossi, projetado por Andrey Amador Machado. Localização: Moinho dos Ventos, 

Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

Figura 59 (p. 323): Edifícios com pavimentos garagens verticais construídos a partir do térreo. 

Localização: rua Fidelis Martins, Buritis, Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

Figura 60 (p. 324): Empreendimento chamado Vita Praia, incorporado pela paulistana Cyrela, 

projetado por Alexandre Maçaes. A edificação em que se localiza a portaria está destacada da 

torre residencial. Localização: Piedade, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, 
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Pernambuco (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/vita-praia-recife-apartamento-

piedade-recife-pe#. Acesso em: 29 julho 2014). 

Figura 61 (p. 326): Empreendimento chamado Rio das Pedras Residence Club, autor do projeto 

arquitetônico desconhecido. A primeira foto mostra um enorme muro com cerca de 400 metros de 

extensão, ao longo da Passagem Santo Antônio; A segunda foto mostra a interrupção do trânsito 

viário gerada pela portaria; A terceira foto expõe o caráter militar do controle privado (fonte: autor). 

Figura 62 (p. 327): Empreendimento chamado Veríssimo, incorporado pela paulistana Viver, autor 

do projeto arquitetônico desconhecido. O anúncio publicitário afirma “(...) um lugar onde você e 

sua família viverão cercados por tudo o que realmente é importante: conforto, tranquilidade, 

qualidade de vida e muita diversão”. Localização: Teresópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

(Disponível em: http://www.viver.com.br/imoveis/64/RS/Verssimo. Acesso em: 29 julho 2014). 

Figura 63 (p. 331): Empreendimento chamado Residencial Cidades do Mundo Life, incorporado 

por Tenda e de autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: entre a rua Torres 

Homem, rua Delfim Moreira e rua Fernando Noronha, bairro Várzea, Recife, Pernambuco 

(Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 julho 2014). 

Figura 64 (p. 331): Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas 

imediações do Residencial Cidades do Mundo Life, mostrado acima. Localização: Várzea, Recife, 

Pernambuco (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 julho 2014). 

Figura 65 (p. 332): Empreendimento imobiliário chamado Parque Panamby, incorporado pela 

paulistana Rossi, projetado pelo escritório paulistano Konigsberger em parceria com o escritório 

porto-alegrense Jacovas. Localização: Jardim do Salso, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fonte: 

autor). 

Figura 66 (p. 332): Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas 

imediações de diversos empreendimentos imobiliários realizados pela incorporadora paulistana 

Rossi, como o Parque Panamby, ainda em construção, mostrado acima. A parte inferior da 

imagem, com glebas vazias, é o local em que diversos empreendimentos imobiliários estão sendo 

construídos. Localização: entre os bairros Jardim do Salso e Bom Jesus, Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 julho 2014). 

Figura 67 (p. 333): Diferentes empreendimentos imobiliários construídos nas proximidades da 

rodovia Augusto Montenegro, incorporados por empresas paulistanas como Cyrela e PDG. 

Localização: Parque Verde, Belém, Pará (fonte: autor). 

Figura 68 (p. 333): Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres em 

uma travessa da rodovia Augusto Montenegro, nas proximidades dos empreendimentos 

imobiliários mostrados acima. Localização: Parque Verde, Belém, Pará (fonte: autor). 
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Figura 69 (p. 334): Intensa verticalização recente no entorno do parque Flamboyant, 

principalmente voltada para classes de renda mais alta. Localização: Jardim Goiás, Goiânia, 

Goiás (fonte: autor). 

Figura 70 (p. 334): Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas 

proximidades de diversos empreendimentos imobiliários de luxo ao redor do Parque Flamboyant, 

mostrados acima. Localização: Jardim Goiás, Goiânia, Goiás (Disponível em: 

www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 julho 2014). 

Figura 71 (p. 335): Empreendimento imobiliário chamado Residencial Ville Esmeralda, 

incorporado pela paulistana PDG, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: 

Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

Figura 72 (p. 335): Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas 

proximidades de diversos empreendimentos imobiliários, como o Residencial Ville Esmeralda, 

mostrado acima. Localização: Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 

www.maps.google.com.br. Acesso em: 30 julho 2014). 

Figura 73 (p. 342): Casarão Costa Azevedo, projetado em 1934 pelo arquiteto Giacomo Palumbo; 

edifício chamado Costa Azevedo, incorporado nos anos 1990 por Moura Dubeux, autor do projeto 

arquitetônico desconhecido. Tanto o casarão quanto o edifício estão localizados no mesmo 

terreno. Trata-se de um IEP. Localização: rua Amélia esquina avenida Rosa e Silva, Graças, 

Recife, Pernambuco (fonte: autor). 

Figura 74 (p. 345): Dois edifícios em demolição em Recife, o edifício Marleney com seis 

pavimentos e o edifício Villa Esther com onze pavimentos. A previsão é que se construa uma torre 

com 40 pavimentos no mesmo terreno. Localização: rua dos Navegantes, Boa Viagem, Recife, 

Pernambuco (fonte: autor). 

Figura 75 (p. 346): Edifício Acayaca, projetado em 1958 por Delfim Amorim. Localização: avenida 

Boa Viagem, Boa Viagem, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 

Figura 76 (p. 348): A frente do antigo casarão em que funcionava uma estação ferroviária, aos 

fundos o edifício Vert, incorporado pela paulistana PDG e projetado pelo escritório de arquitetura 

paulistano MCAA. Localização: avenida Gentil Bitencourt, Nazaré, Belém, Pará (fonte: autor). 

Figura 77 (p. 349): O Setor Sul tem alguns aspectos que remetem a proposta de cidade jardim, 

como a baixa densidade populacional, a horizontalidade de suas edificações, a sinuosidade de 

seu desenho urbano e a ambiência bucólica muito distinta das principais metrópoles da época. 

Localização: rua 102-C, Setor Sul, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 
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Figura 78 (p. 349): O Setor Sul tem alguns aspectos que remetem a proposta de cidade jardim, 

como a baixa densidade populacional, a horizontalidade de suas edificações, a sinuosidade de 

seu desenho urbano e a ambiência bucólica muito distinta das principais metrópoles da época. 

Localização: beco 110, Setor Sul, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

Figura 79 (p. 350): Essa foto foi tirada no Jardim Goiás, um dos bairros com verticalização mais 

intensa na última década. Ao fundo, no horizonte, vê-se grande concentração de edifícios de 

apartamentos do Setor Bueno, com verticalização já consolidada. Em primeiro plano, na área 

arborizada, o Setor Sul. A grande concentração de massa arbórea, o apurado tratamento 

paisagístico e a horizontalidade de suas edificações dão ao Setor Sul uma peculiaridade 

inexistente no restante da cidade. Ao se verticalizar, perde-se essa ambiência urbana. A imagem 

do Setor Bueno pode ser um presságio de como o Setor Sul ficaria se iniciasse um processo de 

verticalização (fonte: autor). 

Figura 80 (p. 352): Maquete do empreendimento chamado Novo Recife, projetado pelos 

arquitetos Marco Antônio Borsoi, Jerônimo Cunha Lima e Alexandre Maçaes e incorporado por 

Moura Dubeux e Queiroz Galvão. Localização: bairro São José, Recife, Pernambuco (Disponível 

em: http://www.youtube.com/watch?v=wnPbRTxbkaM. Acesso em: 22 julho 2013). 

Figura 81 (p. 352): Foto montagem do empreendimento chamado Novo Recife, projetado pelos 

arquitetos Marco Antônio Borsoi, Jerônimo Cunha Lima e Alexandre Maçaes e incorporado por 

Moura Dubeux e Queiroz Galvão. Localização: bairro São José, Recife, Pernambuco (Disponível 

em: http://www.youtube.com/watch?v=j8GUo3prPho. Acesso em: 22 julho 2013). 

Figura 82 (p. 355): Igreja São José do Ribamar, um dos exemplares de obras arquitetônicas 

presentes no mesmo bairro em que se realizaria o empreendimento chamado Novo Recife. 

Localização: São José, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 

Figura 83 (p. 376): Empreendimento chamado Vita Residencial Clube, incorporado por Cyrela e 

projetado por Augusto Reynaldo. Localização: rua Jorge de Lima, bairro Imbiribeira, Recife, 

Pernambuco (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/vita-residencial-clube-recife-

apartamento-imbiribeira-recife-pe#secao-o-imovel. Acesso em: 17 outubro 2014). 

Figura 84 (p. 377): Empreendimento chamado Belle Vue, incorporado por Gafisa, autor do projeto 

arquitetônico desconhecido. Localização: rua Casemiro de Abreu, bairro Bale Vista, Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul (Disponível em: http://www.gafisa.com.br/imoveis/rs/porto-alegre/belle-vue#3. 

Acesso em: 17 outubro 2014). 

Figura 85 (p. 377): Empreendimento chamado Torres Cenário, incorporado por PDG, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: travessa Djalma Dutra, bairro Telégrafo, Belém, 
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Pará (Disponível em: http://www.pdg.com.br/belem/baia-do-guajara/torres-cenario. Acesso em: 17 

outubro 2014). 

Figura 86 (p. 378): Empreendimento chamado Paysage, incorporado por Brookfield e projetado 

por Lins & Galvão Arquitetos Associados. Localização: avenida dos Alpes, vila dos Alpes, Goiânia, 

Goiás (Disponível em: http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-

residencial-vila-alpes-paysade-parques-residenciais. Acesso em: 17 outubro 2014). 

Figura 87 (p. 378): Empreendimento chamado Cinecittà, incorporado por Even e projetado por 

Dávila Arquitetura. Localização: Rua da Mata, vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana de 

Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: http://www.even.com.br/mg/nova-lima/vila-da-

serra/residencial/cinecitta. Acesso em: 17 outubro 2014). 

Figura 88 (p. 392): Empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟acqua, projetado por Even, autor 

do projeto arquitetônico desconhecido. Fachada com reboco e pintura apenas, sem revestimento. 

Localização: alameda da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais 

(fonte: autor). 

Figura 89 (p. 392): Empreendimento chamado Residencial Moinho dos Ventos, incorporado por 

Rossi, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Fachada com reboco e pintura apenas, sem 

revestimento. Localização: bairro Moinho dos Ventos, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

Figura 90 (p. 393): Empreendimento chamado Ville Borghese, incorporador e projeto 

desconhecidos. A fachada revestida apenas com argamassa e pintura perdeu sua integridade. 

Localização: rodovia Mário Covas, Ananindeua, região metropolitana de Belém, Pará (Disponível 

em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 23 abril 2015). 

Figura 91 (p. 393): Empreendimento chamado Vivare, incorporado por Living e projetado por 

Elizabeth Pocztaruk. Fachada com reboco e pintura apenas, sem revestimento. Localização: rua 

Abran Goldsztein, bairro Jardim Carvalho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fonte: autor). 

Figura 92 (p. 394): Empreendimento chamado Residencial Ateliê Life, incorporado por Tenda, 

autor do projeto arquitetônico desconhecido. Fachada com reboco e pintura apenas, sem 

revestimento. Localização: rua Torres Homem, bairro Várzea, Recife, Pernambuco (Imagem da 

fachada disponível em: http://www.tenda.com/uploads/empreendimentos/imoveis/residencial-

atelie-life/fachada.jpg. Acesso em: 23 outubro 2014. Imagem de satélite disponível em: 

www.maps.google.com.br. Acesso em: 23 outubro 2014). 

Figura 93 (p. 396): Edifício Aquarius Tower Residence, incorporado por Síntese e projetado por 

Raul Ramos. Localização: avenida Pedro Álvares Cabral, Umarizal, Belém, Pará (fonte: autor). 
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Figura 94 (p. 398): Edifício Montevidéu, projetado, incorporado e construido por Carlos Teixeira, 

Vazio Arquitetura. Localização: rua Montevidéu, Sion, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível 

em: http://www.vazio.com.br/projetos/ed-montevideu-285. Acesso em: 27 outubro 2014). 

Figura 95 (p. 400): A própria propaganda de venda de um apartamento desse edifício sugere que 

sua fachada seria neoclássica. Localização: bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul (Disponível em: http://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-1-quartos-moinhos-de-

vento-bairros-porto-alegre-com-garagem-85m2-venda-RS1100000-id-48855924/. Acesso em:24 

abril 2015).  

Figura 96 (p. 401): Empreendimento chamado Capitólio, autor do projeto arquitetônico 

desconhecido. Localização: rua T-37, Setor Bueno, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

Figura 97 (p. 402): Empreendimento chamado Rio das Pedras Residence Club, autor do projeto 

arquitetônico desconhecido. Localização: rodovia Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, 

Belém, Pará (fonte: autor). 

Figura 98 (p. 402): Empreendimento chamado Vita Residencial Clube, incorporado por Cyrela, 

autor do projeto Augusto Reynaldo. Localização: rua Jorge de Lima, bairro Imbiribeira, Recife, 

Pernambuco (fonte: autor). 

Figura 99 (p. 403): A própria propaganda de venda de um apartamento desse edifício sugere que 

sua fachada seria neoclássica. Localização: bairro Sion, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível 

em: http://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-sion-bairros-belo-horizonte-com-

garagem-66m2-venda-RS487000-id-

39018581/?utm_source=mitula_ppc&utm_medium=vertical&utm_content=atractive-

imoveis&utm_campaign=. Acesso em:24 abril 2015). 

Figura 100 (p. 426): À esquerda: edifício Mandarim. Localização: avenida Wandenkolk, bairro 

Umarizal, Belém, Pará (Disponível em: 

http://www.cyrela.com.br/pa/imovel/residencial/belem/umarizal/apartamento/mandarim-belem. 

Acesso em: 10 novembro 2013). À direita: edifício Mandarim. Localização: rua Sansão Alves dos 

Santos, bairro Brooklin, São Paulo). Ambos incorporados por Cyrela e projetados por Itamar 

Berezin. 

Figura 101 (p. 430): empreendimento chamado Costa Blanca Residencial, incorporado por 

Brookfield e projetado por Guilherme de Albuquerque. Localização: rua professor Augusto Lins e 

Silva, Boa Viagem, Recife, Pernambuco (Disponível em: www.br.brookfield.com. Acesso em 

fevereiro 2012). 
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Figura 102 (p. 431): empreendimento chamado VN Casa do Ator, incorporado e projetado por 

Vitacon. Localização: rua Casa do Ator, vila Olímpia, São Paulo (Disponível em: 

http://www.vitacon.com.br/vn-casa-do-ator.htm. Acesso em: 12 novembro 2014). 

Figura 103 (p. 433): empreendimento chamado Le Parc, incorporado por Cyrela e projetado por 

STA Arquitetura, Augusto Reynaldo, Jerônimo da Cunha Lima e José Goiana. Localização: 

avenida General Mac Arthur, Boa Viagem, Recife, Pernambuco (Disponível em: 

http://www.cyrela.com.br/imovel/le-parc-boa-viagem-apartamento-boa-viagem-recife-

pe?scr=Google&md=cpc&cpgn=extra-

PE%3ELeParcBoaViagem&cnt=RedePesquisa&trm=Le%20Parc%20Boa%20Viagem&tm=ex&gcli

d=CLnGsq6K-sECFYZm7Aod7F4AQg#planta-23. Acesso em: 14 novembro 2014). 

Figura 104 (p. 434): empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, incorporado por Even e 

projetado por Dávila Arquitetura. Localização: alameda da Serra, vila da Serra, Nova Lima, região 

metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: http://www.even.com.br/mg/nova-

lima/vila-da-serra/residencial/spa-spazio. Acesso em: 12 novembro 2014). 

Figura 105 (p. 435): empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, incorporado por Even e 

projetado por Dávila Arquitetura. Localização: alameda da Serra, vila da Serra, Nova Lima, região 

metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

Figura 106 (p. 437): empreendimento chamado Vitra, incorporado por Cyrela e projetado por 

Baldasso Loef. Localização: avenida Ferdinand Kisslinger, Jardim Europa, Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul (Disponível em: http://www.vitrajardimeuropa.com.br. Acesso em: 15 janeiro 2014). 

Figura 107 (p. 437): empreendimento chamado Belle Vue, incorporado por Gafisa, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Casemiro de Abreu, Bela Vista, Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul (Disponível em: http://www.gafisa.com.br/imoveis/rs/porto-alegre/belle-vue. 

Acesso em: 16 janeiro 2014). 

Figura 108 (p. 439): empreendimento chamado Freguesia de Casa Forte, incorporado por Conic e 

projetado por Rangel Moreira. Localização: rua Edson Álvares, Casa Forte, Recife, Pernambuco 

(Disponível em: 

http://www1.construtoraconic.com.br/cms/opencms/conic/pt/imoveis/arq/0020.html. Acesso em: 12 

novembro 2014). 

Figura 109 (p. 440): empreendimento chamado La Dolce Vitta, incorporado por PDG, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Catarina Braida, Mooca, São Paulo 

(Disponível em: http://www.pdg.com.br/imovel-print.php?idEmpreendimento=425. Acesso em: 13 

novembro 2014). 
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Figura 110 (p. 441): empreendimento chamado Indi Vila Olímpia, incorporado por Bueno Netto, 

autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Dr. Cardoso de Melo, Vila 

Olímpia, São Paulo (Disponível em: http://www.buenonetto.com.br/imovel-detalhe/indi-vila-olimpia. 

Acesso em: 13 novembro 2013). 

Figura 111 (p. 442): empreendimento chamado Aquarela, incorporado por Brookfield e projetado 

por Lins Galvão. Localização: avenida dos Alpes, Vila dos Alpes, Goiânia, Goiás (Disponível em: 

http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-aquarela-

parques-residenciais. Acesso em: 13 novembro 2014). 

Figura 112 (p. 444): empreendimento chamado Summer Total Life, incorporado por Viver e 

projetado por DPJ Arquitetura. Localização: rodovia Augusto Montenegro, Tenoné, Belém, Pará 

(Disponível em: http://www.viverinc.com.br/imoveis/Para/Summer-Total-Life-Tenone-

Belem.aspx?idEmpreendimento=41. Acesso em: 2013). 

Figura 113 (p. 445): empreendimento chamado GoodLife Vila Romana, incorporado por Yuny e 

projetado por Konigsberger Vannuchi Arquitetos Associados. Localização: rua Aurélia, Vila 

Romana, São Paulo (Disponível em: http://www.yuny.com.br/imovel-goodlife-vila-romana-30.html. 

Acesso em: 2013). 

Figura 114 (p. 446): empreendimento chamado Fit Icoaraci, incorporado por Tenda, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: travessa do Cruzeiro, Cruzeiro Icoaraci, Icoaraci, 

região metropolitana de Belém, Pará (Disponível em: http://www.tenda.com/apartamento/para/fit-

icoaraci-icoaraci. Acesso em: 2013). 

Figura 115 (p. 449): empreendimento chamado Indi Vila Olímpia, incorporado por Bueno Netto, 

autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Dr. Cardoso de Melo, Vila 

Olímpia, São Paulo (Disponível em: http://www.buenonetto.com.br/imovel-detalhe/indi-vila-olimpia. 

Acesso em: 13 novembro 2013). 

Figura 116 (p. 451): empreendimento chamado Parque D‟Outonno, incorporado por MRV, autor 

do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Vulcânia, Alípio de Melo, Belo Horizonte, 

Minas Gerais (Disponível em: 

http://imoveis.mrv.com.br/apartamentos/minasgerais/belohorizonte/alipiodemelo/parquedoutonno/. 

Acesso em: 28 agosto 2013). 

Figura 117 (p. 451): empreendimento chamado Luiz Dias Lins, incorporado por Queiroz Galvão, 

autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Boa Viagem, Boa Viagem, 

Recife, Pernambuco (Disponível em: http://www.queirozgalvao.net/pe/imovel/i/3/ed-luiz-dias-lins. 

Acesso em: 17 novembro 2014). 
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Figura 118 (p. 452): empreendimento chamado Ca‟d‟Oro Residências, incorporado por Brookfield 

e projetado por José Lucena. Localização: rua Augusta, Centro, São Paulo (Disponível em: 

http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/SP/apartamento-residencial-centro-cadoro-

residencias. Acesso em: 29 janeiro 2014). 

Figura 119 (p. 452): empreendimento chamado Aquarela, incorporado por Brookfield e projetado 

por Lins Galvão Arquitetos Associados. Localização: avenida dos Alpes, Vila dos Alpes, Goiânia, 

Goiás (Disponível em: http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-

residencial-aquarela-parques-residenciais. Acesso em: 17 novembro 2014). 

Figura 120 (p. 453): empreendimento chamado Hit Complete Life, incorporado por Viver, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Protásio Alves, Petrópolis, Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul (Disponível em: http://www.arrobacasa.com.br/hit-complete-life. Acesso em: 17 

novembro 2014). 

Figura 121 (p. 454): empreendimento chamado POP XYZ, incorporado por Idea Zarvos e 

projetado por Triptyque. Localização: rua Arapiraca, Vila Madalena, São Paulo (Disponível em: 

http://www.ideazarvos.com.br/pop-xyz/. Acesso em: 19 novembro 2014). 

Figura 122 (p. 455): pavimentos inferior e superior de empreendimento chamado Vert, 

incorporado por PDG e projetado por MCAA. Localização: Gentil Bittencourt, Nazaré, Belém, Pará 

(Disponível em: http://www.pdg.com.br/torre-vert. Acesso em: 21 novembro 2014). 

Figura 123 (p. 456): empreendimento chamado Residencial Bosque das Palmeiras Life, 

incorporado por Tenda, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Sargento 

Juvêncio, Tejipió, Recife, Pernambuco (Disponível em: http://www.tenda.com/imoveis/residencial-

bosque-das-palmeiras-life. Acesso em: 21 novembro 2014). 

Figura 124 (p. 457): empreendimento chamado Rossi Mais Conviva, incorporado por Rossi e 

projetado por Túlio Lopes. Localização: rua Barão do Monte Alto, Barreiro, Belo Horizonte, Minas 

Gerais (Disponível em: http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/minas-gerais/belo-

horizonte/barreiro/rossi-mais-conviva/366. Acesso em: 19 novembro 2014). 

Figura 125 (p. 460): empreendimento chamado Vita Praia, incorporado por Cyrela e projetado por 

Alexandre Maçães. Localização: avenida Ayrton Senna da Silva, Piedade, Jaboatão dos 

Guararapes, região metropolitana de Recife, Pernambuco (Disponível em: 

http://www.cyrela.com.br/imovel/vita-praia-recife-apartamento-piedade-recife-pe. Acesso em: 21 

novembro 2014). 

Figura 126 (p. 461): empreendimento chamado Smart Vila Mascote, incorporado por Gafisa, autor 

do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Lacedemônia, Vila Mascote, São Paulo 
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(Disponível em: http://www.gafisa.com.br/imoveis/sp/sao-paulo/smart-vila-mascote. Acesso em: 24 

janeiro 2014). 

Figura 127 (p. 462): empreendimento chamado Ilha de Creta, incorporado por Freire Mello e 

projetado por Fábio Mello. Localização: rua Romualdo Coelho, Baia do Guajará, Belém, Pará 

(Disponível em: 

http://www.freiremello.com.br/fm/site2013/exibirObra.php?tesiidanterior=11&obraidshow=28. 

Acesso em: 17 novembro 2014). 

Figura 128 (p. 465): empreendimento chamado Breeze LifeStyle, incorporado por Helbor e 

projetado por Isabel Jácomo. Localização: rua 58, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás (Disponível em: 

http://www.helbor.com.br/breezelifestyle/. Acesso em: 2013). 

Figura 129 (p. 466): empreendimento chamado Torres Cenário, incorporado por PDG, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: travessa Djalma Dutra, Baía do Guajará, Belém, 

Pará (Disponível em: http://www.pdg.com.br/belem/baia-do-guajara/torres-cenario. Acesso em: 

2013). 

Figura 130 (p. 469): empreendimento chamado New Life, incorporado por PDG, autor do projeto 

arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Ipiranga, Partenon, Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul (Disponível em: www.pdg.com.br. Acesso em: 14 janeiro 2014). 

Figura 131 (p. 471): empreendimento chamado Pedra Bonita, incorporado por Cyrela e projetado 

por Amplo. Localização: avenida Cavalhada, Ipanema, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

(Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/pedra-bonita-apartamento-ipanema-porto-alegre-

rs#secao-projeto. Acesso em: 17 janeiro 2014). 

Figura 132 (p. 472): empreendimento chamado Total Life, incorporado por Viver, autor do projeto 

arquitetônico desconhecido. Localização: rodovia Augusto Montenegro, Tenoné, Belém, Pará 

(Disponível em: http://www.viver.com.br/imoveis/62/PA/Total-Life. Acesso em: 25 novembro 2014). 

Figura 133 (p. 473): empreendimento chamado Maxhaus Porto Alegre, incorporado por Maxhaus 

e projetado por Rocco Vidal. Localização: avenida Senador Tarso Dutra, Petrópolis, Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul (Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-porto-alegre.html. 

Acesso em: 24 novembro 2014). 

Figura 134 (p. 474): empreendimento chamado Maxhaus Porto Alegre, incorporado por Maxhaus 

e projetado por Rocco Vidal. Localização: avenida Senador Tarso Dutra, Petrópolis, Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul (Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-porto-alegre.html. 

Acesso em: 24 novembro 2014). 
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Figura 135 (p. 476): Plantas iguais. À esquerda, empreendimento chamado Maxhaus Porto 

Alegre. Localização: avenida Senador Tarso Dutra, Petrópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

(Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-porto-alegre.html. Acesso em: 24 novembro 

2014). Ao centro, empreendimento chamado Maxhaus Alto da Boa Vista. Localização: rua São 

Benedito, Alto da Boa Vista, São Paulo (Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-alto-

boa-vista.html. Acesso em: 24 novembro 2014). À direita, empreendimento chamado Maxhaus 

Mooca. Localização: rua Almirante Brasil, Mooca, São Paulo (Disponível em: 

http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-mooca.html. Acesso em: 24 novembro 2014). Todos 

incorporados por Maxhaus, ambos projetados por Rocco Vidal. 

Figura 136 (p. 477): edifício Prudência, incorporado por Prudência Capitalização, projetado em 

1944 por Rino Levi. Localização: avenida Higienópolis, Higienópolis, São Paulo (ANITELLI, 2011). 

Figura 137 (p. 479): empreendimento chamado Setin Downtown Brigadeiro, incorporado por Setin 

e projetado por MCAA Arquitetos. Localização: avenida Brigadeiro Luís Antônio, Bela Vista, São 

Paulo (Disponível em: http://www.setin.com.br/residencial/setin-downtown-brigadeiro. Acesso em: 

25 novembro 2014). 

Figura 138 (p. 479): empreendimento chamado Setin Downtown São João, incorporado por Setin 

e projetado por MCAA Arquitetos. Localização: avenida São João, República, São Paulo 

(Disponível em: http://www.setin.com.br/residencial/setin-downtown-sao-joao. Acesso em: 25 

novembro 2014). 

Figura 139 (p. 483): empreendimento chamado Green Lifestyle Residencial, incorporado por 

Helbor e projetado por Isabel Jácomo. Localização: avenida T-4, Setor Bueno, Goiânia, Goiás 

(Disponível em: http://www.helbor.com.br/greenlifestyleresidencial/. Acesso em: 2013). 

Figura 140 (p. 484): empreendimento chamado Sky, incorporado por Eztec e projetado por Itamar 

Berezin. Localização: rua Edson, Campo Belo, São Paulo (Disponível em: 

http://www.eztec.com.br/imovel-residencial-apartamento-sp-sao+paulo-campo+belo-sky.html. 

Acesso em: 23 janeiro 2014). 

Figura 141 (p. 484): empreendimento chamado Parc Zodíaco, incorporado por EPO e projetado 

por Gustavo Penna. Localização: rua Zodíaco, Santa Lúcia, Belo Horizonte, Minas Gerais 

(Disponível em: http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/edificio_parc_zodiaco/14. Acesso 

em: 7 outubro 2013). 

Figura 142 (p. 485): empreendimento chamado Limited Itaim, incorporado por Yuny e projetado 

por Pablo Slemenson. Localização: rua Clodomiro Amazonas, Itaim Bibi, São Paulo (Disponível 

em: http://www.yuny.com.br/imovel-limited-itaim-24.html. Acesso em: 6 fevereiro 2014). 
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Figura 143 (p. 486): empreendimento chamado Vertical Itaim, incorporado por Vitacon e projetado 

por Márcio Kogan. Localização: rua Salvador Cardoso, Itaim Bibi, São Paulo (Disponível em: 

http://www.yuny.com.br/imovel-limited-itaim-24.html. Acesso em: 6 fevereiro 2014). 

Figura 144 (p. 488): edifício Oito, incorporado por Idea Zarvos e projetado por Isay Weinfeld. 

Localização: rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro, Vila Madalena, São Paulo (Disponível em: 

http://www.ideazarvos.com.br/oito/. Acesso em: 27 novembro 2014). 

Figura 145 (p. 489): empreendimento chamado Olympus Ares, incorporado por Cyrela, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: alameda do Morro, Vila da Serra, Nova Lima, 

região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 

http://www.cyrela.com.br/imovel/ares-apartamento-vila-da-serra-nova-lima-mg. Acesso em: 14 

novembro 2013). 

Figura 146 (p. 492): empreendimento chamado Gran Paradiso, incorporado por Viver, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Jorge Marine, Belvedere, Belo Horizonte, 

Minas Gerais (Disponível em: http://www.viverinc.com.br/imoveis/Minas-Gerais/Gran-Paradiso-

Alto-Belvedere-Belo-Horizonte.aspx?idEmpreendimento=55. Acesso em: 18 setembro 2013). 

Figura 147 (p. 492): empreendimento chamado Mont Blanc, incorporado por Viver, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida de Ligação, Belvedere, Belo Horizonte, 

Minas Gerais (Disponível em: http://www.viverinc.com.br/imoveis/Minas-Gerais/Mont-Blanc-Alto-

Belvedere-Belo-Horizonte.aspx?idEmpreendimento=65. Acesso em: 18 setembro 2013). 

Figura 148 (p. 493): empreendimento chamado Gran Paradiso, incorporado por Viver, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Jorge Marine, Belvedere, Belo Horizonte, 

Minas Gerais (Disponível em: http://www.viverinc.com.br/imoveis/Minas-Gerais/Gran-Paradiso-

Alto-Belvedere-Belo-Horizonte.aspx?idEmpreendimento=55. Acesso em: 18 setembro 2013). 

Figura 149 (p. 493): empreendimento chamado The Expression, incorporado por Brookfield e 

projetado por Griffe Arquitetura. Localização: rua T-51, Setor Bueno, Goiânia, Goiás (Disponível 

em: http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-setor-

bueno-the-expression. Acesso em: 1 dezembro 2014). 

Figura 150 (p. 494): empreendimento chamado Arte Arquitetura Jardins, incorporado por Yuny e 

projetado por Rocco Arquitetos. Localização: alameda Joaquim Eugênio de Lima, Jardins, São 

Paulo (Disponível em: http://www.yuny.com.br/imovel-arte-arquitetura-jardins-36.html. Acesso em: 

30 dezembro 2013). 

Figura 151 (p. 496): empreendimento chamado Residencial Cidades do Mundo Life, incorporado 

por Tenda, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Major João Ribeiro 

Pinheiro, Várzea, Recife, Pernambuco. 
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PRECEDENTES E JUSTIFICATIVAS 

 

Precedentes acadêmicos do autor 

 Uma das questões mais relevantes que essa tese de doutorado coloca é a relação entre 

processos imobiliários e resultantes arquitetônicas. Essa é uma das principais contribuições desse 

estudo: entender que os edifícios de apartamentos são fortemente constituídos a partir de 

interesses e ações de determinados agentes imobiliários, que engendram suas principais 

características. Essa abordagem e a indissociabilidade entre processo e produto já tinham sido 

testadas, anteriormente, na dissertação de mestrado do autor (ANITELLI, 2011)1. A premissa era 

que ocorrera um processo que culminou na padronização das soluções projetuais dos edifícios de 

apartamentos e o seu principal objetivo foi entender como isso ocorreu. 

As conclusões do mestrado apontam diversos fatores que explicam a referida 

padronização: a profissionalização do mercado imobiliário e o aumento da competitividade entre 

os promotores mais expressivos, a criação das primeiras incorporadoras imobiliárias e de 

empresas especializadas na produção de edifícios, o substancial aumento da produção imobiliária 

em níveis inéditos, a crescente expansão geográfica da produção imobiliária e a criação de novas 

fronteiras de investimento, políticas governamentais de habitação que visavam basicamente 

metas quantitativas, a alienação do arquiteto no processo de concepção do edifício, a 

precarização das condições de trabalho dos arquitetos, legislações que estimulavam a adoção de 

determinadas soluções de projetos e o paradigma inequívoco, na visão de quem produz, de que 

repetir fórmulas é uma maneira de potencializar os lucros imobiliários. Várias dessas questões 

serão retomadas nessa tese de doutorado para entender o panorama em que se produzem 

edifícios de apartamentos no Brasil contemporâneo2. Tanto no mestrado quanto no doutorado, a 

identificação dessas questões ajuda a entender determinadas soluções projetuais adotadas. O 

que se reitera aqui é a co-relação entre processo e produto, essencial para quem pretende 

compreender os produtos imobiliários realizados atualmente por promotores privados. 

Intrinsecamente ligado as questões pontuadas acima, estão relações profissionais ou 

políticas estabelecidas no ambiente do mercado imobiliário. Nesse contexto, as relações 

mencionadas são a relação entre certos agentes, como arquitetos autores dos projetos, 

promotores que incorporam edifícios e gestores públicos planejadores urbanos. A relação entre 

esses agentes também foi estudada na dissertação de mestrado e ajudou a apontar abordagens 

                                                           
1
 Essas questões também foram publicadas em diversos artigos, em revistas ou em eventos. Por exemplo: 

ANITELLI, Felipe; TRAMONTANO, Marcelo. Edifícios de apartamentos, São Paulo, anos 1950: mercado 
imobiliário e (um pouco de) arquitetura. In: Revista da Pós, São Paulo: FAU-USP, v. 19, n. 31, junho 2012. 
 
2
 O mestrado foi um estudo histórico, que abrangeu praticamente todo o século XX. 
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que foram repetidas, ampliadas e aprimoradas na presente tese de doutorado. Ademais, a 

compreensão dessas relações também permite vislumbrar cenários futuros possíveis e o papel do 

arquiteto e da arquitetura sobre a sociedade atual. O que se coloca aqui é a importância da 

experiência da pesquisa de mestrado e seu impacto na formatação, na concepção e nas 

abordagens da pesquisa de doutorado3. 

 

Estudos acadêmicos do Nomads.usp sobre edifícios de apartamentos 

 Nomads.usp é o Núcleo de Estudos de Habitares Interativos4, do Instituto de Arquitetura e 

Urbanismo (IAU-USP), da Universidade de São Paulo (USP), coordenado pelo prof. Assoc. Dr. 

Marcelo Tramontano. Há cerca de dezessete anos5, dezenas de estudos acadêmicos sobre 

edifícios de apartamentos são realizados no Núcleo, entre iniciações científicas6, dissertações7 e 

teses8. Existem duas abordagens principais que constam em praticamente todos esses estudos: 

1. A compreensão das características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos, 

principalmente a unidade habitacional. Estão incluídos nessa compreensão a identificação de sua 

gênese europeia, a evolução dessa modalidade habitacional ao longo do tempo, sua transposição, 

adaptação e utilização em metrópoles brasileiras, desde os primeiros exemplares até os 

apartamentos contemporâneos; 2. O entendimento dos modos de vida relativos às épocas em que 

os edifícios de apartamentos foram construídos. Além disso, a influência desses modos de vida na 

concepção da espacialidade dos apartamentos. Estão incluídos nesse entendimento, a 

identificação de mudanças de paradigmas culturais, a emergência de tendências 

                                                           
3
 Várias outras experiências prévias do mestrado poderiam ser mencionadas, como a elaboração de 

entrevistas, a criação de banco de dados sobre apartamentos, visitas técnicas a cidades estudadas, etc..  
 
4
 www.nomads.usp.br 

 
5
 Um marco inicial aqui estabelecido é a tese de doutorado do coordenador do Nomads.usp, prof. Assoc. Dr. 

Marcelo Tramontano, realizada na FAU-USP, em 1998: “Novos modos de vida, novos modos de morar, 
Paris, São Paulo, Tókio: uma reflexão sobre a habitação contemporânea”. 
 
6
 Incluindo a pesquisa em iniciação científica “Edifícios de apartamentos brasileiros contemporâneos” 

(2014), realizada por Isabela Soave Pontello no IAU-USP, financiada pela FAPESP. Essa pesquisa levantou 
diversos insumos que foram utilizados posteriormente nessa tese de doutorado. O autor participou da 
orientação dessa pesquisa. 
 
7
 Incluindo a dissertação de mestrado do próprio autor, realizada no IAU-USP, financiada pela FAPESP, 

finalizada em 2011: “Como nasce um modelo: o projeto de apartamento na cidade de São Paulo”. 

 
8
 Incluindo a tese de Livre-Docência do coordenador do Núcleo, realizada no IAU-USP, em 2004: “SQCB: 

apartamentos e vida privada na cidade de São Paulo”. 
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comportamentais, de perfis populacionais e de novos grupos domésticos. A relação entre novos 

espaços de morar e novos modos de vida é fundante nessas duas abordagens9. 

 Complementarmente, o Núcleo criou, ampliou e constantemente vem atualizando uma 

base de dados sobre edifícios de apartamentos. Essa base contém informações diversas, como o 

autor do projeto, o ano de publicação, a localização do edifício, o incorporador do 

empreendimento, o construtor da edificação, o tamanho das unidades, a quantidade de 

pavimentos, número de edifícios, características gerais da unidade habitacional, como o programa 

habitacional, presença de atividades na esfera coletiva do edifício, existência de outras funções, 

como serviço e comércio, etc.. Além disso, também são coletadas e organizadas peças gráficas 

como plantas da unidade, planta do pavimento-tipo, implantação, elevações, perspectivas, fotos, 

imagens da peça publicitária, etc.. Essas informações são colhidas em várias fontes, como 

revistas acadêmicas ou de projeto, jornais de grande circulação, estudos acadêmicos e websites 

de incorporadoras imobiliárias. 

 Esses estudos acadêmicos realizados anteriormente no Nomads.usp foram fundamentais 

para suscitar os principais recortes e abordagens realizados nessa tese de doutorado. A presente 

pesquisa se apoiou fortemente nas principais conclusões desses estudos para os direcionamentos 

iniciais e concepção do doutorado. A partir disso, aqui se trouxe uma série de novas questões que 

exploram outros recortes temáticos, atualizando os estudos do Nomads.usp: a prática profissional 

de arquitetos que são autores de edifícios de apartamentos, o processo de produção do projeto 

desses edifícios, as formas de atuação de incorporadores imobiliários brasileiros, a formatação 

das principais características dos edifícios de apartamentos produzidos, a relação profissional 

entre a incorporação imobiliária e o escritório de arquitetura, decisões políticas governamentais 

que influenciam na verticalização urbana, a gestão pública das principais materialidades da 

cidade, ideias neoliberais sobre a condução do planejamento urbano, além de características 

arquitetônicas de edifícios de apartamentos contemporâneos de diversas metrópoles. 

 

A verticalização urbana e os impactos na metrópole 

 Os produtos oferecidos pela tradicional incorporação imobiliária são uma das principais 

opções para acesso a casa própria, para milhões de habitantes de metrópoles brasileiras. 

Diversos fatores, que serão convenientemente discutidos nessa tese de doutorado, contribuíram 

para uma substancial ampliação da produção de unidades habitacionais incorporadas no mercado 

formal, principalmente nos anos 2000. Essa ampliação é ainda mais significativa quando 

comparada ao que foi produzido entre as décadas de 1980 e 1990, após o desmantelamento do 

                                                           
9
 Diversos estudos poderiam ser mencionados, como TRAMONTANO, 1998; VILLA, 2002; TRAMONTANO, 

2004; PINHO, 2005; REQUENA, 2007; NOMADS.USP, 2007; QUEIROZ, 2008; ANITELLI, 2011. 
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Banco Nacional de Habitação (BNH), que havia centralizado a produção pública e privada de 

habitação desde os anos 1960 (ANITELLI, 2011). Nesse contexto, é inequívoco o gigantesco 

impacto da verticalização urbana mais recente sobre trechos da paisagem das principais 

metrópoles brasileiras, impacto que também se entrevê na gestão pública edilícia e urbana, no 

planejamento das materialidades urbanas e no cotidiano dos cidadãos, sejam eles consumidores 

ou não dos produtos imobiliários oferecidos por esse mercado. 

De acordo com a abordagem estabelecida aqui, outra forma de colocar essa questão é que 

os ritmos financeiros adotados por promotores imobiliários e por investidores da Bolsa de Valores 

impactam os aspectos metropolitanos descritos na frase acima. Portanto, é fundamental a 

compreensão desses processos imobiliários mais hegemônicos, os resultados mais significativos 

e os impactos mais visíveis. Uma maneira de compreendê-los é através de estudos acadêmicos, 

como essa tese de doutorado. Os resultados e as conclusões desses estudos podem se 

transformar em insumos para uma gestão pública mais eficiente e mais democrática, para um 

engajamento político mais intenso e constante dos cidadãos e para uma participação mais ativa 

na vida pública, para uma inserção mais efetiva dos arquitetos nesses processos decisórios, para 

uma não alienação dos arquitetos na concepção das características dos edifícios de 

apartamentos, para um aumento da qualidade do produto imobiliário oferecido no que diz respeito 

a adequação ao uso, etc.. É nesse contexto que os argumentos apontados nos capítulos 

subsequentes ganham relevância. 

Foram encontrados diversos estudos acadêmicos10 que tratam de ideias neoliberais e a 

cultura capitalista no fim do século XX (CHOMSKY, 2002; CANCLINI, 2007; OLIVEIRA, 2010; 

ANDERSON, 2010; BAUMAN, 2013; etc.), da produção materialidades urbanas no ambiente das 

relações capitalistas (CARLOS, 1994; HARVEY, 1996; MARICATO, 2002; ARANTES, 2002; 

HALL, 2005; etc.), das tramas imobiliárias e os principais agentes envolvidos e seus interesses na 

produção do edifício (MARTINS, 2010; SHIMBO, 2010; FIX, 2011; SANFELICI, 2013; etc.), da 

prática profissional dos arquitetos e seu papel na sociedade contemporânea (MAHFUZ, 2001; 

SEGNINI JUNIOR, 2004; PADOVANO, 2008; FERREIRA, 2011; DIANA, 2012; etc.), das 

transformações urbanas recentes mais relevantes no ambiente da cidade capitalista (PEREIRA, 

2005; REIS FILHO, 2006; MEYER, GROSTEIN, 2006; CALDEIRA, 2007; BONDUKI, 2011; etc.), 

das características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos (VILLA, 2002; TRAMONTANO, 

2004; PINHO, 2005; QUEIROZ, 2008; ANITELLI, 2011; etc.), das transformações de paradigmas, 

de novos perfis populacionais e de novos modos de vida (TASCHNER, 1997; NOMADS.USP, 

2007; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008; etc.). 

                                                           
10

 As referências mencionadas nesse parágrafo são apenas alguns autores utilizados nessa tese de 
doutorado. A listagem completa com o restante das referências encontra-se ao final do trabalho. 
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Essa tese de doutorado apresenta duas abordagens inovadoras sobre essas questões: 1. 

Elas foram co-relacionadas ao longo do trabalho. Acredita-se que somente a partir dessas 

complexas inter-relações é possível compreender mais plenamente os produtos imobiliários 

resultantes, oferecidos atualmente por esse mercado. Normalmente, os estudos acadêmicos 

consultados não estabelecem relações entre todos os temas mencionados no parágrafo anterior, 

dentro dos interesses dessa tese de doutorado. Nesse sentido, trata-se de uma abordagem 

inédita que aponta outros caminhos e compreensões, ao mesmo tempo em que carrega riscos e 

limites próprios do ineditismo. 2. Somaram-se ao referencial bibliográfico utilizado, os principais 

resultados de uma série de viagens acadêmicas realizadas nas cidades estudadas. Foram 

propostas várias atividades, como entrevistas com escritórios de arquitetura, incorporadoras 

imobiliárias e pesquisadores acadêmicos, além de visitas técnicas aos principais bairros 

verticalizados recentemente. As informações colhidas nas visitas técnicas são inéditas e 

contribuem para atualizar o entendimento sobre o tema abordado. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Objetivos da pesquisa11 

 

Objetivo geral 

O objetivo geral previsto no projeto de pesquisa era verificar em que medida características 

do desenho do edifício de apartamentos paulistano constitui ou não referência para a produção 

imobiliária de outras regiões do país. 

Com o desenvolver da pesquisa, notou-se uma importante influência de processos 

imobiliários sobre produtos imobiliários. A constatação é que determinados processos imobiliários 

são determinantes na definição de características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos. 

Por isso, sem menosprezar o foco dado aos produtos, a compreensão de certos processos 

imobiliários mais hegemônicos foi incluída nos objetivos dessa pesquisa. Isso ampliou as 

possibilidades de referências e de influências oriundas do mercado imobiliário de São Paulo. Por 

isso, os dois primeiros capítulos, incluídos na Parte 1 dessa tese de doutorado, tratam de 

processos imobiliários. Portanto, não são apenas determinadas características do desenho do 

edifício de apartamentos paulistano que se constituem como referência para a produção 

                                                           
11

 A partir do estabelecido inicialmente no projeto de pesquisa, os objetivos listados a seguir foram 
ampliados ou adequados conforme o desenvolvimento da pesquisa de doutorado. 
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imobiliária de outras regiões do país. Por exemplo, após identificadas, não se pôde negligenciar o 

impacto da entrada de incorporadoras SA com atuação nacional, oriundas de São Paulo, no 

mercado imobiliário das cidades estudadas. Nesses casos, há uma influência direta de agentes 

imobiliários paulistanos sobre trechos da paisagem das referidas metrópoles. São determinados 

processos imobiliários, emergidos recentemente, que explicam a expansão geográfica de tais 

empresas, cujas respectivas matrizes se localizam na capital paulista. Portanto, para que o 

principal objetivo fosse compreendido na sua plenitude, certos processos imobiliários foram 

incluídos nas discussões. 

 

Objetivos específicos 

● Entender características do desenho dos edifícios de apartamentos em diversas regiões 

brasileiras, identificando particularidades regionais, similaridades e regularidades; 

● Verificar como acontecem as referências ao projeto do edifício de apartamentos paulistano em 

empreendimentos imobiliários no restante do país, nas cidades de interesse da pesquisa. Nesse 

item, os processos imobiliários, citados acima, no objetivo geral, foram incluídos; 

● Construir um quadro teórico, priorizando os seguintes temas: definições e conceituações sobre 

o edifício de apartamentos, reflexões sobre o processo de verticalização urbana e teorias sobre a 

produção do espaço urbano. Mais uma vez, os processos imobiliários, citados acima, no objetivo 

geral, foram incluídos; 

● Desenvolvimento e levantamento de instrumentos de método que permitam a compreensão e 

comparação do material coletado na pesquisa de campo, ajudando a lidar com a diversidade de 

informações; 

● Constituir e explorar possibilidades de interlocução com pesquisadores acadêmicos das cidades 

de interesse da pesquisa. Além disso, explorar procedimentos de pesquisa para trabalho 

colaborativo à distância, buscando ampliar e enriquecer a pesquisa na área; 

● Organização e publicização de resultados parciais e finais através de construção de website. 

 

METRÓPOLES ESTUDADAS 

 

As cidades escolhidas 

São cinco cidades brasileiras escolhidas, que concentram os estudos realizados: Recife, 

Porto Alegre, Belém, Goiânia, Belo Horizonte, além de São Paulo, que é uma importante 
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referência para a abordagem proposta. Elas são cinco capitais, localizadas em regiões 

metropolitanas, de cinco estados diferentes: Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás, Minas 

Gerais. Todas as cinco regiões geo-políticas brasileiras foram contempladas: Nordeste, Sul, Norte, 

Centro-Oeste, Sudeste. Com isso, a partir das metrópoles estudadas, obtém-se uma abrangência 

geográfica nacional. A compreensão dos processos e dos produtos imobiliários, apresentados nas 

Parte 1 e Parte 2 dessa tese de doutorado, permitiu constatar que, atualmente, qualquer grande 

metrópole brasileira está conectada a circuitos imobiliários e financeiros, nacionais e 

internacionais. Mesmo agentes imobiliários que atuam apenas em determinadas cidades estão, 

em alguma medida, suscetíveis as ações e as influências de agentes imobiliários de outras 

localidades brasileiras e seus respectivos produtos, principalmente, constata-se, os oriundos do 

mercado de São Paulo. Por isso, uma importante constatação é que aspectos do mercado 

imobiliário paulistano deveriam ser incluídos em qualquer estudo acadêmico que pretenda 

compreender os incorporadores mais relevantes das grandes cidades brasileiras e que pretenda 

estabelecer um panorama nacional. 

O que se constatou aqui é um quadro inédito do mercado imobiliário brasileiro. Até os anos 

1990, por mais significativos que fossem, esses mercados eram segmentados por regiões e 

estavam restritos geograficamente12. Por exemplo, as maiores incorporadoras de Porto Alegre 

costumavam atuar apenas na capital gaúcha, as maiores incorporadoras de Belém costumavam 

atuar apenas na capital paraense, etc.. Goldsztein e Leal Moreira, por exemplo, estavam entre as 

maiores empresas, respectivamente, de Porto Alegre e de Belém, apesar de atuarem 

praticamente apenas nessas cidades. Com isso, o mercado imobiliário no Brasil era regional e 

essas empresas atuavam apenas na capital, na região metropolitana e, eventualmente, no interior 

do estado. Raramente eram realizados empreendimentos em outros estados ou outras regiões. O 

que essa pesquisa de doutorado captou é que, principalmente a partir dos anos 2000, certas 

empresas começaram atuar em dezenas de cidades, de diversos estados, em diferentes regiões 

geo-políticas. Com isso, nesses termos, pela primeira vez no Brasil, estabeleceu-se um mercado 

nacional, conectado por agentes, investimentos, processos, produtos e decisões que se 

originavam nas matrizes dessas novas empresas que, com essas características, normalmente 

estão concentradas em São Paulo. Nesse sentido, o que se propõe aqui é estudar o panorama 

mais recente do mercado imobiliário, bastante distinto do panorama encontrado nas décadas de 

1990, 1980, 1970, etc.. 

Foram incluídas apenas cinco cidades pois julgou-se, inicialmente, que essa seria uma 

quantidade adequada para ser estudada de acordo com as especificidades e o cronograma de 

uma pesquisa de doutorado. Com o desenvolver da pesquisa, notou-se que procedimentos 
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 Com a exceção da Encol, que ao longo das décadas de 1980 e 1990 atuou em diversos estados 
brasileiros e tinha, de fato, uma atuação nacional. 
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administrativos, processos e gestões, trâmites imobiliários e decisões de projetos, são altamente 

padronizados entre as maiores incorporadoras brasileiras, principalmente as SA com atuação 

nacional. Esses procedimentos, processos, gestões, trâmites e decisões são tomados de forma 

relativamente semelhante, independentemente da cidade em que essas incorporadoras atuam, a 

partir de premissas padronizadas. Por exemplo, é semelhante a atuação da incorporadora A em 

Porto Alegre ou em Curitiba, ambas cidades da região Sul; além disso, é semelhante a atuação da 

incorporadora B em Recife ou em Salvador, ambas cidades da região Nordeste; por fim, as 

incorporadoras A ou B atuam da mesma forma no Sul, no Nordeste ou em qualquer outra região 

brasileira e assim sucessivamente. Em todos os casos, no entanto, existe uma matriz que, entre 

as incorporadoras com essas características, normalmente, fica na cidade de São Paulo. Portanto, 

nessas circunstâncias, o que for concebido previamente em São Paulo é, posteriormente, 

reproduzido ou adaptado no restante do país. Essa trama imobiliária é detalhadamente descrita no 

capítulo 2. Certos produtos imobiliários, que são correspondentes a esses processos, como por 

exemplo, o megaempreendimento13, também são padronizados e serão qualificados por essa tese 

de doutorado convenientemente. Nesse panorama, portanto, constatou-se que não é necessário 

estudar todas as capitais da região Norte para entender como atua uma incorporadora paulistana 

na região Norte, pois o que é realizado em Belém também tende a ser realizado em Manaus e 

assim por diante. 

Uma conclusão importante é que, apesar de estudar diretamente apenas Recife, Porto 

Alegre, Belém, Goiânia e Belo Horizonte, as constatações não se restringem a essas cinco 

cidades. Muitos dos argumentos explicitados ao longo dessa tese poderiam ser generalizados, em 

alguma medida, para todas as outras capitais brasileiras em que houvesse um mercado imobiliário 

organizado a partir de agentes nacionais, investidores nacionais e internacionais, empresas com 

atuação em diversas regiões e incorporadoras com matriz atualmente em São Paulo. 

Considerando o que foi exposto nesse parágrafo, é possível afirmar que as questões estudadas 

aqui são pertinentes ao mercado imobiliário brasileiro e, por isso, as cinco cidades escolhidas 

apenas expressam questões que também se manifestam, de alguma maneira e com intensidades 

diferentes, em dezenas de outras metrópoles. Além disso, se os procedimentos metodológicos 

fossem repetidos em outras cidades brasileiras cuja atuação do mercado imobiliário ocorresse nos 

termos colocados aqui, os principais resultados seriam, provavelmente, semelhantes. 

As cidades foram escolhidas por sua relevância regional, política, econômica, social e 

cultural. Além disso, elas têm edifícios de apartamentos construídos desde meados do século XX, 

têm um mercado imobiliário privado consolidado que incorpora edifícios de apartamentos há 

décadas, têm gerações de famílias já acostumadas a morar nessa modalidade habitacional, têm 

um processo de verticalização consolidado em diversos bairros, centrais ou periféricos, mais ricos 

                                                           
13

 O megaempreendimento será qualificado no capítulo 3. 
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ou mais pobres e têm uma intensa atividade imobiliária atualmente. Elas também têm 

incorporadoras SA com atuação nacional14, presentes localmente, que atuam em pelo menos 

duas regiões geo-políticas diferentes, como é o caso de Camargo Corrêa e Even. Muitas delas 

atuam nas cinco regiões, como é o caso de Cyrela, Tenda, Viver, Rossi, PDG, Gafisa, Tenda, 

Living, Direcional, Tecnisa e Rodobens. Outras atuam em quatro regiões, como é o caso de 

Brookfield, MRV e Helbor. Algumas atuam em três regiões, como é o caso de Queiroz Galvão e 

Odebrecht15. 

São cidades com diferenças em termos de topografia, clima, geografia, economia, 

população, cultura, paisagem, história, origem, área, densidade, etc.. Além disso, varia 

significativamente o êxito que elas têm ao resolver problemas básicos relacionados a saúde, 

saneamento, educação, mobilidade, emprego, sustentabilidade, migração, lazer, desigualdade 

social, etc.. A materialização dessas questões resulta em paisagens muito distintas. Todas as 

cinco cidades, no entanto, como aponta a principal premissa dessa tese, são influenciadas, em 

alguma medida, por ações, interesses, processos e produtos de agentes do mercado imobiliário 

paulistano, nos termos colocados ao longo desse trabalho. Essas influências são transplantadas, 

reproduzidas ou adaptadas, independentemente de aspectos característicos da paisagem local ou 

de suas especificidades históricas. Uma questão que une todas as cidades e padroniza a 

paisagem urbana são processos imobiliários e resultantes arquitetônicas advindas do mercado 

imobiliário paulistano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Incorporadoras com outros perfis também foram estudadas, como empresas que têm atuação apenas 
local ou regional. Por exemplo, a incorporadora Moura Dubeux, com sede em Recife e com negócios 
imobiliários realizados em alguns estados nordestinos, como Bahia e Ceará (Disponível em: 
http://www1.mouradubeux.com.br/md/home/pe.html. Acesso em: 6 janeiro 2015). 
  
15

 Essas informações foram levantadas no website das incorporadoras no dia 15 de dezembro de 2014. 
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 RECIFE PORTO ALEGRE BELÉM GOIÂNIA BELO HORIZONTE 

POPULAÇÃO
16

 1.537.704 1.409.351 1.393.399 1.302.001 2.375.151 

ÁREA
17

 218,43 km² 496,68 km² 1.059,40 km² 732,80 km² 331,40 km² 

DENSIDADE 

POPULACIONAL
18

 
7.039 hab / km² 2.837 hab / km² 1.315 hab / km² 1.776 hab / km² 7.167 hab / km² 

MÉDIA DE MORADORES 

EM DOMICÍLIOS
19

 
3,25 2,75 3,77 3,07 3,11 

DOMICÍLIOS 

PARTICULARES 

OCUPADOS
20

 

471.210 508.813 369.177 423.297 762.752 

DOMICÍLIOS 

PARTICULARES NÃO 

OCUPADOS
21

 

43.505 65.226 55.639 59.495 83.736 

AGLOMERADOS 

SUBNORMAIS
22

 
102.392 56.024 193.557 1.066 87.763 

INCIDÊNCIA DA 

POBREZA
23

 
39,46% 23,74% 40,60% 13,99% 5,43% 

SANEAMENTO 

ADEQUADO
24

 
59,8% 93,9% 53,4% 74,0% 96,10% 

 

PIB
25

 
0,80% 1,10% 0,47% 0,67% 1,33% 

                                                           
 
16

 Censo Demográfico de 2010. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=. Acesso 
em: 15 dezembro 2014. 

 
17

 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=. Acesso em: 15 dezembro 2015. 
 
18

 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=. Acesso em: 15 dezembro 2015. 
 
19

 Domicílios particulares ocupados. Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=1&cod
v=V64. Acesso em: 16 dezembro 2014. 
 
20

 Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=1&cod
v=V55. Acesso em: 16 dezembro 2014. 
 
21

 Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=1&cod
v=V58. Acesso em: 16 dezembro 2014. 
 
22

 Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=85&co
dv=V02. Acesso em: 16 dezembro 2014. Segundo o IBGE, aglomerados subnormais são “áreas conhecidas 
ao longo do país por diversos nomes, como favela, comunidade, grotão, vila, mocambo, entre outros” 
(Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
. Acesso em: 16 dezembro 2014). 

 
23

 Censo Demográfico 2000. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=19&co
dv=V01. Acesso em: 16 dezembro 2014. 

 
24

 Domicílios particulares permanentes. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=79&co
dv=V129. Acesso em: 16 dezembro 2014. 
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A verticalização urbana nas cidades estudadas 

 Nas cidades estudadas, foram incluídas regiões com processo de verticalização mais 

intenso nas décadas de 1990 e 2000. Essas regiões foram identificadas a partir da opinião de 

diversos dos principais agentes imobiliários de cada cidade, como arquitetos e incorporadores26. 

Além disso, foram utilizados os endereços dos empreendimentos imobiliários, levantados nos 

websites das incorporadoras para confirmar quais regiões seriam essas. Por fim, o Google Maps e 

o Google Street View27 mantém imagens relativamente atualizadas das cidades e também 

contribuíram para identificar mais regiões verticalizadas. Alguns desses bairros já tinham um 

processo de verticalização consolidado, como Moinhos de Vento, em Porto Alegre28. Outros deles 

já tinham um processo de verticalização iniciado, como Jardim Goiás, em Goiânia29. Em muitos 

desses, a verticalização era uma exceção, como o caso de Umarizal, em Belém30. Isso significa 

que, nesses casos, a recente e intensa construção de edifícios de apartamentos alterou 

drasticamente a paisagem existente31. Outra forma de colocar a questão é afirmar que, na visão 

dos agentes imobiliários ouvidos, tais bairros foram os que mais valorizaram comercialmente e 

que, por isso, foram os que mais tiveram ações do mercado imobiliário privado que incorpora 

edifícios32. 

Os processos imobiliários descritos na Parte 1 e os produtos imobiliários descritos na Parte 

2 estão materializados, principalmente, nesses bairros. Como foram construídos em outras 

épocas, os edifícios de outros bairros verticalizados dessas cidades têm, certamente, outros 

processos imobiliários e apresentam, por causa disso, soluções arquitetônicas que não são 

exatamente as mesmas das encontradas atualmente. Essa é uma informação relevante para 

                                                                                                                                                                                                 
25

 Em 2011, participação com relação ao PIB nacional. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2011/default_xls.shtm. Acesso em: 15 de 
dezembro 2014. 
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 Esse levantamento ocorreu nas entrevistas que foram realizadas. Uma das perguntas levantadas foi: 
“Quais os bairros que sofreram recentemente um processo de verticalização mais intenso?”.  
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 www.maps.google.com.br 
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 O processo de verticalização iniciou-se nesse bairro há décadas. O edifício Christofell, projetado em 1962 
por Emil Bered, localizado na rua Jardim Christofell, é um exemplo. 
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 São visíveis na paisagem diversos edifícios de apartamentos construídos já nos anos 1980. 
 
30

 São raros os edifícios de apartamentos nessa região anteriores aos anos 1990. 

 
31

 Em alguns casos, não foi somente trechos da paisagem que foram alterados. A própria população 
moradora foi se alterando, conforme os edifícios eram construídos e os apartamentos vendidos. Nota-se, 
por exemplo, em Umarizal, Belém, que a região tende a sofrer um processo de gentrificação, pois quase 
sempre são pessoas mais ricas que habitam esses novos empreendimentos imobiliários. Essa questão será 
mais discutida no capítulo 3. 

 
32

 Além disso, existem diversos outros bairros em que foram identificadas a construção recente de edifícios 
de apartamentos. A diferença desses casos, porém, é que não há sistematicamente edifícios construídos, 
apenas casos pontuais. 
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futuros estudos acadêmicos que pretendam atualizar as constatações realizadas aqui. 

Eventualmente, quando pretender-se identificar, nessas cidades, os produtos descritos e 

relacioná-los aos processos correspondentes, deve-se procurar justamente nesses bairros. Além 

disso, é possível que, no futuro, se outros bairros forem verticalizados, os edifícios construídos 

sejam realizados a partir de outras propostas projetuais e a partir de outros processos imobiliários. 

O que se conclui é que trechos da paisagem da cidade, resultantes da verticalização urbana, 

estão estritamente vinculados a ação de determinados agentes imobiliários, que atuam sob 

circunstâncias específicas, em épocas cronologicamente delimitadas, em áreas geograficamente 

limitadas. Portanto, todas as questões discutidas nessa tese de doutorado estão geograficamente 

pontuadas e cronologicamente datadas.  Ao todo são 32 bairros que concentram os estudos: 

 

 

● Recife: Boa Viagem, Casa Forte, Graças, Madalena e Pina.  
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● Porto Alegre: Bela Vista, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Moinhos de Vento e Petrópolis. 

 

 

● Belém: Batista Campos, Cremação, Marco, Nazaré, Parque Verde, Pedreira, Umarizal, Doca. 
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● Goiânia: Alto da Glória, Jardim Eldorado, Jardim Goiás, Moinho dos Ventos, Parque Amazônia, Setor 

Bueno, Setor Negrão de Lima e Vila dos Alpes. 

 

 

● Belo Horizonte: Belvedere, Buritis, Castelo, Cruzeiro, Vale do Sereno (Nova Lima), Fernão Dias. 

 

É preciso ressaltar que encontrou-se edifícios de apartamentos construídos recentemente 

em diversos outros bairros das cidades estudadas, ou seja, a atual verticalização não se restringe 

aos 32 bairros citados. Por exemplo, o bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Apesar da 

construção pontual de alguns edifícios nos últimos anos, a região tem uma verticalização 
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praticamente consolidada33. A quase inexistência de terrenos adequados para a construção de 

edifícios de apartamentos em Lourdes é um indício disso. Porém, os bairros acima apresentados 

nos mapas são os que apresentavam um processo de verticalização mais intenso, em termos de 

quantidade de edifícios construídos e em termos de alteração de trechos da paisagem urbana. 

Além disso, é evidente que o processo de verticalização iniciou-se décadas antes. Nesse 

sentido, o que se estuda aqui é apenas uma fração de todos os edifícios construídos em todos os 

bairros, em todas as décadas. Algumas cidades mostram que a verticalização urbana já existia 

antes mesmo da construção dos primeiros edifícios de apartamentos. Algumas das primeiras 

edificações verticalizadas seriam prédios comerciais, que abrigavam inicialmente escritórios ou 

hotéis, por exemplo. Vários edifícios com fachadas ecléticas, com referências neoclássicas, 

construídos no começo do século XX, confirmam isso34. Exemplos de edifícios construídos ao 

longo do século XX poderiam ser mencionados em todas as cidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 O edifício Le Saint Paul, de incorporador desconhecido, projetado por Gustavo Penna, é uma dessas 
exceções. Localização: rua São Paulo, Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/edificio_le_saint_paul/66. Acesso em: 9 outubro 2013). 

 
34

 Por exemplo, o edifício Hermann, construído na rua dos Andradas esquina rua Uruguai, região central de 
Porto Alegre. Ele tem 6 pavimentos; o edifício Alberto Fonseca, construído na avenida Marques de Olinda 
esquina rua Dona Maria César, bairro Recife Antigo, Recife. Ele tem 3 pavimentos; edifício Paris N‟América, 
construído na rua Santo Antônio, bairro Campina, Belém. Ele tem 3 pavimentos; edifício sem nome, 
construído na avenida Afonso Pena esquina rua Espírito Santo, Centro, Belo Horizonte. Ele tem 3 
pavimentos. Não foram encontrados exemplos de edifícios com fachada eclética em Goiânia. É provável 
que nem existam, pois a cidade foi fundada em 1933. 
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● Edifícios construídos no bairro Boa Viagem, a partir de meados do século XX, em Recife35. O 

edifício Acayaca, projetado em 1958 por Delfim Amorim e Lúcio Estelita, é um exemplo. Outros 

bairros da cidade já apresentavam edifícios de apartamentos na época, como Boa Vista36. 

 

  

  

Edifício Acayaca, projetado em 1958 por Delfim Amorim e Lúcio Estelita. Localização: avenida Boa Viagem, 
bairro Boa Viagem, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 

 

                                                           
35

 A cidade de Recife ainda tem outros exemplos, mais antigos. O bairro Recife Antigo é um caso, 
verticalizado nas primeiras décadas do século XX. Porém, os edifícios construídos na região, como os da 
avenida Rio Branco, são praticamente todos comerciais, não residenciais. Anteriores a eles, existem alguns 
casarões no bairro Boa Vista, localizados na rua Aurora, que têm dois ou três pavimentos e que, 
provavelmente, foram construídos nos séculos XVIII e XIX. Portanto, a verticalização das edificações, 
independentemente de haver ou não a divisão da edificação em cotas ideais, já ocorria em Recife há 
séculos. 

 
36

 Por exemplo, o edifício Pirapama, projetado em 1958 por Delfim Amorim, localizado na avenida Conde da 
Boa Vista. 
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● Edifícios construídos no bairro Moinhos de Vento, a partir de meados do século XX, em Porto 

Alegre37. O edifício Esplanada, projetado em 1953 por Roman Fresnedo Siri, é um exemplo. 

Outros bairros da cidade já apresentavam edifícios de apartamentos na época, como Bonfim38. 

 

        

              

Edifício Esplanada, projetado em 1953 por Roman Fresnedo Siri. Localização: praça Júlio de Castilhos, 
bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fonte: autor). 

 

                                                           
37

 A cidade de Porto Alegre ainda tem outros exemplos, mais antigos. O bairro mais central é um caso, com 
edificações verticalizadas nas primeiras décadas do século XX. Poderia ser mencionado o edifício Sulacap, 
projetado em 1938 por Arnaldo Gladosch, localizado na avenida Salgado Filho. Ele congrega unidades 
residenciais e comerciais. 

 
38

 Por exemplo, o edifício Paglioli, projetado em 1957 por Miguel Irace, localizado na avenida 
Independência. 
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● Edifícios construídos no bairro Campina, a partir de meados do século XX, em Belém39. O 

edifício Palácio do Rádio, projetado em 1952 por Judá Levy, é um exemplo. Outros bairros da 

cidade já apresentavam edifícios de apartamentos na época, como Reduto40. 

 

  

  

Edifício Palácio do Rádio, projetado em 1952 por Judá Levy. Localização: avenida Presidente Vargas, bairro 
Campina, Belém, Pará (fonte: autor). 

 

 

 

                                                           
39

 A cidade de Belém ainda tem outros exemplos, mais antigos. O próprio bairro Campina tem alguns 
casarões, como o localizado na esquina da travessa Frutuoso e rua 15 de Novembro. Com três pavimentos, 
ele provavelmente foi construído na passagem dos séculos XIX e XX e deve ter tido, inicialmente, a função 
comercial. 

 
40

 Por exemplo, o edifício Dom Carlos, projetado em 1957 por Camilo Porto, localizado na rua Ó de Almeida. 
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● Edifícios construídos no Setor Central, a partir de meados do século XX, em Goiânia41. O 

edifício Dom Pedro II é um exemplo. Essa tese de doutorado não encontrou outros bairros com 

edifícios de apartamentos construídos, nessa época, na cidade. O edifício Dom Pedro II, portanto, 

provavelmente, está entre os primeiros de Goiânia. 

 

  

  

Edifício Dom Pedro II. Localização: avenida Goiás, Setor Central, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

 

                                                           
41

 A cidade de Goiânia, fundada em 1933, tem edificações verticalizadas desde essa época. Porém, não 
necessariamente residenciais. Por exemplo, o Palácio das Esmeraldas, sede do Governo estadual, 
localizado na praça Cívica, Setor Central. Ele tem três pavimentos. 
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● Edifícios construídos no bairro Central, a partir de meados do século XX, em Belo Horizonte42. O 

edifício JK, projetado em 1952 por Oscar Niemeyer, é um exemplo. Outros bairros da cidade já 

apresentavam edifícios de apartamentos na época, como Savassi43. 

 

  

  

Edifício JK, projetado em 1952 por Oscar Niemeyer. Localização: rua Guajajaras esquina rua Rio Grande do 
Sul, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

 

 

 

 

                                                           
42

 Belo Horizonte ainda tem outros exemplos, mais antigos, não necessariamente residenciais. Um desses 
casos é o edifício Clemente Faria, do Banco da Lavoura, projetado em 1946 por Álvaro Vital Brazil, 
localizado na região central da cidade. 

 
43

 Por exemplo, o edifício Niemeyer, projetado em 1955 por Oscar Niemeyer, localizado na avenida Brasil. 
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SÃO PAULO E SUAS BANDEIRAS CONTEMPORÂNEAS 

 

O mercado imobiliário de São Paulo 

 Não há dúvida de que o mercado imobiliário de São Paulo é o principal do país em termos 

quantitativos. A população da cidade e a quantidade de consumidores, muito maior do que 

qualquer outra cidade brasileira, comprova isso. A população somada das outras cinco cidades 

estudadas, 8.017.60644 pessoas, é menor do que a população de São Paulo. A quantidade de 

pessoas é um indicativo importante da atividade imobiliária pois, como será visto nos capítulos 1 e 

2, os cidadãos tendem a ser considerados como consumidores em potencial desses produtos 

imobiliários. Por isso, nas circunstâncias atuais, uma cidade populosa significaria também um 

mercado imobiliário significativo. 

 O mercado imobiliário de São Paulo, especificamente o que produz edifícios de 

apartamentos, também é o mais antigo entre as cidades estudadas. Existem registros de edifícios 

de apartamentos construídos na cidade nos anos 191045, época em que São Paulo já era uma 

metrópole latino-americana relativamente importante, participava intensamente de alguns circuitos 

econômicos internacionais e tinha um papel definido na divisão internacional do trabalho. Os 

dividendos da principal atividade econômica brasileira à época, a exportação do café, 

concentrava-se fortemente em São Paulo. A grande maioria desses edifícios foi financiada com 

recursos oriundos dos lucros desse produto agrícola (ANITELLI, 2011). Além disso, em nenhuma 

das outras cidades existia uma atividade econômica tão significativa que, como no caso de São 

Paulo, se diversificou para a indústria, para o comércio, para os serviços, etc.. O progresso da 

cidade, a partir de meados de século XIX, é reflexo disso. Até o início do século XX, as outras 

cidades ainda eram comparativamente menores ou nem existiam ainda, como o caso de Belo 

Horizonte e de Goiânia: 73.674 habitantes em Porto Alegre, 96.560 em Belém, 113.106 em 

Recife46.  

Não foram encontrados exemplares de edifícios de apartamentos em nenhuma das outras 

cidades no início do século XX. Muitos dos primeiros casos estariam concentrados já em meados 
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 Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=CD79&t=populacao-municipios-
capitais-populacao-presente-residente. Acesso em 17 dezembro 2014. 
 
45

 Segundo o Banco de Dados sobre Apartamentos do Nomads.usp. Por exemplo, o edifício Grande 
Palazzo Medici, de incorporador desconhecido e projetado em 1912 por Samuel das Neves, localizado na 
rua Libero Badaró, centro de São Paulo. 
 
46

 Dados relativos a 1900. Disponível em: fonte: 
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=CD79&t=populacao-municipios-
capitais-populacao-presente-residente. Acesso em:17 dezembro 2014. 
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do século, entre as décadas de 1940 e 1950. Nessa época, as primeiras empresas especializadas 

em incorporação de edifícios de apartamentos já haviam sido criadas em São Paulo, boa parte do 

mercado imobiliário já tinha se profissionalizado e já se consolidava um setor da economia 

paulistana que incorporava edifícios e vendia apartamentos (ANITELLI, 2011). Essa modalidade 

habitacional já estava difundida entre parcelas da população e entre vários bairros da cidade, 

como Higienópolis47 e Bela Vista48, que tinham um processo de verticalização iniciado. Além 

disso, em meados do século, já era possível perceber que a produção de edifícios de 

apartamentos era muito superior a produção ocorrida nas primeiras décadas. Algumas 

importantes vias radiais também já se consolidavam como regiões predominantemente 

verticalizadas como, por exemplo, a avenida São João49 ou a avenida 9 de Julho50. 

Posteriormente aos anos 1960, a importância relativa do mercado imobiliário de São Paulo 

provavelmente deve ter aumentado e diversos fatores teriam contribuído: a mudança da capital 

federal, a construção de Brasília e a diminuição da importância política e econômica do Rio de 

Janeiro, a industrialização crescente e a implantação da indústria automobilista na região 

metropolitana de São Paulo e, principalmente, a criação de um sistema de financiamento 

habitacional a partir das ações do BNH, que beneficiou, mais do que em qualquer outra cidade, a 

construção de edifícios e a compra de apartamentos. Nenhuma das outras cidades estudadas 

tinha um mercado imobiliário tão abrangente e complexo como o de São Paulo à época do BNH. 

Portanto, por causa de suas expertises, as incorporadoras já existentes na cidade puderam 

ampliar mais facilmente e mais rapidamente seus negócios e lucros, amparadas, agora, por 

fundos estatais51. 

 Após as sucessivas crises financeiras que impactaram a sociedade brasileira nas décadas 

de 1980 e 1990, a reestruturação do mercado imobiliário, sua aproximação com o mercado 

financeiro e as implicações para os edifícios construídos, como será detalhadamente apresentado 

no capítulo 2, ampliou ainda mais a importância da produção de São Paulo, já que certos agentes 
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 Por exemplo, o edifício Lausanne, de incorporador desconhecido, projetado em 1953 por Franz Heep. 
Localização: avenida Higienópolis, Higienópolis, São Paulo (fonte: revista Acrópole n. 239. In: Banco de 
Dados - Apartamentos - Nomads.usp). 
 
48

 Por exemplo, o edifício Paulicéia, de incorporador desconhecido, projetado em 1956 por Jacques Pilon e 
Giancarlo Gasperini. Localização: avenida Paulista, Bela Vista, São Paulo (fonte: Banco de Dados - 
Apartamentos - Nomads.usp). 
 
49

 Por exemplo, o edifício Porchat, de incorporador desconhecido, projetado em 1940 por Rino Levi. 
Localização: avenida São João, São Paulo (fonte: arquivo FAU-USP. In: Banco de Dados - Apartamentos - 
Nomads.usp). 
 
50

 Por exemplo, o edifício Jorge Bey Maluf, incorporado por Edmundo Maluf, projetado em 1956 por 
Eduardo Corona. Localização: avenida 9 de Julho, São Paulo (fonte: revista Acrópole n. 207. In: Banco de 
Dados - Apartamentos - Nomads.usp). 
 
51

 Esse panorama da incorporação de edifícios de apartamentos paulistanos, desde o início do século XX 
até os anos 1980, foi realizado a partir dos argumentos desenvolvidos em Anitelli (2011). 
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paulistanos foram os maiores beneficiados. Nos anos 2000, o mercado imobiliário de São Paulo 

se tornou inequivocamente como o principal do país, com influência sobre a produção restante. 

São os termos dessa influência que serão estudados nessa tese de doutorado. 

 

Termos da influência de São Paulo 

 A referida influência de São Paulo é colocada nessa pesquisa de doutorado em termos 

bastante específicos. Quando se afirma que determinados aspectos de produtos incorporados 

no/pelo mercado imobiliário de São Paulo influenciam outras localidades, isso não significa que os 

arquitetos paulistanos, como autores desses projetos, sejam os influenciadores. A grande maioria 

dos arquitetos nem participa desse mercado e, dentre os que não participam, raros são os que 

compreendem plenamente as especificidades essa produção. Além disso, mesmo os arquitetos 

que projetam os edifícios não costumam definir, de fato, eles próprios, suas características 

arquitetônicas, tamanha a influência do incorporador sobre o trabalho desses profissionais. 

Portanto, os arquitetos pouco ou nenhuma participação têm sobre a influência mencionada. 

 Os principais agentes difusores dessa influência são incorporadores imobiliários atuantes 

na cidade. Isso ocorre, entre outras formas, através de empreendimentos imobiliários que tais 

empresários produzem em São Paulo ou em qualquer outra cidade em que eles atuem. É preciso 

ressaltar que esses empresários são numericamente minoria no meio em que atuam, pois 

pouquíssimas são as empresas que têm filiais instaladas simultaneamente em diferentes regiões 

geo-políticas, que constroem edifícios em dezenas de metrópoles brasileiras, que têm capital 

suficiente para tais investimentos ou que pode captar significativos recursos no mercado 

financeiro, que incorporam dezenas de empreendimentos imobiliários ao mesmo tempo e que têm 

um aparato administrativo, burocrático, jurídico e técnico capaz de abarcar a complexidade e 

amplitude desses negócios. Atualmente, empresas com essas características estão entre as que 

mais constroem e mais impactam significativos trechos da paisagem das cidades brasileiras. 

Igualmente, estão entre as que mais alteraram o panorama do mercado imobiliário e a atuação 

dos principais agentes imobiliários locais e que mais influenciam os produtos resultantes. As 

pequenas incorporadoras de São Paulo, atuantes apenas na capital paulista, provavelmente, 

também são influenciadas por ações das empresas SA com atuação nacional acima descritas. 

 Portanto, se há agentes imobiliários que são influenciados por aspectos arquitetônicos de 

determinadas edificações paulistanas, essa influência ocorre, principalmente, no contexto acima 

exposto. Um termo bastante utilizado pela historiografia da arquitetura brasileira é „escola 

paulista‟. Formou-se relativo consenso de que tal escola ocorreu em determinadas circunstâncias 

e representava características mais marcantes da obra de certos arquitetos, atuantes na cidade 

em alguns períodos específicos, quando a arquitetura de vanguarda produzida em São Paulo 
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preponderou, como influência, sobre as demais localidades. As principais ideias materializadas na 

obra do arquiteto Vilanova Artigas, entre as décadas de 1950 e 1960, poderiam exemplificar essa 

influência. De certo modo, principalmente na opinião de arquitetos de São Paulo, a escola paulista 

poderia ser explicada a partir de uma pretensa hegemonia e influência sobre a produção 

arquitetônica do restante do país. Porém, atualmente, a „escola paulista‟ que mais influencia a 

produção arquitetônica brasileira é, certamente, advinda do mercado imobiliário de São Paulo. 

Nos termos colocados aqui, os mestres da escola paulista contemporânea seriam alguns dos 

principais incorporadores imobiliários de São Paulo, quase sempre vinculados com investidores do 

mercado financeiro. 

Quando se afirma que essas empresas são de São Paulo, isso significa, mais 

precisamente, que elas têm matriz atualmente em São Paulo. Por exemplo, a Gafisa tem origem 

na cidade do Rio de Janeiro e a Tenda tem origem na cidade de Belo Horizonte. Portanto, 

originalmente, são empresas carioca e mineira. Contudo, atualmente, a matriz dessas duas 

incorporadoras encontra-se na cidade de São Paulo e a atuação que elas têm no Rio de Janeiro e 

em Belo Horizonte se dá através de filiais. Além disso, diversas empresas foram compradas por 

incorporadoras de São Paulo e, no momento da fusão, deslocaram sua matriz para a capital 

paulista. Por exemplo, quando a Gafisa comprou a Tenda, todas as ações relacionadas a matriz 

da empresa mineira foram transferidas para São Paulo. 

 Por fim, constatar que existe alguma influência de São Paulo não significa, 

necessariamente, que essa influência seja geograficamente originária de São Paulo. As 

incorporadoras SA com atuação nacional que abriram capital na Bolsa de Valores e capitaram, de 

diversas formas, vultosos recursos financeiros para investimentos, por vezes, bilionários, seriam 

um exemplo. Apesar da matriz da maioria dessas empresas se concentrar em São Paulo, os 

interesses de investidores, eventualmente estrangeiros, influenciam as ações dessas 

incorporadoras que, por sua vez, readéquam seus produtos imobiliários em função desses 

interesses. Portanto, características dos empreendimentos imobiliários realizados por 

incorporadoras paulistanas em cidades por todo o Brasil podem ter tido, anteriormente, influência 

de agentes do mercado financeiro, como bancos americanos ou europeus. Nesse contexto, no 

território brasileiro, a cidade de São Paulo seria a grande catalizadora e a principal difusora de 

decisões tomadas em qualquer ponto do planeta. Interesses econômicos de agentes financeiros, 

muitas vezes desconhecidos ou não anunciados, seriam concretizados pela ação dessas 

incorporadoras paulistanas na paisagem citadina de diversas metrópoles ou, em outras palavras, 

os ritmos financeiros desses agentes globalizados seriam materializados em edifícios de 

apartamentos construídos em metrópoles brasileiras, como de resto, em alguma medida, 

construídos em outras importantes capitais espalhadas pelo planeta, realizados por outras 

incorporadoras financeirizadas.  
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Aspectos econômicos de São Paulo 

A referida influência estabelecida a partir do ambiente do mercado imobiliário de São Paulo 

ocorre muito por causa da própria influência econômica de São Paulo. Os processos imobiliários 

descritos na Parte 1 dessa tese de doutorado poderiam ser sintetizados como a preponderância 

de interesses econômicos de certos agentes imobiliários privados sobre aspectos das 

materialidades urbanas construídas, sobre o papel do arquiteto na concepção do edifício, sobre as 

diretrizes do planejamento e gestão urbana, etc.. Esses interesses econômicos condicionam a 

ação de agentes imobiliários participantes, direta ou indiretamente, do processo de produção do 

edifício. Aqui, acredita-se que a influência nas relações profissionais que se estabelecem no 

ambiente do mercado imobiliário é proporcional ao poder econômico dos principais protagonistas. 

Por isso, quanto maior a capacidade financeira para investimentos, consequentemente, maior o 

poder de influência do agente, poder esse que deriva de sua riqueza. 

Nesse contexto, a influência estudada, nos termos colocados nessa tese de doutorado, é 

também uma influência econômica. O princípio é que uma cidade economicamente mais 

significativa, teria influências mais preponderantes sobre cidades economicamente menos 

significativas. Por exemplo, no Estado de São Paulo, em qualquer aspecto, o mercado imobiliário 

da capital paulista tende a ter muito mais influência sobre o mercado imobiliário de Campinas, do 

que o contrário. Como isso é uma premissa para os argumentos desenvolvidos aqui, serão 

apresentados outros dados relativos da cidade de São Paulo, que reforçam sua importância 

econômica. Esses índices estão indiretamente relacionados ao setor da construção civil, 

especialmente a incorporação de edifícios de apartamentos, a construção das edificações, a 

venda e a compra das unidades. Portanto, ajudam a dimensionar e qualificar o mercado 

paulistano, comparativamente ao das outras cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO, RECEITAS E EMPREGO 

 SP RE PO BE GO BH 

PIB 

Indústria
52

 
73.654.743 5.729.456 5.315.472 2.560.348 4.255.668 7.621.381 

PIB Serviços
53

 332.969.808 24.231.899 34.440.223 14.268.712 21.177.363 41.372.484 

Receita IPTU
54

 3.226.271.058,33 170.013.791,64 243.203.089,55 40.289.591,00 214.924.789,03 431.775.950,50 

Trabalhadores 

construção
55

 
276.813 34.683 40.077 42.632 44.040 77.170 

SP – São Paulo, RE – Recife, PO – Porto Alegre, BE – Belém, GO – Goiânia, BH – Belo Horizonte. 

UNIDADES E DÉFICIT 

 SP RE PO BE GO BH 

Unidades 

residenciais 

lançadas
56

 

4.018 518 0 - 261 82 

Unidades 

residenciais 

ofertadas
57

 

21.108 7.078 4.144 - 9.342 3.323 

Unidades 

residenciais 

vendidas
58

 

2.787 567 285 - 595 173 

Déficit 

habitacional
59

 
700.259 108.835 86.263 65.712 - 148.163 

SP – São Paulo, RE – Recife, PO – Porto Alegre, BE – Belém, GO – Goiânia, BH – Belo Horizonte. 

                                                           
52

 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
 
53

 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
 
54

 Referente a 2009. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=71&co
dv=V04. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência cuja atividade do trabalho 
principal era construção - homens”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=107&c
odv=V93. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 Em setembro de 2014. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/menu/mercado-imobiliario/mercado-
imobiliario. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 Em setembro de 2014. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/menu/mercado-imobiliario/mercado-
imobiliario. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 Em setembro de 2014. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/menu/mercado-imobiliario/mercado-
imobiliario. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
 
59

 Refere-se a região metropolitana das capitais mencionadas. Dados de 2012. Disponível em: 
http://www.cbicdados.com.br/menu/deficit-habitacional/deficit-habitacional-no-brasil. Acesso em: 17 
dezembro 2014. 
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RENDIMENTOS POR DOMICÍLIO E SALÁRIOS 

 SP RE PO BE GO BH 

Domicílios sem 

rendimento
60

 
246.434 20.765 15.993 19.576 15.400 24.178 

Domicílios c/ renda 

até ½ s. m.
61

 
27.242 19.255 3.930 9.803 2.737 6.206 

Domicílios c/ renda 

entre ½ e 1 s. m.
62

 
167.899 53.867 24.088 38.982 24.595 43.523 

Domicílios c/ renda 

entre 1 e 2 s. m.
63

 
480.129 100.147 64.134 72.218 60.463 102.287 

Domicílios c/ renda 

entre 2 e 5 s. m.
64

 
1.158.854 136.637 160.278 117.766 149.933 252.679 

Domicílios c/ renda 

entre 5 e 10 s. m.
65

 
752.745 65.011 115.603 59.534 92.484 162.215 

Domicílios c/ renda 

entre 10 e 20 s. m.
66

 
434.915 41.247 73.799 30.754 47.984 97.546 

Domicílios c/ renda 

maior que 20 s. m.
67

 
305.291 33.968 50.273 20.256 29.325 73.503 

                                                           
60

 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar sem 
rendimento”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=35&idtema=108&codv=v09&search=sao
-paulo|sao-paulo|sintese-das-informacoes-. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar de até 1/2 
salário mínimo”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=108&c
odv=V02. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar de mais de 
1/2 a 1 salário mínimo”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=108&c
odv=V03. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar de mais de 1 
a 2 salários mínimos”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=108&c
odv=V04. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar de mais de 2 
a 5 salários mínimos”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=108&c
odv=V05. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar de mais de 5 
a 10 salários mínimos”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=108&c
odv=V06. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar de mais de 
10 a 20 salários mínimos”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=108&c
odv=V07. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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Salário médio em 

empresas (s. m.)
68

 
4,4 3,2 4,0 3,5 3,2 3,5 

SP – São Paulo, RE – Recife, PO – Porto Alegre, BE – Belém, GO – Goiânia, BH – Belo Horizonte. 

 

Como será apresentado nessa tese de doutorado, incorporadores imobiliários paulistanos 

iniciaram negócios em todas as regiões brasileiras, na maioria dos estados, em dezenas de 

metrópoles. Consequentemente, os incorporadores imobiliários locais, atuantes originalmente 

nessas metrópoles, não tinham mais monopólio sobre todos os edifícios construídos, já que parte 

deles foi empreendido por agentes paulistanos, entre outros. Nesse contexto, a divisão dos 

empreendimentos imobiliários realizados ocorreu entre agentes locais e nacionais69. O que se 

levantou é que esses diferentes agentes propunham, muitas vezes, edifícios de apartamentos 

com características diferentes. Como será apresentado no capítulo 3, por exemplo, a grande 

maioria dos megaempreendimentos70 encontrados nas cidades estudadas foi incorporada por 

empresas SA com atuação nacional. O que justifica o megaempreendimento, ou seja, o que 

justifica um empreendimento com essas características, é que, através dele, é possível obter os 

níveis de lucro na velocidade e no volume desejado. Em outras palavras, são interesses 

econômicos de agentes imobiliários que preponderam sobre aspectos das materialidades urbanas 

construídas atualmente ou, ainda, é a influência oriunda do poder econômico de agentes 

imobiliários, muitas vezes de São Paulo, que determina aspectos da paisagem das cidades. 

Qualquer aspecto de empreendimentos imobiliários estudados aqui, seja ele arquitetônico 

ou urbanístico, deverá ser explicado, principalmente, a partir de premissas econômicas. Portanto, 

de acordo com os interesses dessa pesquisa de doutorado, compreender a arquitetura ou o 

urbanismo materializado na verticalização urbana brasileira é compreender, mais do que tudo, 

aspectos da economia brasileira. Evidentemente, aspectos da economia que contemplam a ação 

de incorporadores imobiliários. Apesar de não ser o único modo como essa influência ocorre, a 

presença de incorporadoras imobiliárias oriundas de São Paulo nas cidades estudadas é, 

atualmente, a principal maneira como se dá a influência do mercado imobiliário paulistano sobre a 

                                                                                                                                                                                                 
67

 “Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar de mais de 
20 salários mínimos”. Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=108&c
odv=V08. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 “Estatísticas do cadastro central de empresas”. 2012. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&lista=capitais&coduf=undefined&idtema=127&c
odv=V05. Acesso em: 17 dezembro 2014. 
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 Nessa tese de doutorado, sempre que se mencionar „agentes com atuação nacional‟, trata-se de 
incorporadoras cuja atuação têm abrangência geográfica nacional. Sabe-se que, a grande maioria delas, 
tem matriz atualmente em São Paulo. 
 
70

 As qualidades do que se nomeou aqui como „megaempreendimento‟ serão explicitadas no capítulo 3. 
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paisagem verticalizada dessas metrópoles. O que justifica a presença dessas empresas nessas 

cidades é, certamente, o poder econômico que elas têm sobre os outros agentes envolvidos. 

 

Recorte temporal 

 O recorte temporal dessa tese de doutorado se concentra, principalmente, entre os anos 

1990 e a produção mais atual. Certas questões tratadas já se manifestavam nos anos 1990 e se 

intensificaram nos anos 2000. Já outras questões tratadas foram criadas nos anos 2000 e eram 

inexistentes nos anos 1990. Outras questões, ainda, estão presentes apenas na produção mais 

recente. É por isso que, dependendo da questão tratada, esse recorte temporal foi 

convenientemente alongado ou reduzido. Por exemplo, foram levantadas algumas das principais 

regulamentações governamentais, que alteraram a forma de atuação de agentes do mercado 

imobiliário brasileiro e, consequentemente, alteraram os produtos imobiliários resultantes. Elas 

foram estudadas aqui sempre que ajudavam a explicar os principais objetivos dessa pesquisa. 

Algumas dessas regulamentações foram institucionalizadas nos anos 1990, como o Sistema de 

Financiamento Imobiliário de 1997. A lei que deu origem a esse sistema aproximou os mercados 

imobiliário e financeiro e ajudou a formatar os empreendimentos oferecidos posteriormente. Por 

isso, nesse caso, o recorte temporal foi aumentado e incluiu algumas deliberações 

governamentais ocorridas nos anos 1990. 

 Excepcionalmente, esse recorte pode ser ampliado ainda mais. Um exemplo são aspectos 

das ideias neoliberais incorporadas na gestão pública, edilícia e urbana, de cidades brasileiras. A 

relação entre determinados agentes públicos competentes e certos agentes imobiliários privados 

envolvidos se alterou, a participação de cada um mudou e as resultantes de aspectos das 

materialidades urbanas propostas também foram outras. Dentro dessas circunstâncias, foram 

estudados casos concretos ocorridos recentemente, nos últimos anos, nas cidades brasileiras 

estudadas. Porém, é sabido que a doutrina neoliberal já estava institucionalizada no final dos anos 

1970, na Inglaterra, a partir das ações de Margaret Thatcher (FERNANDES, 2010). Nos anos 

1980, essa doutrina já se encontrava relativamente difundida em países europeus e americanos. 

Portanto, apesar do interesse em identificar manifestações mais recentes, quando essa pesquisa 

de doutorado caracteriza conceituações do neoliberalismo, retoma-se pontualmente discussões 

ocorridas entre as décadas de 1970 e 1980. 

 Outra questão apresentada em detalhes é a padronização da organização espacial de 

apartamentos contemporâneos. Os principais incorporadores brasileiros tendem a repetir, em 

alguma medida, determinadas soluções nos edifícios por eles empreendimentos. De acordo com 

os interesses dessa pesquisa de doutorado, essa padronização é identificada e discutida apenas 

entre os projetos que compõem a produção mais atual. Porém, é sabido que a padronização é 
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uma estratégia utilizada há décadas entre incorporadores do país. Na cidade de São Paulo, por 

exemplo, ela se consolidou entre as décadas de 1960 e 1970 (TRAMONTANO, 2004). Portanto, 

enfoca-se em casos concretos de padronização, ocorrida nos anos 2000, mas reconhece-se que o 

processo de padronização ajuda a constituir as características arquitetônicas dos edifícios há 

décadas. Uma maneira de colocar o recorte cronológico adotado é que são manifestações mais 

recentes de questões que já vêm se consolidando nas últimas décadas. O próprio edifício de 

apartamentos, cujas peças gráficas coletadas se concentram no período de desenvolvimento da 

pesquisa, ou seja, a partir de 2011, já estavam presentes na paisagem das cidades estudadas 

desde a primeira metade do século XX. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Viagens acadêmicas 

 As cinco metrópoles estudadas foram visitadas pessoalmente, em viagens que duravam 

entre dois e três meses em cada cidade. As entrevistas com arquitetos, incorporadores e 

pesquisadores acadêmicos, além das visitas técnicas aos edifícios, por exemplo, que serão 

descritas na sequência, foram atividades realizadas durante essas viagens. Através dessa 

estadia, relativamente prolongada, foi possível acompanhar aspectos do mercado imobiliário local, 

pertinentes aos interesses dessa pesquisa, que dificilmente seriam compreendidos sem as 

viagens. Diversas abordagens metodológicas puderam ser utilizadas conjuntamente e ampliaram 

o entendimento dos recortes temáticos iniciais, ampliaram as possibilidades de leitura desses 

recortes e complexizaram as constatações e as conclusões. 

 Por exemplo, um empreendimento imobiliário qualquer, coletado no website de alguma 

incorporadora atuante na cidade, poderia ser visitado posteriormente por causa da viagem 

acadêmica. Existem algumas informações que não constam nas peças publicitárias dos edifícios e 

que poderiam ser verificadas ou descobertas localmente. A paisagem da região, a inserção do 

edifício no terreno, a relação físico-territorial que ele estabelece com as edificações da vizinhança, 

os materiais de acabamento das fachadas, detalhes dos caixilhos de janelas, o gabarito do edifício 

comparativamente aos edifícios próximos, etc., são alguns aspectos passíveis de serem 

levantados localmente, nas visitas técnicas aos edifícios. Além disso, esse mesmo 

empreendimento poderia ser entendido a partir da visão do autor do projeto, já que vários dos 

principais arquitetos locais foram entrevistados. A concepção arquitetônica do edifício, nesse 

caso, poderia ser justificada a partir de quem o projetou. Além do arquiteto, a empresa que 

incorporou o empreendimento poderia explicar maiores detalhes de sua produção, ao colocar a 
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sua versão sobre as definições da arquitetura de tal edifício. Concomitantemente, algum 

pesquisador acadêmico poderia ser consultado e discutir esse edifício a partir de 

problematizações até então não consideradas. 

 Independentemente da ordem cronológica em que as informações são coletadas e 

estudadas, as entrevistas, as visitas técnicas e a coleta de peças gráficas, analisadas 

conjuntamente, suscitaram ricas compreensões sobre a verticalização urbana de cada cidade. 

Diversos dos próprios assuntos estudados por fontes secundárias, através da revisão 

bibliográfica, puderam ser identificados pessoalmente pelo doutorando, a partir da observação 

direta das obras arquitetônicas, através da paisagem urbana observada e das entrevistas 

realizadas. Por fim, o acompanhamento diário de notícias sobre o mercado imobiliário, divulgadas 

em jornais locais de grande circulação, o frequente contato com os entrevistados após as 

entrevistas, conversas informais com corretores imobiliários, eventuais visitas a canteiros de obras 

dos edifícios, eventuais visitas aos edifícios acompanhadas por docentes de universidades locais 

e a permanência ininterrupta, no mínimo durante dois meses, também garantiram um 

aprofundamento das compreensões. 

Os próprios deslocamentos territoriais diários por causa das atividades demandadas pelo 

doutorado aprofundaram, igualmente, compreensões sobre questões territoriais das cidades. Por 

exemplo, uma das principais constatações sobre as características dos empreendimentos 

imobiliários estudados é que, grande parte deles, está situado em regiões mais periféricas, em 

novas fronteiras territoriais que foram verticalizadas com edifícios de apartamentos. Uma 

constatação é que essa expansão geograficamente horizontal da verticalização urbana gera, entre 

muitos outros, problemas de trânsito, já que muitos dos moradores desses novos apartamentos 

trabalham ou estudam em regiões mais centrais. Essa é uma questão que será aprofundada no 

capítulo 3. Muitos desses edifícios localizados em longínquas periferias foram visitados e, dessa 

forma, foi possível entender melhor as dificuldades que essas pessoas são submetidas 

cotidianamente. Por exemplo, o bairro Moinho dos Ventos, distante cerca de 13 quilômetros do 

centro de Goiânia. Ao utilizar dois ônibus do transporte público, nas condições e nos horários 

disponíveis, demorou-se quase duas horas entre o deslocamento Centro-Moinhos dos Ventos e 

quase mais duas horas entre o deslocamento Moinho dos Ventos-Centro. Se isso realmente 

significar o tempo gasto diariamente por essas pessoas, os moradores de um empreendimento 

chamado Residencial Moinho dos Ventos, por exemplo, incorporado por Rossi e autor do projeto 

arquitetônico desconhecido, permaneceriam cerca de quatro horas em ônibus circulares intra-

urbanos. 

A estadia bimensal e frequentes visitas a museus de história e de arte das cidades também 

contribuíram para reconstituir a evolução de suas paisagens: Instituto Ricardo Brennand, Instituto 

Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, Caixa Cultural, Santander Cultural, em 
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Recife; Centro Cultural Santander, Casa da Cultura Mário Quintana, Memorial do Rio Grande do 

Sul, em Porto Alegre; Museu Goiano Zoroastro Artiaga, em Goiânia; Museu Histórico Abílio 

Barreto, Memorial Minas Gerais, em Belo Horizonte.  

Portanto, a maneira como as questões são abordadas aqui, são fortemente influenciadas 

por essa série de viagens e cerca de um ano de estadia em Recife, Porto Alegre, Belém, Goiânia 

e Belo Horizonte. Um grande desafio foi traduzir, transpor, transformar, converter, etc., ao longo 

dessa tese de doutorado, uma experiência pessoal apaixonante em um texto acadêmico com todo 

o rigor que ele pressupõe. A proximidade, a convivência e o testemunho ocular de alguns fatos 

podem gerar opiniões parciais de quem participa pessoalmente desse tipo de pesquisa. Outro 

desafio, nesse contexto, foi não comprometer o partido dos argumentos acadêmicos colocados. 

Essas são questões intrínsecas em pesquisas de doutorado constituídas dessa maneira, questões 

que pesquisadores terão que enfrentar quando se apropriarem desses mesmos procedimentos 

metodológicos e se encontrarem diante dessa mesma experiência. 

 

Entrevistas 

 As entrevistas contribuíram para confirmar, refutar ou ampliar as argumentações 

levantadas na revisão bibliográfica. Muitas generalizações ou teorizações apresentadas por 

autores, que constam na revisão bibliográfica, puderam ser verificadas em casos concretos 

discutidos com os entrevistados. Essa complementariedade de procedimentos metodológicos, ao 

mesmo tempo em que enriquece a tese de doutorado e embasa mais plenamente seus 

argumentos, complexiza o processo de desenvolvimento da pesquisa e aponta caminhos que não 

seriam identificados apenas com a revisão bibliográfica. Numa pesquisa com esse recorte 

temático e com essa abrangência geográfica, trata-se de uma abordagem inédita. 

 As principais questões abordadas nas entrevistas foram: características arquitetônicas de 

edifícios de apartamentos construídos recentemente, aspectos territoriais do processo de 

verticalização urbana, transformações urbanas mais impactantes, formas de atuação dos 

principais incorporadores imobiliários, prática profissional de escritórios de arquitetura, 

características do planejamento e mudanças na política edilícia e urbana do município. Qualificar 

localmente cada um desses temas contribuiu para identificar generalidades e eventuais 

particularidades das cidades e quanto o mercado imobiliário de cada uma delas está envolvido 

com práticas reconhecidas em metrópoles em todo o Brasil. 

Ao todo, foram realizadas 79 entrevistas: 16 em Recife, 17 em Porto Alegre, 17 em Belém, 

12 em Goiânia e 17 em Belo Horizonte. Foram três os principais interlocutores: 
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● Arquitetos atuantes em escritórios, principalmente os que estão diretamente envolvidos com 

projetos recentes de edifícios de apartamentos. Priorizou-se os profissionais com produção mais 

significativa, cujas obras arquitetônicas, vinculadas ao processo de verticalização urbana, 

contribuíram para alterar mais drasticamente aspectos da paisagem da cidade. Especialmente, os 

que mantém os principais incorporadores imobiliários como clientes. Esses escritórios 

normalmente são os maiores em termos de quantidade de arquitetos que trabalham como 

funcionários. Além disso, escritórios com essas características raramente projetam edificações 

que não sejam encomendas advindas de incorporadores imobiliários. Muitos deles, praticamente, 

projetam apenas edifícios de apartamentos. 

 Escritórios de arquitetura com essas características foram identificados de diversas formas: 

nos websites das incorporadoras, nas páginas dos empreendimentos imobiliários71; com os 

próprios incorporadores imobiliários ou com os pesquisadores acadêmicos entrevistados; em 

buscadores de páginas web, como o Google72. 

ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA ENTREVISTADOS: 

  ■ RECIFE (PERNAMBUCO): 

   ■ PONTUAL ARQUITETOS (MARCÍLIO COUTINHO) 

   ■ MVRF (RICARDO PESSOA DE MELO) 

   ■ RANGEL MOREIRA (ALBÉRICO PAES BARRETO) 

   ■ MARCO ANTÔNIO GIL BORSOI 

   ■ ALEXANDRE MAÇÃES 

  ■ PORTO ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL): 

   ■ ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA 1
73

 

   ■ ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA 2 

   ■ EDSON DA CUNHA MAHFUZ 

   ■ ELIZABETH POCZTARUK 

   ■ PEDRO GABRIEL CASTRO 

   ■ KAREN AXELRUD 

  ■ BELÉM (PARÁ): 

   ■ ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA 1 

   ■ ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA 2 

                                                           
71

 É preciso ressaltar que algumas incorporadoras não nomeiam o autor do projeto no website que 
comercializa as unidades do empreendimento imobiliário. Esse limite, além de dificultar a identificação do 
arquiteto para a entrevista, evidencia a falta de importância que esses profissionais têm entre os 
incorporadores imobiliários.  

 
72

 Evidentemente, isso restringe-se aos escritórios com essas características que têm websites. 
 
73

 Quando se menciona apenas “escritório de arquitetura” significa que o arquiteto não autorizou a 
publicação de seus dados. 
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   ■ FÁBIO DE ASSIS MELO 

   ■ SEVERINO MARCOS 

   ■ JOSÉ MARIA COELHO BASSALLO 

   ■ COUCEIRO & RUBIM (ARMANDO COUCEIRO) 

   ■ M2P (AURÉLIO MEIRA) 

  ■ GOIÂNIA (GOIÁS): 

   ■ FREDERICO BRETONES & ROBERTO CARVALHO 

   ■ ABÍLIO LOPES DE ALMEIDA JUNIOR 

   ■ LINS & GALVÃO (IARA LUIZA VIEIRA PEREIRA GALVÃO) 

   ■ ESPAÇO ARQUITETURA (FREDERICO ANDRÉ RABELO) 

   ■ AROLDO MÁRCIO FERREIRA 

   ■ KAPA ARQUITETOS (KARDEC BORGES, RENATO ALVES) 

  ■ BELO HORIZONTE (MINAS GERAIS): 

   ■ SYLVIO DE PODESTÁ 

   ■ TÚLIO LOPES 

   ■ DÁVILA ARQUITETURA (AFONSO WALACE) 

   ■ ARQUITETOS ASSOCIADOS (CARLOS ALBERTO MACIEL) 

   ■ VAZIO ARQUITETURA (CARLOS TEIXEIRA) 

   ■ ÂNGELA PINHO 

   ■ JOÃO DINIZ 

   ■ ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA 1 

   ■ UM PRA UM (EDUARDO MOREIRA) 

  

● Incorporadores imobiliários cujos principais negócios são edifícios de apartamentos. Priorizou-se 

as maiores empresas do setor no Brasil, incorporadoras que atualmente têm atuação nacional e 

estão instaladas em quase todas regiões brasileiras, em dezenas de estados e com edifícios 

construídos nas principais metrópoles do país. Dentro da estrutura técnica-administrativa dessas 

empresas, preferiu-se os profissionais mais diretamente ligados na concepção e no 

desenvolvimento do projeto arquitetônico dos edifícios e os profissionais que mantém relações 

com os arquitetos autores desses projetos, que são de escritórios terceirizados. Esses 

incorporadores estão entre os que mais construíram edifícios de apartamentos nas cidades 

estudadas. 

 Incorporadoras imobiliárias com essas características foram identificadas de diversas 

formas: ranking 2011 das “500 maiores construtoras do Brasil”74 segundo a Câmara Brasileira da 

                                                           
74

 Na lista, foram selecionadas apenas as construtoras que eram também incorporadoras imobiliárias.  
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Indústria da Construção75, ranking 2008 das “100 maiores da construção”76 segundo a Inteligência 

Empresarial da Construção77; lista de incorporadoras imobiliárias com capital aberto na 

BOVESPA, setor “Construção e Transporte”, sub-setor “Construção e Engenharia”, segmento 

“construção civil”78; ranking 2010 da “Área Total” da Empresa Brasileira de Estudos de 

Patrimônio79. Além disso, esses incorporadores foram levantados com os próprios escritórios de 

arquitetura e com os pesquisadores acadêmicos entrevistados. 

 INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS ENTREVISTADAS: 

  ■ RECIFE (PERNAMBUCO): 

   ■ CYRELA (GUSTAVO COUTINHO, ANA THAISE SANTOS) 

   ■ MOURA DUBEUX (HOMERO MOUTINHO) 

   ■ MRV (JASON MORAIS, RICARDO CUNHA, RIQUELLINE FARIAS) 

   ■ QUEIROZ GALVÃO (CLARISSA LIMA) 

   ■ INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 1
80

 

   ■ TENDA (WELITON COSTA JUNIOR) 

  ■ PORTO ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL): 

   ■ INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 1 

   ■ INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 2 

   ■ INCORPORADORA IMOBILIÁRAI 3 

   ■ LIVING (SONIA DE ANTONI) 

   ■ MELNICK EVEN (JULIANO MELNICK) 

  ■ BELÉM (PARÁ): 

   ■ PDG (GISELLE AROUCK) 

   ■  INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 1 

                                                           
 
75

 Disponível em: 
http://www.cbicdados.com.br/pesq_grupo.asp?idItem=12&Tipo=1&idGrupo=8&NomeGrupo=Empresas%20d
e%20Constru%E7%E3o&NomeItem=Classifica%E7%E3o%20das%2. Acesso em: 10 julho 2012. 
 
76

 Na lista, foram selecionadas apenas as construtoras que eram também incorporadoras imobiliárias. 
 
77

 Disponível em: http://www.itc.etc.br/ExtrasITC/2008/nav/ranking.asp. Acesso em: 11 julho 2012. 
 
78

 Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Constru%C3%A7%C3%A3o+Civil&idioma=pt-br. Acesso 
em: 19 março 2012. 
 
79

 Disponível em: http://www.embraesp.com.br/176/Ranking-
Imobiliario.aspx?pageid=176&%3fpageid=176&%3fpageid=176&%3fnavid=108. Acesso em22 dezembro 
2014. Essa lista restringe-se a empresas atuantes na cidade de São Paulo. Porém, as empresas oriundas 
da capital paulista, especialmente as grandes incorporadoras, têm atuação nacional. Portanto, como muitas 
delas atuam também nas cidades estudadas, essa lista foi considerada para levantar incorporadoras. 
 
80

 Quando se menciona apenas “incorporadora imobiliária” significa que o entrevistado não autorizou a 

publicação de seus dados. 

http://www.itc.etc.br/ExtrasITC/2008/nav/ranking.asp
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Constru%C3%A7%C3%A3o+Civil&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Constru%C3%A7%C3%A3o+Civil&idioma=pt-br
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   ■ PDG (LUIS SÉRGIO BRITTO DE ARAÚJO) 

   ■ CYRELA (DANIELLE FARIAS E FARIAS) 

   ■ CYRELA (CRISTIANO MOREIRA DA SILVA) 

   ■ ARTHUR MELLO (FREIRE & MELLO) 

   ■ LEAL MOREIRA (JOSÉ ANTÔNIO REI MOREIRA) 

  ■ GOIÂNIA (GOIÁS): 

   ■ MÉTRICA (FREDERICO BRETONES & ROBERTO CARVALHO) 

   ■ TECTO (FREDERICO ANDRÉ RABELO) 

   ■ MOREIRA ORTENCE (MARIA CÁTIMA QUEIROZ E SILVA) 

   ■ BROOKFIELD (FERNANDO MAIA) 

   ■ TERRAL (JULIANA QUEIROZ ARANTES) 

   ■ INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 1 

  ■ BELO HORIZONTE (MINAS GERAIS): 

   ■ EVEN (FABIANO DELVAUX) 

   ■ VAZIO ARQUITETURA (CARLOS TEIXEIRA) 

   ■ ARQUITETOS ASSOCIADOS (CARLOS ALBERTO MACIEL) 

   ■ ROSSI (ALESSANDRA HUDSON) 

   ■ DIRECIONAL (CINTIA CAMPOS) 

   ■ DINIZ CAMARGOS (TEODOMIRO CAMARGOS) 

   ■ UM PRA UM (EDUARDO MOREIRA) 

 

● Pesquisadores acadêmicos de importantes universidades locais81. Priorizou-se docentes que 

ministram disciplinas de projeto ou de história, que têm escritórios de arquitetura e projetos 

concebidos recentemente, com eventual autoria de edifícios de apartamentos. Arquitetos que 

ajudavam a confirmar informações colhidas com agentes do mercado imobiliário, a precisar 

constatações sobre a verticalização das cidades, a identificar as regiões com transformações 

materiais mais significativas, a analisar as características conceituais dos produtos imobiliários 

oferecidos por esse mercado e a determinar maneiras de compreender localmente os recortes 

temáticos dessa pesquisa de doutorado. Pesquisadores acadêmicos com essas características 

foram identificados principalmente através do currículo Lattes. 

 

 

                                                           
81

 Foram entrevistados acadêmicos de diversas universidades, entre as quais, Universidade Federal de 
Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Pará, Universidade 
Federal de Goiás, Universidade Federal de Minas Gerais. 
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 INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS VISITADAS: 

  ■ UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

    ■ DR. LUIZ MANUEL DO EIRADO AMORIM 

    ■ DRA. GILAH NASLAVSKY 

    ■ DR. FERNANDO DINIZ MOREIRA 

   ■ DR. MARCO ANTÔNIO GIL BORSOI 

    ■ DRA. VIRGÍNIA PITTA PONTUAL 

  ■ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

   ■ DR. LUIS HENRIQUE HAAS LUCCAS 

   ■ DR. CARLOS TORRES FORMOSO 

    ■ DR. SILVIO BELMONTE DE ABREU FILHO 

    ■ DR. EDSON DA CUNHA MAHFUZ 

    ■ DRA. MARIA LUIZA ADAMS SANVITTO 

    ■ DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS 

    ■ DR. JÚLIO CELSO BORELLO VARGAS 

   ■ UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

    ■ DR. FABIO DE ASSIS MELLO 

    ■ DR. JOÃO CASTRO 

    ■ DRA. CYBELLE SALVADOR MIRANDA 

    ■ DR. JOSÉ MARIA COELHO BASSALLO 

    ■ DRA. CELMA CHAVES DE SOUZA PONT VIDAL 

    ■ DR. JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA   

  ■ UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

    ■ DR. FREDERICO ANDRÉ RABELO 

    ■ DRA. ÉRIKA CRISTINE KNEIB 

   ■ UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

    ■ DR. CARLOS ALBERTO BATISTA MACIEL 

    ■ DRA. DENISE MORADO NASCIMENTO 

    ■ DR. WELLINGTON CANÇADO COELHO 

    ■ DR. JUPIRA GOMES DE MENDONÇA 

    ■ DRA. CELINA BORGES LEMOS 

 

 Ao longo dos capítulos, o nome de alguns entrevistados não foi mencionado. Nesses 

casos, apenas suas ideias foram apresentadas. Sempre que isso ocorrer, a menção será 

realizada da seguinte forma: “um arquiteto de Goiânia, cujo nome não será mencionado, afirmou 
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que (...)”, “um incorporador de Porto Alegre, cujo nome não será mencionado, acredita que (...)”, 

etc.. Apesar da sabida perda que a ausência do nome representa, preferiu-se ocultá-lo pois não 

houve autorização formal para mencioná-lo. De acordo com os interesses dessa pesquisa de 

doutorado, é importante especular os motivos que os influenciaram nessa decisão. 

 Entre os arquitetos, alguns criticaram abertamente a qualidade do produto imobiliário 

incorporado por seus clientes, especialmente o que concerne a adequação ao uso, a sistemática 

diminuição de áreas, a simplificação volumétrica dos edifícios, a padronização de projetos 

adotada, eventuais problemas urbanos ou ambientais gerados com a intensificação da 

verticalização urbana, entre outros. Além disso, certos arquitetos mencionaram problemas na 

relação profissional com o incorporador, como a alienação de seu trabalho em função da 

predominância de interesses econômicos do incorporador, a precarização das condições de 

trabalho gerada quando se estabelece a relação arquiteto-incorporador, a diminuição da 

remuneração e dos honorários recebidos de encomendas de incorporadores imobiliários, etc.. 

Arquitetos que apontaram essas questões, de algum modo, criticaram a atuação de seus 

principais clientes. Por isso, é compreensível que alguns deles se sintam constrangidos em 

publicar suas opiniões e acreditem que isso poderia comprometer as relações profissionais com 

esses agentes.  

 Em outros casos, os arquitetos entrevistados são funcionários de incorporadoras 

imobiliárias e trabalham em setores de concepção e de desenvolvimento dos edifícios de 

apartamentos. Não é oficialmente uma opinião institucional da empresa, ou seja, a opinião do 

entrevistado pode não expressar exatamente a opinião de seus superiores, dos diretores e do 

presidente. Novamente, o entrevistado pode se sentir constrangido em publicizar o que acredita 

visto que isso pode gerar conflitos dentro da hierarquia da empresa ou, eventualmente, contrariar 

interesses da instituição. Em outras palavras, as explicações levantadas nessas entrevistas 

podem não ser exatamente as explicações apresentadas nas peças publicitárias ou nas 

propagandas de venda dos apartamentos desses empreendimentos ou, ainda, as justificativas 

dadas nas entrevistas podem não coincidir com as justificativas dadas nas propagandas 

direcionadas aos consumidores que compram os apartamentos. 

 Esse quadro mostra que certos arquitetos perderam, entre outras virtudes, a capacidade 

de interferir, de compreender e de dimensionar o significado de sua própria profissão. Mais do que 

isso, alguns deles não se sentem mais capazes de simplesmente expressar suas convicções, 

principalmente se elas contrariam interesses econômicos de determinados agentes imobiliários a 

quem ele está subordinado. O papel social do arquiteto é restabelecido, suas principais 

atribuições são distorcidas, sua atuação é ressignificada e sua interferência na qualificação de 

aspectos das materialidades urbanas é reduzida. Além de não mais agir, essa alienação não 

permite mais que ele discurse nem verbalize sobre certas questões. 
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 O caso extremo encontrado, cujo nome, evidentemente, não será mencionado, é de um 

arquiteto professor/pesquisador de uma universidade federal local. Ele não autorizou a publicação 

da entrevista. Apesar dele não assumir a postura nesses termos, essa pesquisa de doutorado 

infere que essa decisão foi tomada por causa de vínculos profissionais e de comprometimentos 

comerciais estabelecidos entre ele e alguns dos principais incorporadores imobiliários presentes 

na cidade em que atua. Isso mostraria que, especificamente nesse caso, determinados interesses 

econômicos de agentes imobiliários privados estariam incrustrados no ambiente acadêmico da 

referida universidade, através da atuação do referido professor. Se essa leitura estiver correta, ou 

seja, se tal arquiteto não opinar sobre questões que contrariem interesses de alguns de seus 

clientes, poderia ocorrer a mercantilização da atividade acadêmica e científica dessa instituição 

pública de ensino e pesquisa. 

 

Visitas técnicas 

 Foi realizada uma série de visitas técnicas nas regiões cujo processo de verticalização foi 

mais intenso recentemente, onde se apurou a maior construção de edifícios de apartamentos. 

Essas regiões foram identificadas a partir da opinião de diversos dos principais agentes 

imobiliários de cada cidade, como arquitetos e incorporadores82. Além disso, foram utilizados os 

endereços dos empreendimentos levantados nos websites das incorporadoras para confirmar 

quais regiões seriam essas. Por fim, o Google Maps e o Google Street View83 mantém imagens 

relativamente atualizadas das cidades e também contribuíram para identificar mais regiões 

verticalizadas. Ao todo, foram realizadas: 

● 52 visitas técnicas, em 32 bairros diferentes84, das cinco metrópoles visitadas, entre os anos de 

2012 e 2013, totalizando 216 empreendimentos levantados85. 

                                                           
82

 Esse levantamento ocorreu nas entrevistas que foram realizadas. Uma das perguntas realizadas foi: 
“Quais os bairros que sofreram recentemente um processo de verticalização mais intenso?”.  

 
83

 www.maps.google.com.br 

 
84

 Recife: 10 empreendimentos em Boa Viagem, 12 empreendimentos em Casa Forte, 3 empreendimentos 
em Graças, 1 empreendimento em Madalena e 6 empreendimentos em Pina; Porto Alegre: 12 
empreendimentos em Bela Vista, 5 empreendimentos em Jardim Carvalho, 2 empreendimentos em Jardim 
do Salso, 2 empreendimentos em Moinhos de Vento e 14 empreendimentos em Petrópolis; Belém: 6 
empreendimentos em Batista Campos, 3 empreendimentos em Cremação, 9 empreendimentos em Marco, 5 
empreendimentos em Nazaré, 4 empreendimentos em Parque Verde, 5 empreendimentos em Pedreira, 8 
empreendimentos em Umarizal/Doca; Goiânia: 6 empreendimentos em Jardim Eldorado, 9 
empreendimentos em Jardim Goiás, 3 empreendimentos em Moinho dos Ventos, 6 empreendimentos em 
Parque Amazônia, 7 empreendimentos em Setor Bueno, 7 empreendimentos em Setor Negrão de Lima e 6 
empreendimentos em Vila dos Alpes; Belo Horizonte: 13 empreendimentos em Belvedere, 18 
empreendimentos em Buritis, 15 empreendimentos em Castelo, 11 empreendimentos em Cruzeiro, 3 
empreendimentos em Vale do Sereno (Nova Lima), 4 empreendimentos em Fernão Dias. 
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Empreendimento chamado Vivare, incorporado por Living, projetado por Elizabeth Pocztaruk. Localização: 
rua Abram Goldsztein, Jardim Carvalho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fonte: autor). 

 

                                                                                                                                                                                                 
85

 É preciso lembrar que um único empreendimento, eventualmente, pode contém diversos edifícios. É 
provável, portanto, que sejam milhares de edifícios coletados nas visitas técnicas. Além desses, vários 
outros edifícios levantados não foram construídos recentemente. Julgou-se conveniente levantar 
exemplares de outras épocas para, se necessário, compará-los com a produção mais recente. Além disso, 
alguns desses antigos edifícios estão localizados nos mesmos bairros em que se encontram os exemplares 
mais recentes. Portanto, esses edifícios ajudam a constituir a atual paisagem da região. O bairro de Boa 
Viagem, em Recife, é um exemplo. Foram encontrados edifícios de apartamentos construídos na região 
desde os anos 1950 mas, também, edifícios construídos nos anos 2000. 
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Empreendimento chamado Parc Paradiso, incorporado por Gafisa, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: avenida Conselheiro Furtado, Cremação, Belém, Pará (fonte: autor). 
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Empreendimento chamado Brookfield Towers, incorporado por Brookfield, projetado por Konigsberger & 
Vannucchi. Localização: avenida Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânias, Goiás (fonte: autor). 
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Empreendimento chamado Terra Nova La Vie, incorporado por Rodobens, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: Elson Nunes de Souza, Castelo, Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

 

 

  

                                         

  

Edifício de incorporador desconhecido, projetado por Marco Antônio Borsói. Localização: avenida Boa 
Viagem, Boa Viagem, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 
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 Além dos edifícios em si, a própria região em que os empreendimentos imobiliários estão 

localizados foi melhor compreendida e registrada com as visitas técnicas. Nas entrevistas 

realizadas com arquitetos, incorporadores e pesquisadores acadêmicos, foram mencionadas 

questões relativas a paisagem dessas regiões mais verticalizadas: transformações urbanas mais 

recentes, impactos gerados pela construção dos edifícios, dados sobre o perfil sócio-econômico 

da população residente, mobilidade urbana, uso e ocupação nas imediações, alterações recentes 

de legislação edilícia e urbana, impacto das edificações mais recentes sobre o meio ambiente 

natural pré-existente, principais ações imobiliárias do mercado privado, ações do Governo 

municipal sobre o território da região, planejamento urbano e gestão do espaço público, 

ocupações urbanas informais, processo de gentrificação, etc.. Algumas dessas questões puderam 

ser, convenientemente, melhor precisadas, confirmadas e registradas nas visitas técnicas. 

 Vários exemplos poderiam ilustrar questões observadas pessoalmente nas visitas técnicas: 

a expansão da verticalização urbana para fora dos limites da cidade de Recife, adentrando em 

cidades da região metropolitana, como Jaboatão dos Guararapes; megaempreendimentos86 

realizados em regiões mais periféricas de Porto Alegre, como o Jardim do Salso; verticalização de 

regiões mais próximas das zonas portuárias de Belém, como a região da Doca; a construção de 

parques urbanos e edifícios de apartamentos a partir de uma mesma operação imobiliária privada, 

em Goiânia, como na região do Parque Amazônia; reforma e venda de apartamentos de edifícios 

construídos décadas atrás no centro de Belo Horizonte; interesses imobiliários privados em 

transformar parte da região do Cais do Estelita, em Recife, em condomínios fechados; 

empreendimentos imobiliários incorporados a partir de parcerias entre empresas de São Paulo e 

de Porto Alegre, no bairro Jardim Carvalho da capital gaúcha; a relação entre a verticalização 

urbana e a preservação do patrimônio histórico, no bairro de Nazaré, em Belém; os raros 

exemplares de edifícios com uso misto em Goiânia, como os do bairro Jardim Goiás; as prováveis 

transformações urbanas na zona norte de Belo Horizonte, oriundas da Operação Urbana Nova 

BH; entre tantas outras. 

 

Peças gráficas dos edifícios de apartamentos 

 Foram coletadas peças gráficas de edifícios de apartamentos publicados no período de 

desenvolvimento dessa pesquisa, principalmente entre 2011 e 2014. Dentre os edifícios 

levantados, alguns apenas foram lançados e estão em processo de venda das unidades, outros 

ainda estão em fase de construção e venda das unidades e o restante já encontra-se construído e 

ocupado. Portanto, trata-se da incorporação mais recente de edifícios de apartamentos. As 

imagens coletadas contribuíram para ampliar as reflexões realizadas na Parte 2 dessa tese de 

doutorado, que trata diversos aspectos dos produtos imobiliários estudados. Além disso, elas 
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 Nos termos que serão apresentados no capítulo 3. 
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ilustram as descrições e constatações realizadas sobre os edifícios de apartamentos, 

principalmente na escala da unidade habitacional. 

O critério para a escolha dos empreendimentos levantados e das incorporadoras 

consideradas são os mesmos descritos no tópico Entrevistas: os mesmos critérios que balizaram 

quais incorporadores imobiliários seriam entrevistados definiram também quais empreendimentos 

teriam peças gráficas levantadas. Priorizou-se as maiores empresas do setor no Brasil, 

incorporadoras que, atualmente, têm atuação nacional e estão instaladas em quase todas regiões 

brasileiras, em dezenas de estados e com edifícios construídos nas principais metrópoles do país. 

Esses incorporadores estão entre os que mais construíram edifícios de apartamentos nas cidades 

estudadas. Incorporadoras imobiliárias com essas características foram identificadas de diversas 

formas: ranking 2011 das “500 maiores construtoras do Brasil”87 segundo a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção88, ranking 2008 das “100 maiores da construção”89 segundo a Inteligência 

Empresarial da Construção90; lista de incorporadoras imobiliárias com capital aberto na 

BOVESPA, setor “Construção e Transporte”, sub-setor “Construção e Engenharia”, segmento 

“construção civil”91; ranking 2010 da “Área Total” da Empresa Brasileira de Estudos de 

Patrimônio92. Além disso, essas empresas foram levantadas com os próprios escritórios de 

arquitetura e com os pesquisadores acadêmicos entrevistados. 

 No total, foram levantadas: 

● 8.415 peças gráficas, de 1.255 edifícios diferentes, que incluem 65.458 apartamentos, 

distribuídos em 478 empreendimentos. 

As peças gráficas prioritariamente levantadas foram plantas das unidades habitacionais, a 

implantação do(s) bloco(s), a perspectiva do(s) edifício(s) e imagens internas do apartamento e de 

atividades disponíveis na instância coletiva do empreendimento.  Além disso, sempre que 

disponibilizadas, foram levantadas informações sobre a produção do edifício, como a 
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 Na lista, foram selecionadas apenas as construtoras que eram também incorporadoras imobiliárias.  

 
88

 Disponível em: 
http://www.cbicdados.com.br/pesq_grupo.asp?idItem=12&Tipo=1&idGrupo=8&NomeGrupo=Empresas%20d
e%20Constru%E7%E3o&NomeItem=Classifica%E7%E3o%20das%2. Acesso em: 10 julho 2012. 
 
89

 Na lista, foram selecionadas apenas as construtoras que eram também incorporadoras imobiliárias. 
 
90

 Disponível em: http://www.itc.etc.br/ExtrasITC/2008/nav/ranking.asp. Acesso em: 11 julho 2012. 
 
91

 Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Constru%C3%A7%C3%A3o+Civil&idioma=pt-br. Acesso 
em: 19 março 2012. 
 
92

 Disponível em: http://www.embraesp.com.br/176/Ranking-
Imobiliario.aspx?pageid=176&%3fpageid=176&%3fpageid=176&%3fnavid=108. Acesso em: 22 dezembro 
2014. Essa lista restringe-se a empresas atuantes na cidade de São Paulo. Porém, as empresas oriundas 
da capital paulista, especialmente as grandes incorporadoras, têm atuação nacional. Portanto, como muitas 
delas atuam também nas cidades estudadas, essa lista foi considerada para levantar incorporadoras. 

http://www.itc.etc.br/ExtrasITC/2008/nav/ranking.asp
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Constru%C3%A7%C3%A3o+Civil&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Constru%C3%A7%C3%A3o+Civil&idioma=pt-br
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incorporadora imobiliária, o autor do projeto, a localização do empreendimento, a área da unidade 

habitacional, a quantidade de apartamentos, as atividades de lazer, etc.. 

 

 

Fragmento da tabela de Excel que organiza as informações dos empreendimentos realizados na cidade de 
Belo Horizonte 

 As imagens estão em pastas, organizadas com diversas informações: data, cidade, 

incorporador, autor, endereço. Já as informações sobre a produção estão organizadas em 

planilhas de Excel. Esses procedimentos metodológicos que organizam o material coletado já 

foram largamente experimentados por outros estudos acadêmicos do Nomads.usp, que também 

coletaram informações e imagens de edifícios de apartamentos. O Núcleo possui um Banco de 

Dados sobre projetos arquitetônicos de edifícios de apartamentos e, aqui, nessa pesquisa de 

doutorado, o que se realizou foi a ampliação desse banco. 

 

Google Maps e Google Street View 

 Uma das ferramentas utilizadas para compreender mais detalhadamente aspectos físico-

territoriais das cidades foi o Google, principalmente o Google Maps e o Google Street View 

(www.maps.google.com.br). O primeiro tem fotografias de satélite em várias escalas e com 

definições de qualidade adequadas aos objetivos desse trabalho. O segundo tem imagens 

tridimensionais de pontos específicos das cidades, a partir do ponto de vista de um observador 

pedestre. Além disso, eles contém diversas informações que são sobrepostas as imagens, como 

endereços, localizador de endereços, buscador de atividades93 ou instituições94 específicas. Além 

                                                           
93

 Por exemplo, num determinado trecho do mapa, é possível buscar por “escola” ou “hospital”. Com isso, 
ele lista e localiza na região as atividades buscadas e traz, em alguns casos, informações relativamente 
detalhadas. 
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disso, quantifica com relativa precisão essas atividades ou instituições e, com isso, ajuda a 

explicar melhor aspectos do uso do solo em algum trecho da cidade, especifica precisamente 

distâncias entre dois pontos diferentes, estabelece as melhores rotas para deslocamento entre os 

dois pontos, identifica linhas de ônibus específicas e seus respectivos horários, levanta trajetos 

dessas linhas, pontos de ônibus e estações rodoviárias, etc.. Essas são algumas ferramentas 

utilizadas com frequência durante as viagens acadêmicas. 

 As Visitas Técnicas aos edifícios, realizadas dentro das atividades das Viagens 

Acadêmicas, dependeram grandemente do uso contínuo e intenso do Google Maps: 

anteriormente às visitas, no estabelecimento de estratégias para os deslocamentos, na definição 

de trechos específicos para as visitas e na identificação da localização exata dos 

empreendimentos que seriam visitados; posteriormente às visitas, na análise dos 

empreendimentos visitados, na análise das edificações e das paisagens registradas e na 

organização do material gráfico coletado. Já nas Entrevistas realizadas com arquitetos, 

incorporadores e pesquisadores acadêmicos, o Google Maps foi largamente utilizado na etapa de 

transcrição. Conforme os entrevistados apontavam aspectos da verticalização urbana, 

transformações territoriais de trechos específicos, intervenções do planejamento urbano sobre o 

espaço da cidade, características de determinados empreendimentos, etc., as questões eram 

verificadas, imediatamente, com as ferramentas que o Google Maps oferece. 

 O uso contínuo e intenso dessa ferramenta dotou-a como um procedimento metodológico 

importante, inseparável das outras abordagens realizadas nas Viagens Acadêmicas. A própria 

compreensão da territorialidade das cidades, implícita nos argumentos expostos nos capítulos 

dessa tese, foi estabelecida também a partir dessa ferramenta. Além disso, questões genéricas, 

verificáveis nas cinco cidades estudadas, puderam ser verificadas e comparadas 

simultaneamente, quando os mapas de todas elas estavam abertos em diferentes abas do 

navegador da internet. A dinâmica proporcionada pelo Google Maps ajudou a determinar, em 

alguma medida, o ritmo de compreensão de questões suscitadas principalmente nas Viagens 

Acadêmicas. 

 

Revisão bibliográfica 

 A principal hipótese e os objetivos dessa pesquisa de doutorado foram verificados também 

através de revisão bibliográfica. Os trabalhos acadêmicos preferencialmente estudados são os 

que permitiam leituras territorialmente mais amplas e tinham abrangência no mínimo nacional, 

incluindo diferentes regiões brasileiras, pois suas ideias embasariam a compreensão de todas as 

                                                                                                                                                                                                 
94

 Mais detalhadamente, dentro do exemplo citado na nota de rodapé acima, é possível especificar a escola 
ou o hospital que se está buscando. 
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cidades analisadas. Além disso, priorizou-se trabalhos acadêmicos mais recentes, que suscitavam 

discussões sobre o panorama contemporâneo do mercado imobiliário brasileiro, distinguindo-o de 

panoramas de décadas atrás. Dentro desses recortes, estabeleceu-se duas categorias gerais, que 

conduziram o levantamento dos textos, o registro dos principais argumentos e as posteriores 

análises: processos imobiliários e produtos imobiliários. Esses dois tópicos organizam, inclusive, 

os capítulos da presente tese. Por um lado, eles ajudam a problematizar mais plenamente as 

questões levantadas pelos agentes que foram entrevistados. Por outro lado, eles ajudam a 

ampliar as leituras possíveis das peças gráficas dos edifícios de apartamentos levantados e suas 

características arquitetônicas e implicações urbanísticas. 

Nesse caso, revisão bibliográfica, entrevista com agentes imobiliários e levantamento de 

peças gráficas são procedimentos metodológicos complementares. A maneira como os 

argumentos são organizados aqui é consequência dessa complementariedade. Por exemplo, 

muitas das atividades realizadas nas viagens acadêmicas foram idealizadas, alteradas ou 

ampliadas por causa dos argumentos encontrados na revisão bibliográfica. Porém, inversamente, 

muitas das questões levantadas nas viagens acadêmicas também contribuíram na escolha dos 

trabalhos acadêmicos da revisão bibliográfica. A complementariedade, mas também a 

simultaneidade e a diversidade desses procedimentos também foram utilizadas na estruturação 

dos argumentos dos capítulos. Certas explicações, visões ou pontos de vista, específicas sobre 

casos concretos, de determinadas cidades, somente foram levantadas por causa do contato direto 

com alguns agentes imobiliários ouvidos. Da mesma forma, essas considerações somente foram 

refletidas em parâmetros mais abrangentes por causa dos trabalhos acadêmicos estudados. O 

que esse parágrafo indica é que os procedimentos metodológicos adotados, se aplicados 

individualmente, não obteriam os mesmos resultados expostos nessa tese. 

 A abrangência dos temas levantados é proporcional aos interesses, aos objetivos e aos 

limites dessa tese de doutorado. Com o seu desenvolvimento, notou-se que esses temas estão 

interligados quando utilizados para compreender o mercado imobiliário brasileiro e seus produtos 

mais recentes. Eles também contribuem para qualificar a principal hipótese dessa pesquisa, de 

que certos produtos e processos oriundos de São Paulo seriam determinantes na formatação de 

edifícios de apartamentos nas cidades consideradas. Essa influência somente pôde ocorrer, de 

fato, por causa da conjunção dos fatores listados abaixo95. Uma constatação importante é que há 

uma série de padronizações de processos e de produtos, identificável em agentes imobiliários que 

pretensamente buscam uma atuação nacional, ou seja, nos principais agentes, os que mais 

produzem. Portanto, várias das considerações encontradas na revisão bibliográfica poderiam ser 

generalizadas para todo o território brasileiro onde esses agentes atuassem e não apenas nas 

cinco cidades estudadas: Recife, Porto Alegre, Belém, Goiânia, Belo Horizonte. Por isso, 

                                                           
95

 Os autores citados nessa listagem são apenas alguns dos mais importantes que foram consultados. A 
lista completa encontra-se nas Referências desse trabalho. 
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considerando os processos e os produtos que são padronizados, aplicados constantemente pelos 

agentes imobiliários envolvidos, os argumentos abaixo poderiam explicar o panorama de qualquer 

grande cidade brasileira. As questões estudadas nas metrópoles escolhidas são apenas 

manifestações concretas de ações padronizadas e generalizadas. 

● Ideias neoliberais e cultura capitalista no fim do século XX (CHOMSKY, 2002; CANCLINI, 2007; 

OLIVEIRA, 2010; ANDERSON, 2010; BAUMAN, 2013; etc.). A produção imobiliária estudada é 

estritamente privada, formada por empresas capitalistas que figuram entre as principais 

incorporadoras brasileiras, as que mais incorporaram/construíram/venderam edifícios de 

apartamentos recentemente, entre as que mais aumentaram proporcionalmente sua produção nos 

últimos anos e, evidentemente, entre as que mais impactos têm gerado sobre consideráveis 

trechos da paisagem das cidades. Entender interesses corporativos das empresas, objetivos 

econômicos, justificativas financeiras, investimentos de capital e, principalmente, a relação que 

elas estabelecem com os agentes públicos competentes são fundamentais para a compreensão 

das circunstâncias em que são definidas as características dos empreendimentos imobiliários. 

● Produção de materialidades urbanas no ambiente das relações capitalistas (CARLOS, 1994; 

HARVEY, 1996; MARICATO, 2002; ARANTES, 2002; HALL, 2005; etc.). Quanto mais influenciado 

por premissas neoliberais, mais o planejamento edilício e urbano será determinado por interesses 

econômicos dos principais e mais influentes agentes imobiliários atuantes na cidade. Quanto mais 

influenciado por tais interesses, mais esse planejamento tende a excluir quaisquer ações que 

possam comprometer os interesses econômicos desses agentes imobiliários. Existiria um 

alinhamento entre decisões de agentes públicos competentes, materializadas no planejamento, 

com interesses de certos agentes imobiliários privados envolvidos, materializados em seus 

empreendimentos. As principais resultantes arquitetônicas e urbanísticas desse contexto seriam 

definidas a partir dessas relações. 

● Tramas imobiliárias e os principais agentes envolvidos na incorporação do edifício (MARTINS, 

2010; SHIMBO, 2010; FIX, 2011; SANFELICI, 2013; etc.). A relação profissional estabelecida 

entre os principais agentes imobiliários envolvidos expõem a participação, os interesses, as 

competências e a influência de cada um. As características arquitetônicas dos empreendimentos 

imobiliários dependem dessas relações e da influência que certos agentes exercem sobre outros. 

Por exemplo, as relações incorporador-governante, incorporador-arquiteto (funcionário), 

incorporador-arquiteto (terceirizado), incorporador-investidor, etc., certamente, definem os 

aspectos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, além do porte e da localização do 

empreendimento. Os interesses de cada um, quase nunca confluentes, expõem algumas 

contradições do processo de produção. Em outras palavras, a influência que um agente exerce 

sobre outro ou a influência exercida por outro agente sobre ele, condicionam sua participação na 

definição das características do empreendimento. 
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● Práticas profissionais de arquitetos e seu papel na sociedade contemporânea (MAHFUZ, 2001; 

SEGNINI JUNIOR, 2004; PADOVANO, 2008; FERREIRA, 2011; DIANA, 2012; etc.). A forma de 

atuação de arquitetos que projetam edifícios de apartamentos mostra que sua participação nesses 

negócios imobiliários é proporcional a sua alienação aos interesses econômicos previamente 

estabelecidos pelo incorporador que o contratou para desenvolver o projeto. Com isso, a própria 

noção sobre competências e atribuições do arquiteto é alienada. Nesse contexto, qualificar a 

atuação desse arquiteto depende de qualificar a atuação dos incorporadores envolvidos. Além 

disso, não é apenas a definição das características arquitetônicas que são expropriadas do 

arquiteto pois, nessas circunstâncias, o próprio processo de projeto é alterado para atender essas 

demandas. 

● Transformações urbanas recentes mais relevantes no ambiente da cidade capitalista (PEREIRA, 

2005; REIS FILHO, 2006; MEYER, GROSTEIN, 2006; CALDEIRA, 2007; BONDUKI, 2011; etc.). 

Na gestão urbana em que interesses econômicos de certos agentes imobiliários privados 

condicionam decisões sobre materialidades urbanas, muitas das transformações ocorridas se 

devem a ações diretas ou indiretas de incorporadores. O próprio porte de muitos 

empreendimentos encontrados dá uma conotação urbana, já que muitos dos projetos, que 

acomodam diversos edifícios, começam com um desenho viário que define lotes e quadras, ruas e 

calçadas, saneamento básico, etc.. Algumas das transformações urbanas mais significativas 

encontradas, como a periferização da verticalização, se devem a ação de agentes imobiliários 

estudados. 

● Características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos (VILLA, 2002; TRAMONTANO, 

2004; PINHO, 2005; QUEIROZ, 2008; ANITELLI, 2011; etc.). Entre as peças gráficas estudadas, a 

solução arquitetônica adotada é altamente padronizada. Vários dos próprios agentes imobiliários 

ouvidos, como arquitetos e incorporadores, assumem que a padronização é uma estratégia 

fundamental que viabiliza a produção em determinados parâmetros. Foram determinados os 

termos dessa padronização, ou seja, as características arquitetônicas e o agenciamento espacial 

desse projeto padronizado. Além disso, foram identificadas as origens mais prováveis desse 

modelo de planta. Todos os incorporadores imobiliários estudados utilizam esse projeto 

padronizado em quase todos os empreendimentos lançados recentemente. É o que se nota a 

partir das peças gráficas levantadas. 

● Transformações de paradigmas culturais, de novos perfis populacionais e de novos modos de 

vida (TASCHNER, 1997; NOMADS.USP, 2007; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008; etc.). Os 

grupos domésticos brasileiros vêm alterando crescentemente sua composição. O resultado é uma 

variedade de tipos e de tamanho de famílias, com cotidianos e demandas domésticas 

diferenciadas. O que se espera, nesse contexto, é que os produtores imobiliários identifiquem 

essas famílias e adequem seus produtos aos respectivos cotidianos e demandas. Novos modos 
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de vida demandariam novos espaços de morar. Porém, a adoção inequívoca de uma solução 

padronizada dificulta a adequação do desenho oferecido aos usos requeridos por essas pessoas. 

 Esses tópicos deveriam ser entendidos conjuntamente: a somatória dessas temáticas, com 

esses recortes, abarcam os principais interesses dessa pesquisa de doutorado. Todos esses 

assuntos estão co-relacionados. Por exemplo, demandas de novos modos de vida, identificados 

na contemporaneidade, deveriam constar também nos produtos imobiliários oferecidos. O que 

ocorre, na prática, no entanto, é que quase sempre o desenho oferecido é padronizado, 

independentemente das demandas das famílias atendidas. Essa padronização é estabelecida 

porque, através dela, é possível, na visão de quem produz, construir em larga escala e com 

abrangência nacional. Já essa produção em larga escala viabiliza demandas econômicas de 

investidores oriundos, muitas vezes, do mercado financeiro. Nesse contexto, somente o aumento 

substancial da produção seria capaz de gerar os lucros esperados. Contudo, o aumento da escala 

dos empreendimentos também traz impactos na paisagem da cidade, que tem territórios alterados 

bruscamente com, por exemplo, a periferização da verticalização. Oficialmente, os arquitetos são 

os principais responsáveis por esse fenômeno, já que são eles que assinam a autoria de quase 

todos os edifícios. Na prática, sabe-se que os incorporadores imobiliários são os agentes que 

definem as características arquitetônicas e o arquiteto se alinha aos interesses de quem o 

contratou para obter encomendas como essas. Esse é um importante aspecto do atual estágio da 

produção capitalista de metrópoles brasileiras: trechos urbanos inteiros são criados em função de 

interesses econômicos dos agentes imobiliários privados que incorporam esses edifícios que, por 

sua vez, atendem o interesse de seus principais investidores ou acionistas que, por sua vez, 

esperam retorno financeiro do capital aportado. Em muitos casos, o próprio Governo se alinha 

com esses interesses pois enxerga vantagens nesse viés de planejamento urbano. O que se 

mostrou suscintamente nesse parágrafo é que a qualificação e a dimensão dos fatos elencados 

somente poderiam ser entendidas na sua plenitude, dentro dos interesses dessa pesquisa de 

doutorado, quando estudados conjuntamente.  

 

ESTRUTURA DA TESE 

 A tese foi dividida em duas partes principais: Parte 1 (Processos imobiliários), Parte 2 

(Produtos imobiliários). Cada uma dessas partes tem dois capítulos. No total, essas duas partes 

somam quatro capítulos, dois sobre processos e dois sobre produtos. Ao final de cada parte, há 

um capítulo específico com as constatações sobre a principal hipótese dessa pesquisa de 

doutorado. Por isso, ao final da Parte 1, é apresentada uma reflexão sobre a hipótese, relativa a 

constatações específicas dos processos imobiliários estudados. Igualmente, ao final da Parte 2, é 
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apresentada uma reflexão sobre a hipótese, relativa a constatações específicas dos produtos 

imobiliários estudados. 

 Com o desenvolvimento dessa pesquisa de doutorado, notou-se uma premissa 

fundamental para a compreensão desse objeto de estudo: as formas de atuação de certos 

agentes imobiliários privados e seus interesses, principalmente econômicos, são determinantes na 

definição das características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos levantados. Os 

processos imobiliários estudados se mostraram condicionantes sobre os produtos imobiliários 

posteriormente oferecidos. Uma constatação é que, se os processos imobiliários forem alterados e 

os interesses econômicos de quem produz forem modificados sob outros parâmetros e, 

principalmente, se os agentes imobiliários forem outros, o produto imobiliário resultante seria 

diferente. Portanto, o objeto de estudo, concebido nessas circunstâncias, somente poderia ser 

entendido plenamente quando as principais ações implícitas na sua produção fossem igualmente 

compreendidas. É por isso que esse trabalho foi dividido nessas duas Partes (processos + 

produtos). Por um lado, os processos imobiliários apresentados só foram estudados pois, em 

alguma medida, contribuíam para contextualizar e explicar os próprios edifícios de apartamentos. 

Por outro lado, as características dos edifícios de apartamentos, incluindo aspectos que tangem a 

urbanidade dessas edificações, insinuam certos interesses econômicos, implícitos nas formas 

arquitetônicas adotadas.  

 O capítulo 1 (Parte 1) mostra determinadas implicações de ações da incorporação 

imobiliária sobre trechos da paisagem das cidades, especialmente através de interferências na 

elaboração e na gestão de políticas públicas voltadas para o planejamento edilício e urbano. 

Muitas vezes, são agentes imobiliários privados, mais influentes politicamente, mais relevantes 

economicamente, que contribuem decisivamente para formatar o planejamento que será adotado 

pelo Governo. As resultantes da relação desses agentes públicos e privados e como isso se 

manifesta em trechos da paisagem das cidades são questões interpretadas nesse capítulo. Além 

disso, determinadas porções da população também terão suas ações examinadas, principalmente 

pessoas que não figuram entre os agentes públicos, nem representam os interesses econômicos 

dos principais incorporadores imobiliários. 

 O capítulo 2 (Parte 1) identifica uma estrutura de relações internas ao mercado imobiliário 

estudado e a ação de diversos agentes envolvidos. Ações específicas de determinados agentes 

influenciam ou são influenciadas por ações de outros agentes. Foi levantada uma complexa 

hierarquia de relações, que envolve diversos agentes, como incorporador com atuação nacional, 

incorporador com atuação local, arquiteto com atuação nacional, arquiteto com atuação local, 

arquiteto funcionário da incorporadora, arquiteto funcionário de outro arquiteto, arquiteto que atua 

como incorporador, incorporador que atua como arquiteto, investidor individual, acionista, 

investidor corporativo oriundo de fundos do mercado financeiro, etc.. Os interesses de cada um, 
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muitas vezes conflitantes e não confluentes, são conjugados num processo que culmina com a 

obra arquitetônica edificada. O desenho do edifício de apartamentos é definido a partir de agentes 

que impõem, em alguma medida, seus interesses sobre os interesses de outros agentes. É a 

partir dessas condições que se estabelecem relações, por exemplo, entre os objetivos 

econômicos de investidores de fundos do mercado financeiro, as ações de incorporadores que 

têm seus empreendimentos, em parte, financiados por esses investidores e a prática profissional 

dos arquitetos envolvidos com encomendas do mercado imobiliário.  

O capítulo 3 (Parte 2) qualifica certos impactos que o processo de verticalização urbana 

gera sobre trechos da paisagem da cidade. Isso traz implicações sobre a morfologia urbana, que 

pode ser alterada bruscamente por causa das características ou por causa do porte dos 

empreendimentos imobiliários; implicações sobre a localização desses empreendimentos e, 

consequentemente, a localização de diversas outras atividades essenciais no cotidiano das 

pessoas (comércio, serviços, trabalho, lazer, etc.); implicações sobre a inserção dos edifícios na 

região, a relação sócio-territorial que ele estabelece com a vizinhança ou com o bairro em que ele 

se localiza, além de eventuais segregações ou integrações que eles gerem; e implicações sobre 

edificações já construídas, principalmente aquelas de interesse histórico e arquitetônico. A 

verticalização urbana, portanto, entendida aqui como a construção sistemática de edifícios de 

apartamentos em territórios e em períodos específicos, requalifica a paisagem da cidade. Essa 

verticalização, quanto mais intensa, rápida e circunscrita territorialmente, mais traria outras 

qualidades para a região, sejam elas boas ou ruins. Essas novas qualidades também refletem, 

igualmente, ações e interesses de determinados agentes imobiliários materializados na paisagem 

da cidade. 

O capítulo 4 (Parte 2) aponta determinados aspectos arquitetônicos dos edifícios de 

apartamentos estudados. Porém, esses aspectos sempre são contextualizados a partir de 

interesses específicos dos agentes imobiliários que os produzem. É por isso que esse capítulo, 

tanto como os outros, atrela soluções projetuais adotadas aos interesses produtivos pré-

estabelecidos e, reciprocamente, assume que esses interesses produtivos imobiliários são 

determinantes na definição das características arquitetônicas da edificação. Nesse contexto, é 

relevante aos interesses dessa tese de doutorado estudar a padronização das soluções espaciais 

dos apartamentos, as possíveis origens dessa padronização e a consolidação de um determinado 

modelo que é largamente repetido, além da redução das áreas das unidades e a simplificação das 

fachadas dos edifícios. Conjuntamente, a pertinência de novos modos de vida como insumos de 

projetos válidos para a concepção dos produtos imobiliários oferecidos será verificada. 

Após as partes 1 e 2, mais um capítulo está previsto: o capítulo 5, síntese e representativo 

de diversas questões problematizadas nos quatro primeiros capítulos, caracterizará o apartamento 

paulistano, além de compará-lo com exemplares das outras cidades estudadas. Nesse contexto, a 
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principal hipótese da pesquisa de doutorado será verificada diretamente sobre a organização 

espacial do apartamento e sobre as soluções arquitetônicas mais notórias, a partir de 

comparações entre unidades paulistanas e brasileiras. Os apartamentos das peças gráficas 

levantadas serão caracterizados a partir de duas categorias de análise principais: 1. Atividades e 

ambientes sugeridos em cômodos; 2. Integrações espaciais e de uso entre cômodos.  
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Questões de interesse dessa pesquisa de doutorado, pontuadas nesse capítulo, serão 

abordadas a partir de um viés político. A paisagem da cidade muda constantemente, de acordo 

com as condicionantes históricas de cada época. Uma constatação é que o embate político de 

certos agentes, públicos e privados, determinam fortemente as características materiais da cidade 

e esses condicionantes históricos. Genericamente, esse capítulo trata da construção material da 

cidade e importantes transformações urbanas ocorridas recentemente, analisadas, 

evidentemente, por esse contexto político. Pretende-se compreender melhor certas materialidades 

urbanas, em constante evolução, a partir da atuação de determinados promotores imobiliários, 

gestores públicos competentes e de outras parcelas da população. Existem inúmeras questões 

implícitas na produção de edifícios de apartamentos, que são propostas por empresários que 

incorporam edifícios, que são analisadas e validadas por órgãos públicos competentes e que 

impactam o cotidiano de milhões de pessoas. O que se propõe aqui é uma reflexão sobre 

questões contextuais, implícitas nessa produção imobiliária, vista à luz de aspectos da política 

habitacional e urbana das cidades estudadas.  

 “O Executivo do Estado Moderno é apenas um comitê para gerenciar os negócios comuns 

do conjunto da burguesia”. Karl Marx e Friedrich Engels96, no século XIX, no prenúncio da 

burguesia moderna, nessa frase decerto simplista, já entreviam um inevitável conflito de 

interesses, muitas vezes insuperável, entre gestores públicos e empresários privados. A 

sociedade civil como um todo não participa das decisões políticas cotidianas de maneira 

equilibrada ou igualitária. A política é resultante de uma série de conflitos e negociações 

permanentes que, no ambiente do mercado imobiliário estudado por esse trabalho, quase sempre 

desfavorece parcelas não vinculadas aos grupos econômicos mais importantes. Por exemplo, os 

principais promotores imobiliários, os que mais constroem edifícios de apartamentos, quase 

sempre, influenciam mais a política habitacional e urbana pública do que a sociedade civil 

organizada, principalmente se considerada a população economicamente mais pobre, não 

vinculada, obviamente, a esses grupos econômicos. Isso pode gerar impactos urbanos negativos 

e dificilmente reversíveis. O discurso estruturado nesse capítulo expõe esse conflito. 

Esse capítulo se remete principalmente as ações de três agentes: „população‟, „Estado‟, 

„empresários‟. É a partir da relação estabelecida entre eles que a política interferente no meio 

urbano se concretiza. O estudo de seus interesses é fundamental para a compreensão das 

materialidades urbanas mais relevantes da metrópole brasileira contemporânea. Essa é uma 

abordagem que se repete em toda „Parte 1‟ dessa tese de doutorado: entender que os produtos 

estudados são conformados a partir dos processos imobiliários que os engendram. Portanto, a 

ação de determinados agentes que participam direta ou indiretamente desses processos interfere 

nos resultados obtidos. Porém, é preciso ponderar que não se pretende definir os mais diversos 
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significados que esses termos podem adquirir quando utilizados para entender a sociedade. 

„População‟, „Estado‟ e „empresários‟ têm acepções restritas nesse capítulo. 

 Quando se menciona „população‟, entende-se aqui pessoas que não estão vinculadas 

diretamente a grandes grupos econômicos capitalistas, entre diretores e presidentes de 

importantes empresas, nem representam seus interesses. O dono de uma incorporadora 

imobiliária seria exemplo de uma pessoa ligada a tais grupos economicamente mais relevantes. 

Esses grupos econômicos seriam, evidentemente, os do setor imobiliário, como incorporadores, 

construtores e empreiteiros. Portanto, nos termos colocados, quando se menciona, por exemplo, 

que a „população‟ se coloca a favor ou contra determinado empreendimento imobiliário, tratam-se 

de pessoas que não participaram da produção desse empreendimento, nem se beneficiaram 

economicamente com os lucros oriundos dele. Porém, apesar de não terem participado de sua 

produção, essas pessoas eventualmente sofrem impactos diretos e indiretos gerados por esse 

empreendimento, que passa a interferir em seu cotidiano. Daí a importância da „população‟ se 

manifestar, de forma organizada ou não, pois o entendimento que se tem é que a verticalização 

urbana impacta, em alguma medida, todos os moradores da cidade. Um conselho urbano 

municipal seria, por exemplo, como se verá, uma instância onde essa „população‟ poderia se 

manifestar sobre negócios imobiliários privados. 

 Quando se menciona „empresários‟, entende-se aqui empresários ligados ao setor da 

construção civil, especialmente os incorporadoras imobiliários. Desse grupo de incorporadores, os 

mais relevantes para essa pesquisa de doutorado são os principais, os que mais produzem 

empreendimentos imobiliários, os que mais constroem edifícios de apartamentos e os que mais 

impactam a paisagem das cidades. Por exemplo, incorporadores que abriram seu capital na Bolsa 

de Valores, adquiriram outras incorporadoras e criaram grandes conglomerados econômicos. 

Esses costumam atuar em dezenas de Estados e centenas de cidades e constroem milhares de 

unidades habitacionais por ano. Portanto, nos termos colocados, quando se menciona que os 

„empresários‟ interferem em determinados encaminhamentos da gestão pública das cidades, não 

está se referindo, obviamente, a todos os empresários da cidade que trabalham na iniciativa 

privada local. 

 Quando se menciona „Estado‟, entende-se aqui certos gestores públicos competentes, 

atuantes no Legislativo ou no Executivo, nos três níveis de Governo: municipal, estadual e federal. 

Ocupantes de cargos eletivos ou não, representam o „Estado‟ em questões sobre materialidades 

urbanas: elaboração ou atualização do Plano Diretor, criação de políticas públicas voltadas para 

moradia, com ou sem a participação de „empresários‟ (nos termos acima mencionados), 

planejamento territorial e intervenções urbanas de um modo geral. São os agentes que 

estabelecem regulamentações de toda ordem e que aprovam ou reprovam intervenções edilícias 

ou urbanas propostas por „empresários‟ do setor imobiliário. Nesse contexto, é imprescindível 
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incluir políticos corruptos eleitos democraticamente, que recebem significativas doações, lícitas ou 

ilícitas de empresários de incorporadoras, de empreiteiras e de construtoras em suas respectivas 

campanhas eleitorais. Eles costumam ser coniventes com solicitações criminosas desses mesmos 

empresários sobre desregulamentações e flexibilizações que ampliam os lucros imobiliários de 

empreendimentos privados. 

 

1.1 - A burguesia reinventa a burguesia: o Estado neoliberal 

 O historiador inglês Perry Anderson (2010), professor da Universidade da Califórnia, 

Estados Unidos, afirma que ideias neoliberais já estavam presentes no cotidiano político-

econômico logo após a Segunda Guerra Mundial. Porém, a reação neoliberal contra gestões 

públicas mais intervencionistas somente repercutiria no cenário internacional décadas depois. O 

ato inaugural teria sido um texto chamado “O caminho da servidão”, escrito pelo economista 

austríaco Friedrich Hayek. Segundo Anderson, a partir de ideias de Hayek, na doutrina neoliberal, 

um ambiente político democrático não seria mais um valor central: “a liberdade e a democracia, 

explicava Hayek, podiam facilmente tornar-se incompatíveis, se a maioria democrática decidisse 

interferir com os direitos incondicionais de cada agente econômico de dispor de sua renda e de 

sua propriedade como quisesse” (ANDERSON, 2010, p. 19-20). Esse tópico não tem a pretensão 

de explorar todas as interpretações conceituais sobre o neoliberalismo e sistematizar sua 

evolução histórica, nem levantar todos os casos em que ele foi implantado. O mais importante é 

perceber que algumas de suas principais ideias ajudam a entender as formas de atuação de 

certos promotores imobiliários, as ações e reações de certos agentes públicos e como 

determinadas parcelas da sociedade são incluídas ou excluídas das principais decisões sobre as 

materialidades urbanas. Essas ideias deverão contribuir, inclusive, para a compreensão dos casos 

concretos que ainda serão apresentados nesse capítulo. O que possibilitou esses casos 

ocorrerem da maneira como ocorreram e não de qualquer outra forma foi justamente o fato de 

eles estarem inseridos em ambiente político-econômico neoliberal. Os processos imobiliários que 

viabilizaram os empreendimentos tratados deveriam ser entendidos nessa ótica. 

Em outras palavras, certas interpretações sobre a política-econômica adotada por 

determinado Governo ajudam a entender o funcionamento do mercado imobiliário brasileiro 

contemporâneo e a relação, muitas vezes conflitante, dos seus mais diversos agentes. Uma 

constatação inicial, a partir do conflito entre os dois valores colocados no parágrafo acima 

(liberdade e democracia), é que os principais promotores imobiliários, organizados a partir de 

grandes grupos econômicos, atuam da maneira que atuam por causa da crescente e demasiada 

influência que eles têm sobre diversos encaminhamentos da gestão pública. Sempre que a 

palavra “influência” for utilizada nesse contexto, ou seja, quando ajude a mensurar a relação entre 

os agentes públicos e privados estudados, nesse capítulo 1, é preciso ressaltar que trata-se, mais 
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grandemente, de relações de poder e de subordinação. Quase que inevitavelmente, o poder 

deriva da riqueza que certos agentes têm sobre outros agentes por eles dominados. Portanto, 

quando coloca-se que determinado promotor imobiliário influência a ação do Poder Público, 

presume-se, igualmente, que a ação desse agente privado é tão abrangente que sua influência 

contempla a elaboração e a gestão das materialidades mais importantes ou, em outras palavras, 

essas materialidades são definidas pelos interesses desses agentes privados, que são mediados 

pelo Poder Público que, nesses casos, é conivente com tais interesses. Tratam-se de disputas 

pelo poder, quase sempre vencidas pelos agentes que mais conseguem estabelecer influências a 

partir de sua capacidade financeira. 

Outra questão é que a preponderância e o protagonismo de determinados agentes 

imobiliários privados sobre a política pública, habitacional e urbana, que reflete nas materialidades 

mais relevantes da cidade, não são uma novidade e já foram captados por outros trabalhos 

acadêmicos, como do arquiteto Flávio Villaça (2001), professor da Universidade de São Paulo, 

que, inclusive, estabeleceu comparações entre diversas cidades brasileiras, suas respectivas 

políticas públicas, ações de promotores imobiliários locais e repercussões territoriais. O próprio 

mercado imobiliário das cidades estudadas já está consolidado há décadas, com um intenso 

processo de verticalização que se inicia, provavelmente, já em meados do século XX. Esses 

agentes imobiliários constituem-se, portanto, a partir de um importante setor econômico local. 

Se tais empresários não tivessem influência alguma sobre a gestão pública, principalmente 

a relacionada a assuntos urbanos, consequentemente, eles agiriam de outra forma e os produtos 

imobiliários resultantes seriam diferentes. Com isso, conclui-se a influência do ambiente político 

sobre determinados setores imobiliários. Nesse contexto, a ausência de um ambiente plenamente 

democrático somado a liberdade indiscriminada em dispor negócios comerciais, expostos acima, a 

partir das ideias de Hayek, também são visíveis atualmente na política habitacional e urbana de 

grandes cidades brasileiras.  

 A gestão de Margaret Thatcher, na Inglaterra, primeira-ministra eleita em 1979, teria sido a 

primeira vez em que a doutrina neoliberal foi institucionalizada no aparato estatal. Essa 

experiência foi seguida por várias outras, em países europeus, nos Estados Unidos, na América 

Latina e, inclusive, no Brasil97. Eventuais metrópoles brasileiras que adotam atualmente aspectos 

da política neoliberal em seu planejamento urbano, portanto, teriam se referenciado, voluntária ou 

involuntariamente, numa antiga fórmula que vem se consolidando há quase quatro décadas. 
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Segundo Anderson (2010), o Governo Thatcher teria elevado a taxas de juros, baixado 

impostos sobre altos rendimentos, retirado controles sobre fluxos financeiros e aumentado o 

desemprego98. Além disso, teria proibido greves e mobilizações sociais diversas, restringido a 

ação de sindicatos operários e cortado gastos sociais. Uma das principais ações foi a privatização 

de instituições públicas, incluindo programas habitacionais. “Esse pacote de medidas é o mais 

sistêmico e ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo avançado” 

(ANDERSON, 2010, p. 12). Entre as décadas de 1990 e 2000, sucessivos governantes brasileiros, 

de diversos matizes ideológicos, também adotaram uma série de medidas que favoreceram os 

principais incorporadores imobiliários, através de princípios neoliberais. O objetivo era criar um 

mercado estável e rentável para investimento privado massivo em habitações, principalmente 

edifícios de apartamentos. Ressalta-se que os empresários do setor imobiliário mais beneficiados 

por essas medidas são alguns dos principais grupos econômicos, cujos orçamentos facilmente 

ultrapassam bilhões de reais. A aproximação entre os mercados imobiliário e financeiro, 

possibilitada por essas medidas, é um indício disso, já que apenas as maiores incorporadoras 

brasileiras se converteram em sociedades anônimas. O trânsito facilitado de capital imobiliário no 

setor financeiro (ou vice-versa) e a fluidez como esses recursos bilionários são transacionados é 

mais um indício da política neoliberal no setor da construção civil. 

 Uma questão extremamente relevante, já levantada aqui, é a previsível incapacidade do 

neoliberalismo em incorporar pressupostos de uma gestão plenamente democrática. Isso é visível 

nas reflexões teóricas, como as de Hayek, mas também é visível nas experiências práticas, como 

o caso inglês descrito por Anderson (2010). As discussões políticas não seriam inclusivas, ou 

seja, a sociedade civil em geral teria participação relativamente limitada em decisões mais 

relevantes, comparativamente a participação de grupos econômicos mais importantes. Como isso 

se difundiu por inúmeros países do mundo capitalista, é provável que esses pressupostos, 

assumidos aqui como não completamente democráticos, se generalizaram. Além disso, como o 

ambiente democrático se tornou mais limitado, milhares de pessoas impactadas e, eventualmente, 

prejudicadas por empreendimentos imobiliários do mercado privado, teriam dificuldade em se 

contrapor a qualquer impacto negativo gerado por tais empreendimentos. Esse fato é relevante 

pois a verticalização traz impactos para a grande maioria das pessoas que mora na cidade, 

independentemente de elas residirem ou não em apartamentos de edifícios. Portanto, existe uma 

questão que lhe impacta profundamente, a verticalização, mas que não poderia ser contraposta 

facilmente num ambiente que, como visto, não é mais plenamente democrático e aberto 

igualmente à participação de todos. 
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 Altos índices de desemprego significam que considerável parcela da população está disponível aos 
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 O sociólogo Francisco de Oliveira (2010, p. 27), professor da Universidade de São Paulo, 

entrevê situação semelhante no contexto brasileiro. Ele menciona, por exemplo, uma decisão do 

presidente da General Motors no Brasil em abrir uma fábrica numa cidade do interior de Minas 

Gerais. O fato de não existir sindicatos operários na região seria a principal justificativa, pois esses 

representantes dos empregados poderiam, provavelmente, contrariar premissas comerciais e 

relações de trabalho determinadas pela empresa. Por isso, “a fábrica não será em São Paulo, 

nem mesmo em São Caetano, tampouco em São Bernardo e muito menos em São José dos 

Campos”. Nesse sentido, tanto questões ocorridas na Europa quanto questões ocorridas na 

América, inclusive no Brasil, teriam os mesmos objetivos: 

Trata-se de destruir a capacidade de luta e de organização que uma 
parte importante do sindicalismo brasileiro mostrou. É este o 
programa neoliberal em sua maior letalidade: a destruição da 
esperança e a destruição das organizações sindicais, populares e de 
movimentos sociais que tiveram a capacidade de dar uma resposta à 
ideologia neoliberal no Brasil (OLIVEIRA, 2010, p. 28). 

Na ausência dessas organizações, a General Motors deve ter negociado os contratos dos 

trabalhadores mineiros em condições mais vantajosas para a montadora e, consequentemente, 

mais desvantajosas para os trabalhadores, já que eles não estavam mais amparados por 

sindicatos. Como o já citado teórico do neoliberalismo Hayed afirmou, o ideal é que não haja 

maiores interferências sobre os interesses comerciais, estabelecidos pelos próprios empresários 

em questão, para que possam dispor suas rendas como quisessem (ANDERSON, 2010). Ao que 

parece, o tamanho e os potenciais de lucro estariam condicionados a essa interferência externa 

sobre esses negócios comerciais. Quanto menos interferência existisse, mais lucro seria possível 

e mais livremente esses empresários poderiam estabelecer parâmetros para esses lucros, ao 

mesmo tempo em que seriam menos previsíveis os impactos sobre a sociedade em questão. 

Ações de qualquer empresa privada costumam, em alguma medida, gerar impactos sobre a 

sociedade em geral. Além disso, se essas empresas forem grandes conglomerados econômicos e 

administrativos capazes de movimentar fortunas, o impacto sobre a sociedade tende a ser 

proporcionalmente maior. A verticalização urbana ocorrida recentemente nas principais 

metrópoles brasileiras seria um exemplo do impacto de determinadas ações organizadas pela 

iniciativa privada, principalmente na figura de incorporadores, sobre a sociedade. Como ela se 

realiza fortemente a partir da ação de incorporadoras organizadas em grandes conglomerados, 

como as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, o impacto sobre a cidade é enorme. Tal 

como a estratégia da General Motors, descrita por Oliveira (2010), essas incorporadoras também 

evitam, como podem, a interferência externa em seus negócios privados. Tentar controlar e 

direcionar decisões de conselhos urbanos municipais ou tentar interferir na definição e na 

aplicação do planejamento urbano da cidade são exemplos dessa estratégia. 
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 Portanto, essa situação também pode ser entrevista na construção das materialidades 

urbanas. O urbanista Peter Hall (2005, p. 407), professor da Universidade Bartlett, de Londres, 

tem uma curiosa percepção do urbanismo realizado nas últimas décadas do século XX: “Houve 

um momento, no decorrer da década de [19]70, em que o movimento urbanístico começou a 

plantar bananeira e a virar do avesso; parece mesmo, por vezes, durante os anos [19]80, estar à 

beira da autodestruição”. Segundo ele, o tradicional planejamento urbano de décadas atrás, 

realizado a partir de uma visão holística, com a utilização de planos e regulamentos, estava cada 

vez mais desacreditado. Hall afirma que o planejamento “deixou de controlar o crescimento 

urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova 

mensagem soou em alto e bom som, eram máquinas de produzir riqueza”. Nesse contexto, o 

principal objetivo do planejamento era, nas palavras do urbanista, “o de azeitar a máquina”. O 

planejador da cidade confundia-se cada vez mais com um tradicional adversário: o empreendedor 

(HALL, 2005). 

 Brasília talvez seja o caso brasileiro mais significativo. Existem muitas questões distintas 

de qualquer outra cidade: a elaboração de um plano piloto que norteou a construção da capital, 

regulamentações edilícias e urbanísticas que pouco se alteraram ao longo do tempo e seguiram 

rigorosamente as recomendações do plano original, o papel absoluto do Governo distrital no 

controle da paisagem da cidade, a participação de instituições que registram e asseguram que o 

patrimônio edificado seja mantido, etc.. Na visão comercial de incorporadoras imobiliárias, essas 

condições certamente restringiriam os lucros potenciais advindos de negócios na cidade. Além 

disso, as questões listadas não seriam controladas por esses empresários. Elas seriam 

determinadas principalmente pelo Estado, nesse caso, o Governo distrital. É essa visão holística 

sobre o planejamento urbano, mencionada por Hall (2005), que vem sendo desacreditada. Belo 

Horizonte e Goiânia são paradigmáticas nesse contexto. Tal como Brasília, são cidades 

planejadas. Porém, diferentemente da capital brasileira, ao longo do século XX, ambas alteraram 

substancialmente sua legislação inicial sobre as materialidades urbanas. É por causa dessas 

mudanças que a paisagem dessas cidades é muito diferente daquela planejada inicialmente, em 

1933 no caso de Goiânia e em 1897 no caso de Belo Horizonte. 

 Reiterando a menção de Anderson (2010), Hall afirma que, nos anos 1970, tanto na 

Inglaterra como nos Estados Unidos, “redutos do pensamento neoconservador”, começou-se a 

questionar o consenso da política social de previdência estatal, tão difundido entre muitos países 

europeus do pós Segunda Guerra Mundial. “O planejamento tornou-se, ele próprio, parte central 

do pacote de políticas visado por esses ataques [neoliberais]” (HALL, 2005, p. 409-410). Segundo 

uma visão política mais conservadora, neoliberal, o planejamento urbano que vinha sendo 

aplicado inibia a operação das forças do mercado. Retoma-se aqui uma questão há pouco 

discutida: existe um interesse de determinados setores da iniciativa privada, principalmente os 

grandes grupos econômicos, em atuar sem maiores interferências externas que restrinjam seus 
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negócios comerciais. O planejamento tradicional, mencionado por Hall, pode significar, entre 

outras medidas, que deveria existir certos limites quando regiões forem verticalizadas. Nesse 

sentido, planejar uma cidade também significa limitar, restringir ou, no limite, proibir certas 

questões. Portanto, a desinibição da atuação das forças do mercado, sugerida por Hall, 

significaria também que a construção da cidade não teria amplos limites ou restrições. 

 Se gestores públicos tendem a ter mais dificuldades em limitar ou restringir o que é 

construído, a própria estrutura técnica e administrativa das instituições governamentais seria 

alterada. “Desmantelar” é um verbo muito utilizado por autores que estudam a atuação de 

Governos capitalistas entre as décadas de 1970 e 1980. Desmantelar pode ser qualificado como 

arruinar, demolir, desmanchar, desmoronar, desaparelhar. No contexto governamental, 

desmantelar significaria que as instâncias e instituições públicas competentes teriam maiores 

dificuldades em elaborar a gestão urbana. Novamente a atuação de Margaret Thatcher é 

paradigmática: “o governo Thatcher foi progressivamente desmantelando o sistema de 

planejamento estratégico [econômico, político, territorial, urbano, etc.] que a duras penas governos 

sucessivos haviam construído durante os anos [19]60 e mantido durante os [19]70” (HALL, 2005, 

p. 424-425). Alguns direcionamentos do Governo inglês, a partir dos anos 1980, sugeriam que o 

planejamento não tinha exatamente a mesma função de décadas antes. O condado de Berkshire, 

por exemplo, aboliu o Departamento de Planejamento e o Departamento de Fiscalização e Obras. 

Em todo o país, centenas de planejadores foram demitidos de órgãos municipais e metropolitanos. 

 Essa situação, transposta para o ambiente brasileiro, não significa necessariamente que 

gestões públicas municipais diminuíram a quantidade de técnicos e políticos que atuavam na 

gestão urbana. O que ocorreu é que essa gestão pública das cidades teria sido partilhada cada 

vez mais com agentes não governamentais, restritos, obviamente, quase sempre a poderosos 

grupos econômicos privados. A arquiteta Ermínia Maricato (2002), professora da Universidade de 

São Paulo, foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo entre 

1989 e 199299. Ela explica que o controle do planejamento pelo próprio Estado traria racionalidade 

ao processo de gestão política. Isso poderia evitar disfunções do mercado ao promover políticas 

sociais e assegurar o desenvolvimento através de incentivos, subsídios e regulações. Porém, 

nesse novo cenário neoliberal, não se pode acreditar que o mercado evite disfunções geradas 

pelo próprio mercado. Portanto, um desenvolvimento urbano ordenado e racional não estaria mais 

assegurado. No geral, os interesses da iniciativa privada seriam parciais. Primeiro, porque a 

empresa representaria seus próprios interesses e não os interesses gerais da sociedade como um 

todo. Segundo, porque esses interesses estariam fortemente restringidos por questões 

econômicas, corporativas e empresariais. O problema se agrava quando essa parcialidade, 

tipicamente privada, está imbricada no aparato estatal, pois poderia gerar planejamentos 
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distorcidos. A cidade como “máquina de produzir riqueza”, citada por Hall (2005, p. 407), 

transparece nessas condições. Certas empresas, muito influentes no meio político, aplicariam 

pressupostos capitalistas sobre o desenvolvimento do ambiente urbano, tal como sempre fizeram 

em seus negócios privados.  

 Para o geógrafo inglês David Harvey (1996), professor da Universidade de Nova York, os 

próprios termos que ajudam a entender a atuação do Estado seriam outros: o gerenciamento 

estaria em desuso, na medida em que o empresariamento aumentasse sua força. O primeiro 

típico até os anos 1960 e o segundo predominante a partir dos anos 1970. “Particularmente nos 

últimos anos100, parece ter surgido um consenso geral em todo o mundo capitalista avançado de 

que benefícios têm que ser obtidos por cidades que assumem um comportamento empresarial em 

relação ao desenvolvimento econômico” (HARVEY, 1996, p. 46). Segundo o autor, quando 

escapam das formas fixadas pelo planejamento mais tradicional, as qualidades do urbano seriam 

cronicamente instáveis: 

Esta condição capitalista é tão universal que o conceito do urbano e 
da „cidade‟ tornam-se igualmente instáveis, não por alguma 
imperfeição de definição conceitual, mas precisamente porque o 
próprio conceito tem que refletir as mutantes relações entre forma e 
processo, entre atividade e coisa, entre sujeitos e objetos. Quando 
então falamos da transição do gerenciamento urbano para o 
empresariamento urbano nessas duas últimas décadas, temos que 
tomar conhecimento dos efeitos reflexivos de tal mudança através 
dos impactos nas instituições urbanas bem como nos ambientes 
urbanos construídos (HARVEY, 1996, p. 51). 

 As relações entre sujeito e objeto, processo e forma, atividade e coisa, explicariam, 

portanto, questões urbanas relevantes. Características de diversas metrópoles contemporâneas 

refletiriam fortemente o “empresariamento” da gestão urbana. Dentro dos interesses dessa 

pesquisade doutorado, o mais correto seria afirmar que as formas de atuação de certos 

promotores imobiliários e a sua influência sobre Governos municipal, estadual e federal seriam 

pressupostos para explicar aspectos urbanos de cidades brasileiras. Também seria pertinente 

afirmar que o promotor define o produto imobiliário que ele empreende, ou seja, ele interfere 

diretamente na definição arquitetônica dos edifícios de apartamentos. Porém, atualmente, a 

interferência desse empresário parece não se restringir mais aos limites de sua empresa. Com o 

empresariamento da gestão urbana, ele influenciaria também na formatação das materialidades 

urbanas das cidades em que ele atuasse. 

 Uma questão central do empresariamento apontado por Harvey (1996) é a parceria 

público-privado. Ressalta-se que no ambiente do mercado imobiliário brasileiro, o „privado‟ dessa 

parceria se restringe a grandes empresas capitalistas, como incorporadoras, construtoras e 

empreiteiras, muitas vezes, atuando simultaneamente. Seriam, portanto, parcerias “público-
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grandes empresas capitalistas” e não simplesmente “público-privado”. Geralmente, esse raciocínio 

também poderia ser aplicado a toda experiência neoliberal. O princípio é que interesses de 

parcelas da iniciativa privada, em certas circunstâncias, em alguma medida, influenciariam a 

política e a economia enquanto, inversamente, o Governo atenderia essas demandas de acordo 

com as solicitações empresariais. É importante insistir que, quando se diz que agentes não 

governamentais exerciam uma crescente influência sobre diretrizes governamentais, isso não 

significa que toda a sociedade civil participou do processo. A suposta influência seria exercida 

basicamente por grandes empresas capitalistas, como as multinacionais que compraram as 

estatais de energia. Não é por outro motivo que essa pesquisa de doutorado priorizou estudar 

ações das principais incorporadoras imobiliárias brasileiras, atuantes nas cidades consideradas. 

Conforme as gestões públicas permitem que agentes externos, integrantes da iniciativa privada, 

interfiram mais nas materialidades construídas, são as principais incorporadoras as que mais 

participam e se beneficiam. 

Novamente, volta-se ao tema da democracia. Esse termo pode ser definido como a 

influência do povo no governo de um Estado ou governo do povo, sistema em que cada cidadão 

participa do governo. Tais significados parecem muito distantes do processo descrito no parágrafo 

anterior. Talvez a parceria „público-privado‟, da maneira como foi colocada, se aproxime da 

plutocracia, entendida como influência preponderante dos ricos no governo de uma nação ou 

dominação exercida por uma classe que deriva seu poder da riqueza. Uma democracia pode 

conter aspectos da plutocracia ou, por definição, essa comparação entre os dois regimes é uma 

contradição? Nos locais em que a plutocracia existe, a democracia, por consequência, não existe? 

Em outros termos, em um ambiente político plenamente democrático, os principais agentes 

econômicos ligados ao mercado imobiliário não poderiam atuar da maneira hegemônica como 

atuam, visto que se tende ao monopólio das decisões. Conclui-se, portanto, que não existe 

democracia na política urbana brasileira? 

No caso do mercado imobiliário brasileiro, a dominação, de fato, é derivada do poder de 

sua riqueza. Proporcionalmente, quanto mais recursos financeiros se acumulam, maior seriam o 

poder e a influência, inclusive política, desse agente imobiliário. Por exemplo, quanto mais se 

compreende a relação entre promotores imobiliários e arquitetos, mas se percebe que as 

definições sobre as características projetuais dos edifícios podem ser explicadas a partir da 

dominação econômica do primeiro sobre o segundo. Porém, especificamente nesse capítulo, o 

que mais se discute é a dominação derivada do poder da riqueza que subjulga a ação de certos 

agentes públicos que formulam políticas urbanas. A arquitetura e o urbanismo resultantes se 

tornariam, nesse contexto, formas de se obter essa dominação. 

É sabido que certos promotores imobiliários mais influentes, muitas vezes, participam da 

formulação de políticas urbanas de forma mais constante e incisiva do que outras parcelas 
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população, principalmente as que não são vinculadas a grupos econômicos relevantes. O que se 

coloca aqui é a crescente influência que esses empresários teriam sobre a formulação de políticas 

habitacionais e urbanas, além da permissividade e da conivência com que gestores públicos 

municipais tratam negócios imobiliários privados desses grupos econômicos mais significativos. 

Isso significaria maior influência política, talvez descabida ou ilegítima, que, seria efetivada por 

causa do poder da riqueza específica desses empresários. Qualquer outra parcela da população 

teria muito mais dificuldades em influenciar as ações do Poder Público, especialmente na mesma 

proporção que esses empresários o influencia, pois, nesse cenário hipotético, essa população não 

teria recursos financeiros para tanto. 

O filósofo americano Noam Chomsky (2002, p. 9), professor do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, Estados Unidos, em um livro com o sugestivo título de “O lucro ou as pessoas? 

Neoliberalismo e ordem global”, afirma que “os governos devem ficar fora do caminho – portanto, 

também a população, se o governo for democrático -, embora essa afirmação permaneça 

implícita”. Evidentemente, a „população‟ nomeada por Chomsky, refere-se a parcelas dos 

habitantes que não se beneficiam diretamente dos negócios de grandes agentes capitalistas. Ao 

levantar informações sobre a imprensa de negócios internacionais, o autor afirma que essa mídia 

nomeia os principais grupos econômicos privados como um “governo mundial de fato de uma 

nova era imperial”. No caso do mercado imobiliário brasileiro, o que se „governa de fato‟ é a 

formulação de políticas habitacionais e urbanas. A conclusão é que esses agentes imobiliários 

teriam maior controle sobre a elaboração e a gestão das materialidades urbanas. Com esse 

controle, seus próprios negócios privados seriam beneficiados por essas políticas. O sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman (2013, p. 73) amplia as questões pontuadas por Chomsky, ao afirmar 

que 

Instituições do „Estado previdenciário‟ são aos poucos reduzidas em 
tamanho, desmontadas ou progressivamente eliminadas, enquanto 
se removem restrições antes impostas às atividades empresariais e 
ao livre jogo da concorrência de mercado e suas consequências. 

 Um dano colateral seria a impossibilidade de muitos indivíduos, desfavorecidos 

financeiramente, em participar do mercado como consumidores, através de recursos próprios, 

segundo as regras impostas por esse mercado privado. Isso ocorreria por causa da ausência do 

„Estado previdenciário‟ e da necessidade de utilizar recursos individuais e próprios. Se o indivíduo 

não tiver recursos próprios, ele não teria condições de consumir nesse mercado. Segundo o autor, 

essa impossibilidade “tende a ser cada vez mais criminalizada ou a se tornar suspeita de 

intenções criminosas ou potencialmente criminosas" (BAUMAN, 2013, p. 71).  

Outras transposições poderiam ser realizadas entre as ideias dos filósofos (CHOMSKY, 

2002; BAUMAN, 2013) e o mercado imobiliário brasileiro. Os sucessivos Governos federais têm 

reiterado uma forma específica de prover habitações. Desde o golpe de Estado realizado por 



100 
 

militares, ocorrido em 1964, organizam-se instituições e fundos que financiam fortemente a 

atividade dos promotores imobiliários privados, ao mesmo tempo em que combatem o déficit 

habitacional e geram empregos diretos e indiretos. A organização de capitais oriundos do SBPE e 

FGTS, a partir da atuação do BNH, é um exemplo disso. Milhões de moradias foram construídas 

dessa forma. Muitos desses recursos foram transferidos para empresários do setor, que 

incorporaram boa parte dos edifícios construídos na época. Atualmente, o Programa Minha Casa 

Minha Vida, gerido pelo Ministério das Cidades, estrutura-se de forma parecida. Entre três milhões 

de unidades habitacionais já construídas ou planejadas101, boa parte foi produzida por 

incorporadores imobiliários. 

A participação do Governo federal se torna parcial e indireta. Parcial porque, em muitos 

casos, atua apenas como credor, ao disponibilizar o crédito imobiliário para o mercado de 

habitações. Indireta porque, em muitos casos, existe um promotor imobiliário entre a política 

pública e a população alvo desses benefícios. O Governo brasileiro restringe muito sua atuação 

nesse setor imobiliário, algo parecido com a atuação de um banco. Como ele prioriza metas 

quantitativas, talvez legítimas, é provável que questões econômicas, como garantias de retorno 

financeiro dos investimentos, predominem sobre questões arquitetônicas, urbanas ou sociais. A 

padronização de características de edifícios de apartamentos e a repetição de modelos 

arquitetônicos, ocorrida a partir dos anos 1960, são um indício disso (ANITELLI, 2011). Dentro das 

questões colocadas nesse parágrafo, a simples distinção entre produção „privada‟ e produção 

„pública‟ de habitações, costumeiramente feita, inclusive no meio acadêmico, deveria ser revista, 

já que esses dois agentes atuam de forma interdependente. O „Estado previdenciário‟, descrito por 

Baumam (2013), incluiria cada vez mais importantes grupos econômicos privados, também 

chamados, como aponta Chomsky (2002), de „o governo mundial de fato‟. Instâncias públicas da 

gestão das cidades compartilhariam suas ações com os empresários mais influentes 

economicamente. Nesse contexto, os Governos foram fundamentais para que a incorporação 

imobiliária privada se tornasse a forma hegemônica de produzir edifícios de apartamentos no 

Brasil.  

A presença marcante de gestões públicas sobre a previdência da sociedade, chamada em 

determinados contextos de „Estado de bem-estar social‟, preveniria a atual tendência de 

privatização e individualização das ações. Segundo Bauman (2013, p. 24), em termos de 

consumo, isso também preveniria “padrões individualizantes, em essência anticomunais, do estilo 

do mercado de consumo (...): uma tendência que resulta na fragilização e no desmoronamento 

dos alicerces sociais e da solidariedade humana”. A difusão do crédito imobiliário entre crescentes 

parcelas da população brasileira seria uma maneira de entender essa „individualização‟ no 

contexto do mercado imobiliário. O crédito se volta basicamente para a compra de unidades 

habitacionais. Além disso, as únicas pessoas que teriam acesso a esse capital seriam os 
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consumidores, ou seja, cidadãos que tivessem rendimentos financeiros mensais suficientes e 

estáveis para pagar continuamente e individualmente por sua própria moradia. Qualquer cidadão, 

em tese, teria acesso ao crédito, desde que ele seja um consumidor dos produtos imobiliários 

oferecidos pelo mercado privado, nos termos colocados na frase anterior. 

Em função dos interesses dessa pesquisa de doutorado, estabeleceram-se dois termos 

diferentes, que trazem implicações distintas: cidadão e consumidor. O objetivo aqui não é 

abranger os complexos significados dessas palavras, mas sim definir aspectos que ajudam a 

entender como as pessoas ficariam expostas, eventualmente, se apenas interesses comerciais de 

incorporadores imobiliários privados preponderassem sobre a política pública que provê moradias. 

Essa distinção também permite perceber que uma moradia pode ser entendida como um „direito‟ 

em determinadas circunstâncias e como uma „mercadoria‟ em outros casos. Uma ressalva 

importante é que todos os consumidores são cidadãos, mas nem todos os cidadãos são 

consumidores. Como nem todos os cidadãos são consumidores desses produtos realizados pela 

iniciativa privada, pois nem todas as pessoas têm renda suficiente para tal, nem toda a população 

é atendida pela incorporação imobiliária que produz apartamentos. O mercado imobiliário buscaria 

atender apenas os cidadãos que são também consumidores e excluiria tacitamente as pessoas 

que não têm dinheiro para consumir seus produtos, dentro das condições e dos preços 

estabelecidos pelos próprios agentes representantes desse mercado. A lógica da habitação 

apenas enquanto mercadoria transparece nessas considerações. Os padrões individualizantes e 

anticomunais, mencionados por Bauman (2013), também ajudam a entender esse cenário. 

Favelas encontradas nas cidades visitadas expõem o problema de parcelas da população 

que, por não serem consumidoras, são excluídas desse mercado imobiliário privado. Algumas 

dessas comunidades nas imediações de valorizados102 bairros poderiam exemplificar isso: Pina, 

em Recife; Jardim do Salso, em Porto Alegre; Pedreira, em Belém; Jardim Goiás, em Goiânia; 

Santo Antônio, em Belo Horizonte. É sabido que o Governo brasileiro – nas esferas federal, 

estadual e municipal - não tem programas habitacionais suficientes para atender toda a população 

favelada, nem tem subsídios suficientes para custear as habitações que teriam que ser 

produzidas. Além disso, a incorporação imobiliária desconsidera os moradores de favelas de seus 

produtos, já que eles não têm renda para pagar o montante necessário, tanto quanto os bancos 

privados também os ignoram pois eles não têm condições de pagar o financiamento imobiliário. 

Essas constatações permitem concluir que, do ponto de vista do acesso à moradia, tanto público 

quanto privado, moradores de favelas seriam excluídos. A situação se agrava quando as regiões 

em que se encontram as favelas estão em locais de interesse do mercado imobiliário, regiões em 

que se verifica especulação fundiária e imobiliária recente. Esse é o caso dos bairros citados 

acima. Essas pessoas, além de terem suas demandas imobiliárias ignoradas pela promoção 
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privada ou pública de habitações, criam um problema comercial aos empresários, já que elas 

ocupam uma área que não pode ser potencializada construtivamente (e financeiramente) 

enquanto a favela existir.  

 

 

  

Figura 1: Bairro de Pina, Recife, Pernambuco. Poucos quarteirões separam luxuosos edifícios a beira mar 

de áreas faveladas (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 26 fevereiro 2014). 

 

 Nesse contexto, espera-se, cada vez mais, que pessoas encontrem soluções individuais 

para problemas socialmente gerados. A pessoal “tarefa de garantir a segurança existencial”, 

segundo Bauman (2013, p. 28), aflige pessoas de todos os grupos sociais, independentemente de 

seus rendimentos. “A maioria de nós, da base ao topo, teme hoje, embora vaga e inespecífica, a 

ameaça de ser excluído, de ser tido como inadequado diante do desafio, desprezado, humilhado e 
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destituído de dignidade”. Apesar disso, algumas iniciativas institucionalizadas no aparelho estatal 

tentam restringir essa tendência de individualização. „Tentar‟ porque nem sempre esses 

mecanismos atingem os objetivos inicialmente esperados. Se o planejamento urbano inclui, cada 

vez mais, os interesses de determinados grupos econômicos privados, a tendência é que ocorram 

desregulamentações favoráveis aos seus negócios imobiliários. Um contraponto importante 

encontrado são as contrapartidas sociais, ou seja, uma maneira de a gestão pública municipal, 

oficialmente, afirmar que certas ações imobiliárias privadas, quando não planejadas corretamente, 

poderiam gerar impactos negativos e problemas urbanos, ao mesmo tempo em que cria 

regulamentos complementares que tentam mitigar esses impactos. 

 

1.1.1 - O gato de Schrödinger 

 Em 1935, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs um experimento. Sua intenção foi 

mostrar como o comportamento de partículas sub-atômicas pode ser ilógico se aplicado numa 

situação fácil de ser visualizada. Um gato cobaia e um frasco com veneno seriam colocados numa 

caixa fechada, sem nenhuma visibilidade externa. Eventos aleatórios gerados por partículas sub-

atômicas radioativas poderiam ou não resultar na quebra do frasco. Isso aconteceria se tais 

partículas circulassem ou não pela caixa. Se o frasco quebrasse, o gato morreria. Se o frasco não 

quebrasse, o veneno não seria liberado e o gato não morreria. Enquanto a caixa estiver fechada, 

não há como verificar os eventos aleatórios e não há como saber se o gato está vivo ou morto. 

 Além disso, dois eventos aleatórios poderiam ocorrer simultaneamente. Se isso ocorresse, 

levando em consideração os princípios quânticos da incerteza, o gato estaria, simultaneamente, 

vivo e morto. Nessas condições, se a caixa fosse aberta, o observador veria apenas um dos 

eventos: o gato vivo ou morto. Isso ocorreria, segundo Schrödinger, por causa de interferências 

externas, como a fonte de luz sobre o fenômeno. As realidades paralelas do mundo sub-atômico 

entrariam em colapso e o observador veria o gato vivo ou morto. 

 Essa pesquisa de doutorado não tem a pretensão de explorar os complexos conceitos da 

física quântica. Essa é apenas uma maneira de apresentar alguns agentes que interferem nos 

negócios imobiliários e como, aqui, se entende o papel de cada um nesse processo. As analogias 

aqui pontuadas reiteram os contextos econômico e político apresentados por autores como 

Anderson (2010), discutidos anteriormente. 

 Quais analogias existiriam entre o experimento de Schrödinger e o atual mercado 

imobiliário brasileiro? 

 Os eventos aleatórios das particulas sub-atômicas atuariam tal como os promotores 

imobiliários. Atualmente, como visto, o tradicional planejamento urbano pós Segunda Guerra 
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Mundial parece ter cada vez menos influência sobre a construção material da cidade. Importantes 

empresários103 e seus negócios privados teriam uma crescente influência sobre a elaboração de 

políticas habitacionais e urbanas. Nesse contexto, seus interesses econômicos seriam 

constantemente relevados. Planos urbanos lineares, holísticos, previsíveis e de longo prazo, 

realizados pelo Poder Público, seriam incompatíveis com a imprevisibilidade e rapidez demandada 

pelas decisões comerciais dos promotores imobiliários. A cidade seria apenas a base material em 

que essa imprevisibilidade dos negócios imobiliários seria aplicada, sempre com a participação, 

conivência ou descaso do Poder Público. Nessas circunstâncias, esses empresários, em alguma 

medida, poderiam ter o efeito do veneno citado. 

 A caixa preta do experimento seria o Estado. Como muitas gestões públicas brasileiras 

costumam restringir a participação de diversos setores populares na política habitacional e 

urbana, não se sabe exatamente quais as intenções implícitas em determinadas escolhas. 

Algumas delas parecem ser influenciadas por interesses particulares de promotores imobiliários, 

muitos dos quais são importantes financiadores da campanha eleitoral dos governantes. Enquanto 

a caixa preta do Estado não for aberta, ou seja, enquanto a população em geral, principalmente a 

não vinculada aos grandes grupos econômicos do setor da construção civil, não participar 

plenamente da construção da política urbana, é provável que as decisões continuem unilaterais, 

parciais e autoritárias, além de influenciadas por determinados empresários. 

 O gato do experimento é a população em geral, excetuadas as pessoas vinculadas com 

tais grupos econômicos mais influentes no cenário político. Em nenhum momento o gato tem 

interferência no resultado do experimento. A atuação do gato é passiva, independentemente dos 

instáveis eventos das partículas sub-atômicas. Governos e promotores imobiliários contribuem 

decisivamente para formular a política urbana, de acordo com seus próprios interesses e, 

eventualmente, a revelia de eventuais opiniões discordantes do restante da população. Porém, 

diferentemente do gato, uma parcela dessa população não aceita passivamente a exclusão do 

processo político. Apesar disso, em função do poder Governo e da interferência de promotores 

imobiliários, a participação dessas pessoas é fortemente inibida e combatida. 

 Afinal, os promotores imobiliários têm interferência sobre a política habitacional urbana da 

cidade? Tal como o experimento de Schrödinger, a resposta é sim e não. Oficialmente, a resposta 

é não. Tanto Governo quanto promotores imobiliários, se questionados, certamente, negariam a 

existência de interferência do segundo sobre o primeiro. Numa sociedade democrática, essa 

situação seria inaceitável. Oficiosamente, a resposta é sim. Pelo que foi inferido até aqui, é 

inevitável a influência desses empresários sobre determinados governantes. A mão invisível do 

mercado transparece nessas condições. Que cidade existiria se a caixa preta fosse aberta? 
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 Os três próximos tópicos exploram em mais detalhes aspectos da participação desses três 

agentes: 1. Estado, 2. população, 3. empresário. Primeiro, descrevendo contrapartidas sociais e 

tentativas de Governos em regulamentar a ação do mercado imobiliário (1); em seguida, 

apresentando formas possíveis de participação popular na gestão pública das cidades (2); na 

sequência, relatando ações privadas sobre a política urbana, como as operações urbanas 

consorciadas (3). Ressalte-se que não é um objetivo separar a atuação dos agentes e apresentar 

participações individualizadas em cada tópico, porque o que se nota é que a maneira como um 

agente se coloca sobre a construção de materialidades urbanas interfere na atuação dos outros. 

 Nos „tópicos‟ seguintes serão discutidos diversos casos concretos de questões pontuadas 

até aqui. Esses casos deveriam ser contextualizados a partir de um cenário político-econômico já 

descrito, principalmente alguns ideais neoliberais, que serão estudados em gestões de cidades 

brasileiras. Portanto, adiante, serão reiteradas determinadas relações estabelecidas entre os 

agentes mencionados. Serão detalhadas suas participações, além das circunstâncias e das 

possíveis influências de um sobre o outro. 

 

1.1.2 - Ação (imobiliária), reação (popular): 

contrapartidas sociais exigidas sobre negócios imobiliários 

 O pleno desenvolvimento de qualquer indústria depende de uma economia de 

aglomeração, que pode ser entendida, por exemplo, como concentração de população e de 

capital em determinadas parcelas do espaço. A geógrafa Ana Fani Alessandri Carlos, professora 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, afirma que 

isso “permite uma economia dos gastos de produção, uma das condições para que a empresa 

industrial aumente seu lucro” (1994, p. 28). 

 Em determinadas circunstâncias, também se verifica uma tendência de economia de 

aglomeração no mercado imobiliário brasileiro. Em muitos casos levantados, um único 

empreendimento imobiliário pressupõe a construção de dezenas de edifícios em uma gleba. Por 

exemplo, um empreendimento realizado pela incorporadora paulistana Rossi, em Goiânia, autor 

do projeto arquitetônico desconhecido, chamado Recanto Praças Residenciais, tem cerca de 40 

edifícios104. Outra maneira de quantificar essa aglomeração é identificar o VGV – Valor Geral de 

Vendas do negócio. A incorporadora paulistana Cyrela, em Recife, por exemplo, só produz 

empreendimentos cujo VGV é maior que 50 milhões de reais, valor muito acima comparado ao de 
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lançamentos de outros edifícios na cidade105. Especialmente as principais incorporadoras 

imobiliárias parecem demandar negócios cada vez maiores, em termos de unidades habitacionais 

ou edifícios construídos e em termos de lucro obtido, para justificar seus altos investimentos e 

obter o retorno financeiro esperado. Se os empreendimentos são maiores, os impactos sobre a 

cidade também são maiores. Como explica Carlos (1994, p. 28), “a cidade é utilizada 

privativamente (pela indústria) como condição geral de produção, enquanto a população socializa 

as desvantagens criadas pelo seu desenvolvimento: poluição, congestionamento, queda do nível 

de vida etc.” Essas e outras questões poderiam ser consideradas como consequências de uma 

ação desregrada do mercado imobiliário. 

 Essa pesquisa de doutorado tem interesse em aproximar certas transformações urbanas 

recentes, com profundos impactos em trechos da paisagem, aos interesses privados e ações 

imobiliárias de determinados agentes. A cidade é aqui considerada como a base material e a 

condição para que os lucros sejam obtidos. Em outras palavras, ao se estudar a atuação do 

mercado imobiliário nacional pode-se entender melhor as metrópoles brasileiras contemporâneas. 

Assume-se, portanto, a explicação de Carlos sobre a preponderância de interesses econômicos 

privados sobre o desenvolvimento físico-territorial da cidade: 

A cidade não pode ser estudada isoladamente (...), pois não é 
a cidade em si que „organiza‟ a rede urbana, nem a metrópole 
que „organiza‟ um espaço territorial. Não é ela, em si, o fator 
de criação e desenvolvimento das relações espaciais, mas o 
modo como se dá o processo de acumulação capitalista, em 
que a metrópole, como sede da acumulação, assume 
formalmente o papel dinâmico de comando (CARLOS, 1994, 
p. 28-29). 

 O economista Pedro Abramo (2007, p 25-26), professor do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acrescenta 

argumentos nessa discussão. O autor coloca que existe uma crise no financiamento estatal das 

materialidades urbanas e em alguns serviços básicos de uso coletivo. Nesse contexto, certos 

agentes do mercado privado se colocariam como “principal mecanismo de coordenação de 

produção de materialidades, seja pela via das privatizações de empresas públicas urbanas, seja 

pela hegemonia do capital privado na produção das materialidades residenciais e comerciais da 

cidade”. Tanto Carlos (1994) quanto Abramo (2007) expõem que, em grande parte, a construção 

das materialidades urbanas depende crescentemente de ações e de interesses privados sobre a 

gestão pública. Ressalta-se que esses interesses privados também são particulares, marcados 

por objetivos específicos e restritos de cada empresa envolvida. Existe uma distância de treze 

anos entre a reflexão de Carlos e a de Abramo. Apesar disso, as opiniões dos dois autores 

parecem convergentes e insinuam que a força de certos empresários sobre determinados agentes 
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públicos, derivada do poder da riqueza, se consolidou ao longo desses anos. Importante lembrar 

que a realidade urbana brasileira é o foco de suas discussões: “a cidade neoliberal tem como 

mecanismo de coordenação das decisões de uso a predominância do mercado [privado]” 

(ABRAMO, 2007, p 25-26). Essa cidade seria consequência da crise de um urbanismo regulatório 

gestado a partir de iniciativas públicas e o seu contraponto: a flexibilização da regulamentação 

urbana. 

Essa é uma premissa que ajuda a problematizar as discussões desse tópico: como um 

urbanismo regulatório poderia estabelecer limites sobre essa „predominância do mercado‟? Uma 

opção encontrada são as contrapartidas sociais. Quando gestores públicos identificam impactos 

significativos nas „materialidades‟ propostas por promotores imobiliários privados, eles 

condicionam a aprovação do empreendimento à realização de contrapartidas sociais. Esse 

empresário só tem autorização para construir se mitigar os eventuais impactos gerados por seus 

empreendimentos. 

 Antes de apresentar casos concretos encontrados, é preciso mencionar uma ressalva. As 

contrapartidas sociais são uma forma pontual, restrita e, por vezes, paliativa, de se encaminhar a 

gestão pública das materialidades urbanas. O planejamento das metrópoles brasileiras deveria 

contemplar também uma série de outros instrumentos como, por exemplo, o Plano Diretor, o 

Código de Edificações, o Zoneamento Urbano, o Estatuto das Cidades, o Conselho Urbano, as 

audiências públicas consultivas, entre tantos outros. A contrapartida social, portanto, seria apenas 

um desses instrumentos, que deveria estar concatenada aos outros. Além disso, os instrumentos 

mencionados deveriam estipular, previamente, diretrizes objetivas sobre a construção das 

materialidades urbanas possíveis e quais delas deveriam ser restringidas ou proibidas. Portanto, a 

existência de contrapartidas sociais pode indicar um planejamento urbano deficiente, pois os 

gestores públicos somente identificam eventuais impactos de empreendimentos imobiliários 

privados quando eles são apresentados pelos promotores para aprovação na prefeitura. 

Um planejamento urbano eficiente, que anteveja precisamente quais os problemas de cada 

região da cidade e estabeleça objetivamente as condições de seu desenvolvimento material 

poderia evitar, inclusive, as próprias contrapartidas sociais futuras. Nesses casos, os promotores 

imobiliários já adequariam seus projetos a esse planejamento e não precisariam negociar 

futuramente contrapartidas sociais caso-a-caso, em cada empreendimento. Em princípio, o próprio 

planejamento urbano deveria evitar que impactos de empreendimentos imobiliários privados 

gerem eventuais problemas sobre a região em que eles se inserem. Por exemplo, se um 

determinado empreendimento aumentar o congestionamento de automóveis, ele não deveria ter 

autorização para ser construído. No entanto, ao atuar apenas com contrapartidas sociais, 

desintegradas de um planejamento mais abrangente, os gestores públicos competentes 

autorizariam a construção de tal empreendimento, mesmo conscientes de que ele iria aumentar o 
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congestionamento e, justamente por isso, exigiriam ações mitigatórias previstas nas 

contrapartidas. O que se indica é que as contrapartidas sociais não são suficientes para o 

planejamento material de uma cidade. 

 Porto Alegre e Belo Horizonte são as cidades estudadas que têm prefeituras mais 

organizadas para regular as contrapartidas106. Existe uma premissa de compartilhar essas 

decisões com as secretarias municipais, que determinam, efetivamente, quais seriam as 

contrapartidas necessárias. Dependendo do porte do empreendimento, encaminha-se uma cópia 

do projeto para todas as secretarias da cidade. Cada secretaria solicita contrapartidas ao promotor 

imobiliário, de acordo com as suas demandas. Por exemplo, a secretaria de Meio Ambiente pode 

solicitar a construção de uma praça ou a secretaria de Educação pode solicitar a reforma de uma 

creche e assim sucessivamente. Essas ações mitigatórias são analisadas pelo referido 

empresário, que normalmente faz uma contraproposta aos gestores públicos. As contrapartidas 

estabelecidas são resultado desse embate. 

 Normalmente, não existem contrapartidas específicas e pré-determinadas para 

empreendimentos hipotéticos. Essas ações dependem de uma análise colegiada, nem sempre 

objetiva, das secretarias, que avaliam caso a caso. Como não está explicitamente descrito na lei, 

os gestores solicitam ações que julgam necessárias e os empresários contrapõem ações que 

julgam possíveis. É por isso que existe esse embate. “São deliberativos, os conselhos não são 

consultivos, eles são deliberativos. Aprovou no conselho, mesmo que a lei fale outra coisa, você 

está embargado por uma decisão” (informação verbal)107. É o que afirma Afonso Walace, do 

escritório Dávila Arquitetura108, ao comentar sua experiência com a prefeitura de Belo Horizonte. 

 Walace também resume a maneira como a prefeitura, nesses casos, entenderia esses 

negócios imobiliários privados: “Você cria o impacto, você mitiga o impacto”. É possível notar uma 

transição, nem sempre alcançada, de uma desregulamentação e de uma flexibilização das ações 

de gestores públicos competentes (desejadas por determinados empresários mais influentes 

politicamente e consolidadas na ideologia neoliberal) para uma regulamentação estabelecida, 

novamente, por gestores públicos através das contrapartidas. A hegemonia do capital privado na 

produção de materialidades residenciais e comerciais, mencionada por Abramo (2007), seria 

parcialmente revertida por essa ação da prefeitura, através das ações mitigatórias. Porém, nesse 

caso em específico, a postura do Governo é relativamente passiva, ou seja, é o promotor 

                                                           
106

 Isso não significa que as contrapartidas sociais adotadas nessas cidades funcionem plenamente. 
Significa apenas que, comparativamente as outras cidades estudadas, seus impactos são um pouco mais 
visíveis. 

 
107

 WALACE, Afonso. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila Arquitetura, 2013. 

108
 No mês de outubro de 2013, o escritório desenvolvia simultaneamente cerca de 40 projetos de edifícios 

de apartamentos. Outro dado que ajuda a dimensionar essa produção é a de que o escritório projeta uma 
média de 120 edifícios por ano. 
 



109 
 

imobiliário quem elabora e produz „materialidades‟ na cidade, no termo de Abramo (2007). O papel 

da prefeitura, no caso da institucionalização das contrapartidas, é identificar possíveis impactos 

gerados e mitigá-los, especificamente em cada empreendimento. Nesses termos é que a ação 

seria passiva, ou seja, nesse contexto, as ações governamentais dependem das iniciativas das 

propostas dos negócios imobiliários privados. 

 O arquiteto Júlio Celso Borello Vargas (informação verbal)109, professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, adverte sobre a omissão dos agentes públicos no planejamento da 

cidade: “Qual o papel do Poder Público? Planejar. Tem que haver um plano, tem que haver 

diretrizes, tem que haver um projeto (...). [É] uma omissão total, que vai correndo atrás, apagando 

incêndio”. Segundo ele, não há um pensamento sistêmico sobre os impactos gerados sobre a 

cidade a partir da ação do mercado imobiliário privado que constrói e vende habitações no 

sistema formal de produção. As colocações de Vargas definem bem a maneira como as 

contrapartidas sociais são procedidas pela prefeitura. A avaliação é realizada empreendimento por 

empreendimento, edifício por edifício. Além disso, essa avaliação somente se inicia quando ou se 

promotores imobiliários apresentam seus empreendimentos nos órgãos competentes. 

A arquiteta Elizabeth Pocztaruk (informação verbal)110, que nos últimos cinco anos projetou 

cerca de vinte edifícios de apartamentos em Porto Alegre, confirma a falta de planejamento, nos 

termos colocados por Vargas. Segundo Pocztaruk, não existe um mapeamento da cidade com a 

identificação das carências de cada região. Com esse diagnóstico, seria possível, segundo a 

arquiteta, estipular objetivamente que o incorporador “tem que pagar X porque o impacto dele vai 

ser X. [Mas] Não existe isso, é tudo aleatório”. A prefeitura identifica possíveis demandas urbanas 

somente depois que os empreendimentos imobiliários são apresentados para aprovação na 

prefeitura. Como colocado, essa situação restringe a ação da prefeitura e dá relativa passividade 

em seus atos. A arquiteta lembra da ausência de um método de gestão que preveja com 

antecedência impactos da construção material sobre a metrópole. Previsão que deveria ser 

realizada em toda a cidade, ao identificar claramente as demandas das diversas regiões e ao 

estipular objetivamente quais seriam as ações necessárias em função de cada demanda. Nessas 

condições, as contrapartidas sociais não seriam mais realizadas caso-a-caso, em cada 

empreendimento. Além disso, os gestores públicos teriam uma participação mais ativa e poderiam 

antecipar convenientemente o planejamento das futuras materialidades urbanas. 

A omissão dos governantes em planejar corretamente, mencionada por Vargas 

(informação verbal)111, somada a aleatoriedade das ações dos governantes, mencionada por 
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Pocztaruk (informação verbal)112, contribuem para uma gestão mais passiva dos agentes públicos 

que participam do planejamento das materialidades das metrópoles. 

Em princípio, a participação de agentes imobiliários privados em ações que resultariam em 

transformações territoriais e urbanas pode ser positiva ou negativa. Isso depende 

fundamentalmente do planejamento urbano estabelecido previamente pelo Governo local, onde se 

coloca os termos em que essa participação ocorreria. Como já mencionado, os incorporadores 

direcionam seus negócios aos consumidores que podem comprar seus produtos e garantir seus 

lucros imobiliários. Não seria qualquer cidadão que teria acesso aos produtos por ele oferecidos, 

apenas consumidores com perfis sócio-econômicos adequados. O problema é que esses 

consumidores, muitas vezes, pertencem apenas a parcelas específicas da população, 

normalmente os estratos de renda mais alta. Os empreendimentos imobiliários privados, na sua 

totalidade, definitivamente, não atingem os grupos sociais mais variados existentes na cidade. Por 

isso, a tarefa de incluir os grupos normalmente excluídos por negócios privados é do Estado113, 

através da elaboração e da gestão das materialidades urbanas. Partes dessas materialidades 

construídas atualmente deveriam ser direcionadas e atender esses grupos excluídos. A inclusão 

de faixas de renda mais empobrecidas é um exemplo de como a ação de agentes públicos 

competentes se faz necessária quando determinados agentes privados empresariais interferem 

nesses processos. Nesse contexto, as contrapartidas sociais poderiam ser utilizadas como um 

importante instrumento para viabilizar demandas urbanas relevantes. 

 Outra questão relevante e que normalmente não é regulamentada: onde seriam realizadas 

as contrapartidas? O engenheiro civil Teodomiro Diniz (informação verbal)114, diretor-presidente da 

incorporadora mineira Diniz Camargos, de Belo Horizonte, afirma que se hesita entre implantar as 

benfeitorias materiais na área em que o empreendimento é construído ou em implantá-las em 

outras regiões da cidade. Essa dúvida foi encontrada em todas as cidades estudadas que aplicam 

contrapartidas sociais sobre negócios imobiliários. 

 Existem aspectos positivos e negativos em cada uma dessas dúvidas. O mais óbvio seria, 

provavelmente, aplicar as contrapartidas na própria região em que o empreendimento se implanta, 

para que se mitigue localmente os impactos gerados. Nesse caso, a região seria menos 

impactada, em tese, se as contrapartidas solicitadas fossem equivalentes aos impactos gerados. 

Contudo, isso pode transformar-se numa estratégia para potencializar os lucros dos empresários. 

As tais benfeitorias urbanas valorizariam comercialmente o próprio empreendimento e as 

contrapartidas significariam que o empreendimento imobiliário, indiretamente, teria benefícios 
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comerciais por causa delas. A cidade de Goiânia traz alguns exemplos, como a implantação do 

parque Cascavel, localizado no bairro Jardim Atlântico. Trata-se de um parque linear construído 

em trecho de um córrego, financiado e implantado por promotores imobiliários privados. 

 A obra foi financiada com recursos da antiga incorporadora Goldfarb, atual PDG115, em 

parceria com a incorporadora goiana Trípoli. O empreendimento que gerou essa contrapartida – o 

parque - é o chamado New Park Residencial Club, que tem quatro edifícios. O total investido pelas 

incorporadoras no parque teria sido, em princípio, cerca de dois milhões de reais116. “O Município 

permitiu a construção de torres mais altas e maior ocupação do terreno. Em troca, os 

empreendedores implantaram o parque”117.  

 Na região do bairro Jardim Atlântico, além do córrego Cascavel, há uma mata nativa pré-

existente com cerca de dois quilômetros de extensão, no decorrer da avenida Leblon e da 

alameda Confiança. No entanto, o parque foi construído praticamente em frente ao 

empreendimento New Park Residencial Club e tem apenas cerca de 400 metros de comprimento. 

Não há dúvida de que um parque melhora as condições ambientais de uma determinada região e 

que, no caso do parque Cascavel, os moradores das imediações têm agora mais opções de lazer 

e esporte. O problema é quando o planejamento de uma cidade é utilizado para viabilizar ou 

potencializar lucros imobiliários. Nesse caso, a elaboração das materialidades urbanas, efetivada 

através do planejamento urbano, a partir da ação de gestores públicos, é convertida numa 

importante ferramenta para potencializar esses lucros imobiliários. Sem o parque, o córrego era 

apenas uma área de várzea sem muitos atrativos ou acessos para os transeuntes locais. Após a 

sua implantação, as proximidades do parque se valorizaram comercialmente e isso ajudou a 

valorizar o próprio empreendimento. Isso é exposto nas próprias propagandas do 

empreendimento: “uma vista incrível para o parque”, “você pode ter um parque do lado de fora”, “é 

sua chance de morar em frente ao Parque Cascavel”118 O próprio nome do empreendimento 

sugere a importância do parque: New Lake. 
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Figura 2: Peças publicitárias de um empreendimento chamado New Lake Residencial Club, incorporado 
pela paulistana PDG em parceria com a goiana Trípoli, autor do projeto arquitetônico desconhecido. 
Localização: avenida Leblon, bairro Jardim Atlântico, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=PZ7TsG0AFFg. Acesso em: 28 fevereiro 2014). 

  

  

Figura 3: Peças publicitárias de um empreendimento chamado New Lake Residencial Club, incorporado 
pela paulistana PDG em parceria com a goiana Trípoli, autor do projeto arquitetônico desconhecido. 
Localização: avenida Leblon, bairro Jardim Atlântico, Goiânia, Goiás (fotos: autor). 
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 Como já pontuado por Carlos (1994), o modo de acumulação capitalista tem um importante 

papel na organização territorial da metrópole. Seria a partir dele que a cidade deveria ser 

estudada. No caso do Jardim Atlântico, são ações conjuntas: a omissão dos agentes públicos em 

construir um parque e a construção de um parque a partir de negócios imobiliários privados. Em 

outras palavras, a ação desse grupo privado só se tornou possível por causa de decisões do 

Poder Público de não construir, ele próprio, um parque na região. Portanto, no ambiente político-

econômico neoliberal, mesmo em situações em que ações privadas predominem, os agentes 

públicos sempre estão presentes. A própria omissão do Poder Público em planejar corretamente 

as demandas da região poderia ser considerada, em alguma medida, uma política pública, que 

tem como resultado certas condições em que esses agentes privados atuam. A política pública de 

omissão permite, viabiliza e potencializa a predominância de certos interesses privados sobre o 

planejamento das ações na região. Portanto, quando se constata certas ideias neoliberais sobre o 

mercado imobiliário brasileiro contemporâneo, o Estado sempre está presente, conjuntamente 

com o meio empresariado privado envolvido, esse cada vez mais influente sobre aquele. 

Nenhum plano urbano elaborado e gerido pelo Poder Público indicou, previamente, que o 

bairro demandava em áreas verdes, recomendando, com isso, sua implementação. O que ocorreu 

foi uma ação isolada, particular, privada, tomada a partir de uma decisão comercial imprevista do 

empresário. Imprevista porque os agentes públicos não têm conhecimento preciso e detalhado 

dos interesses privados de um promotor imobiliário. Isso passa a ser sabido apenas quando esse 

promotor apresenta o projeto para aprovação na prefeitura. Se, por alguma razão, a PDG 

resolvesse não investir na região e decidisse não construir os quatro edifícios do empreendimento 

New Lake, o parque também não seria implementado e a população não seria beneficiada. Em 

outras palavras, os benefícios para a população das imediações dependeram dos imprevistos 

comerciais desses empresários. Além disso, essas ações não estão concatenadas com outras 

demandas urbanas da região. Um estudo realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Goiás prevê consequências da verticalização: 

Pela velocidade de ocupação do entorno do Parque Cascavel é 
possível estimar que a região deverá estar totalmente ocupada em 
menos de 10 anos por edifícios residenciais de grande porte e o 
entorno imediato ao Parque deverá passar por alterações 
significativas do ponto de vista ambiental119. 

Muitas das próximas incorporadoras que trariam essas significativas mudanças ambientais, 

como sugere o estudo do CAU-GO, se beneficiariam comercialmente do parque como um novo 

atrativo do bairro. É provável que elas não investissem na área se o parque Cascavel não tivesse 

sido construído. Ao que parece, a desorganização do planejamento urbano é fruto de seu inverso, 
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ou seja, a organização da atividade imobiliária privada. A própria PDG parece se beneficiar da 

implantação do parque em seus futuros negócios nas imediações. Existe outro terreno de 

propriedade da empresa, vizinho do New Lake Residencial Club e com área equivalente. Se for 

proposto o mesmo tipo de ocupação do primeiro empreendimento, serão mais quatro edifícios 

com 24 pavimentos habitáveis, com cerca de 384 apartamentos no total. Somando-se os 

apartamentos dos dois terrenos mencionados, seriam cerca de 768 unidades ou cerca de 2.304 

pessoas120. As “alterações significativas” apontadas pelo estudo do CAU-GO se entrevêem aqui. 

 

  

Figura 4: Terreno de propriedade da incorporadora paulistana PDG, vizinho do empreendimento New Lake 

Residencial Club. Localização: avenida Leblon, bairro Jardim Atlântico, Goiânia, Goiás (fotos: autor). 

 

Outra questão relevante sobre as contrapartidas sociais é que todos os edifícios de 

apartamentos geram algum tipo de impacto sobre a cidade, independentemente de seu porte. 

Prédios de quatro ou quarenta andares geram impacto. A diferença é a quantidade de impacto 

que cada um gera. Nesse sentido, a criação de contrapartidas depende do porte do 

empreendimento. Por exemplo, em Belo Horizonte, a incorporadora Direcional já teve como 

contrapartida ampliar as instalações de uma Unidade Municipal de Ensino Infantil. O 

empreendimento que exigiu essa contrapartida continha 600 apartamentos, distribuídos em 6 

edifícios. Segundo a arquiteta Cíntia Gontijo Campos (informação verbal)121, do setor de Produto 

da incorporadora Direcional, em Belo Horizonte, hipoteticamente, 6 empreendimentos diferentes, 

com 100 apartamentos cada, não demandariam nenhuma contrapartida, mesmo que a somatória 

dos 6 empreendimentos fosse os mesmos 600 apartamentos. Isso gera uma distorção. O impacto 

gerado por 1 empreendimento com 600 unidades pode ser semelhante ao impacto gerado por 6 

empreendimentos com 100 unidades cada. Nessas condições, a própria Direcional poderia optar 
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em lançar o mesmo empreendimento em seis fases diferentes, aprovar seis projetos diferentes e 

não mitigar nenhum deles. Portanto, no caso de um edifício de apartamentos, a contrapartida 

social sempre seria válida, independentemente da quantidade de unidades habitacionais que ele 

conter. 

 O bairro do Castelo, em Belo Horizonte, pode ilustrar essa questão, principalmente o 

quadrante entre a avenida dos Engenheiros, a rua Romualdo Lopes Cançado, a avenida Altamiro 

Avelino Soares e a avenida Tancredo Neves. Esse trecho do bairro é praticamente todo ocupado 

com edifícios de apartamentos. Porém, quase todos eles têm no máximo quatro pavimentos e 

uma mesma disposição: duas unidades por pavimento, com uma circulação centralizada. Nessas 

tipologias, no total, são apenas 8 apartamentos por edifício. Como são edifícios de porte 

relativamente menor, provavelmente, nenhum deles teve contrapartidas sociais. No entanto, a 

somatória de todos esses edifícios gera um forte impacto na região com, por exemplo, um visível 

aumento da densidade populacional. 

 

 

Figura 5: Trecho do bairro do Castelo, no quadrante entre a avenida dos Engenheiros, rua Romualdo Lopes 
Cançado, avenida Altamiro Avelino Soares e avenida Tancredo Neves. Belo Horizonte, Minas Gerais 
(Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 27 fevereiro 2014). 
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Figura 6: Edifícios de apartamentos. Bairro Castelo, Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

 

 Alguns agentes imobiliários que já trabalharam com contrapartidas sociais foram ouvidos 

nas cidades estudadas122. Eles relataram suas próprias experiências. Duas constatações são 

importantes: 1. As contrapartidas provavelmente não se restringem as ações por eles 

mencionadas; 2. Nem todas as ações chamadas por esses agentes de „contrapartidas‟ estão 

diretamente relacionadas com benfeitorias materiais. Por exemplo, a distribuição de preservativos 

ou a doação de computadores, consideradas como contrapartidas, na verdade, em nada 

interferem no planejamento e na construção físico-territorial da cidade. Isso também pode indicar, 

como sugerido por alguns dos entrevistados, certa precariedade financeira dessas prefeituras. 

Eventualmente, na falta de maiores recursos, as contrapartidas seriam utilizadas para outras 

funções, não vinculadas estritamente aos impactos materiais do empreendimento. Isso distorce 

suas pretensões iniciais, de que ações imobiliárias privadas gerem ações mitigatórias 

equivalentes ao empreendimento proposto.  As contrapartidas sociais encontradas são: 

● Instituições públicas: construção de escola123, ampliação de escola124, construção de 

creche125, reforma de edificações ocupadas por instituições públicas126, doação de mobiliário para 

setores administrativos da prefeitura127; 
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● Espaços de lazer: construção de praça128, reforma de praça129, manutenção de praça130, 

instalação de equipamentos para atividades físicas em praças131, construção de parque132, 

manutenção de parque133; 

● Infra-estrutura urbana: construção de estação de tratamento de esgoto específica para o 

empreendimento134, caixa de retenção de água pluvial135, canal pluvial com bacia de retenção de 

água136, gerador de energia específico para o empreendimento137; 

● mobilidade urbana e sistema viário: doação de semáforos para automóveis138 ou 

pedestres139, manutenção ou restauração das placas de sinalização de trânsito140, equipamento 

que quantifica a passagem de automóveis para monitorar o tráfego141, construção de ponto de 

ônibus142, manutenção de calçadas143, recapeamento de ruas144, pavimentação de rua145, 

alargamento de rua146, abertura de rua147, duplicação de avenida148, construção de rotatória149, 
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construção de dispositivo rodoviário (como alça que dá acesso a ponte)150, construção de 

viaduto151, construção de túnel152, faixa de acumulação (faixas asfaltadas paralelas a rua, 

localizadas dentro do terreno, que organizam o trânsito motorizado que entra ou sai da edificação, 

diminuindo e organizando tráfego)153; 

● Meio ambiente: doação de mudas de árvores154, plantio de árvores155, recuperação de espécies 

vegetais em áreas de mata nativa156, replantio das árvores eventualmente cortadas quando a 

vegetação é de mata Atlântica e responsabilidade pela manutenção dessa área do plantio por 

tempo indeterminado157, recuos acima dos previstos por lei em terrenos com APP – área de 

preservação permanente158, destoca de árvores (retirar as raízes após a derrubada da árvore)159, 

controle do destino dos resíduos utilizados em obra160, recolhimento de lixo reciclável gerado pelo 

condomínio e encaminhamento para cooperativas de reciclagem161, enrocamento de lago (maciço 

de pedras compactadas que evita a erosão)162; 

● ações sociais: distribuição de preservativos e elaboração de folhetos educativos sobre sexo 

seguro163, doação de computadores164. 
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Muitas dessas questões fariam o meio empresariado em questão, compulsoriamente, 

participar mais de aspectos da construção da cidade, priorizando nessas ações, em tese, 

interesses mais amplos do que os interesses restritos a sua própria empresa. Consequentemente, 

essas ações também seriam mais abrangentes, no que se refere a quantidade de pessoas 

beneficiadas e os termos desse benefício. Esses interesses abrangeriam diversas parcelas da 

população da cidade e não apenas seus interesses comerciais e os interesses de seus clientes. 

Encontrou-se uma exceção entre as cidades estudadas. Não existem contrapartidas sociais 

exigidas pela prefeitura de Belém165. Portanto, as questões pontuadas aqui, que se referem, em 

alguma medida, a Recife, a Porto Alegre, a Goiânia, a Belo Horizonte, por outro lado, não se 

referem ao contexto da capital paraense. Belém possui problemas urbanos equivalentes aos 

problemas de qualquer outra grande metrópole brasileira. Nesse sentido, muitas das ações 

listadas acima seriam benfeitorias locais pertinentes. Uma das ações mais evidentes é a 

relacionada com o meio ambiente natural. Apesar de localizada em região de floresta amazônica, 

Belém praticamente não possui parques urbanos com cobertura vegetal. Em áreas mais centrais 

são raras até mesmo praças públicas. A intensa verticalização ocorrida recentemente em bairros 

como Umarizal ou Marco, por exemplo, poderia justificar contrapartidas ambientais e a construção 

de mais praças ou parques, que seriam custeados, num sistema de contrapartidas, pelos próprios 

promotores imobiliários privados. 

Uma diferença importante é que nas outras cidades estudadas são incorporadores 

imobiliários que, em determinadas circunstâncias, se responsabilizam financeiramente sobre 

algumas ações urbanas solicitadas pela prefeitura. No caso de Belém, essas ações urbanas 

podem até existir mas, como não existem contrapartidas sociais, elas sempre são custeadas pela 

própria prefeitura e os empresários envolvidos sempre são isentos desse investimento financeiro. 

Essa variável faz os negócios imobiliários belenenses serem mais lucrativos, pois não existem 

responsabilidades financeiras, oriundas de atividades imobiliárias privadas, sobre impactos 

eventualmente gerados pela verticalização urbana. A diferença está na maneira como cada 

prefeitura interpreta o papel do mercado imobiliário sobre a construção de certas materialidades 

urbanas. O arquiteto José Júlio Lima (informação verbal)166, professor da Universidade Federal do 

Pará, afirma que a participação desses empresários deveria ser outra: 

Eu acredito que a iniciativa privada deveria ser onerada pelo impacto 
que ela causa. (...) Eu acho que o setor privado tem 
responsabilidades. (...). O prédio de apartamento teria que ter uma 
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espécie de participação maior (...). O setor público faz o jogo do 
privado. Ele entra naquele discurso de que há o pagamento do IPTU, 
há um número maior de empregos beneficiando a população, há uma 
(...) movimentação da economia pela indústria da construção civil, 
então, eles já estão fazendo a parte deles. (...) Mas os impactos 
urbanísticos disso são para depois, nunca são para aquele momento. 

 Ao que parece, as consequências são genéricas e as causas são particulares. As cidades 

brasileiras têm problemas urbanos parecidos. No entanto, a maneira como se institui a gestão 

pública é determinante sobre a atuação dos agentes privados envolvidos. Seria possível uma lei 

de instância superior organizar a gestão urbana municipal? O Estatuto da Cidade167 indica que 

sim. Um estudo do Instituto Polis168 sobre essa lei afirma que instrumentos de indução do 

desenvolvimento urbano “podem incidir diretamente na capacidade de investimento dos 

municípios, na medida em que uma cidade bem equilibrada do ponto de vista territorial pode exigir 

gastos muito menores com manutenção, serviços e investimentos em infra-estrutura” (ROLNIK, 

2001, p. 141). Como não exige contrapartidas, a prefeitura de Belém deve ter gastos urbanos 

relativamente muito maiores do que os gastos de outras cidades, pois todas as benfeitorias 

realizadas na cidade são de sua responsabilidade financeira. 

Esse mesmo estudo sobre o Estatuto da Cidade, cujo sub-título é „Guia para 

implementação pelos municípios e cidadãos‟, afirma que as parcerias entre Poder Público e 

empreendedores privados podem viabilizar “a produção de infra-estrutura, equipamentos, espaços 

públicos e moradia de interesse social” e que as contrapartidas poderiam ser utilizadas para 

viabilizar essas questões. Portanto, a regulamentação desses mecanismos, previstos no Estatuto 

da Cidade, poderia corrigir omissões de prefeituras locais e instituir responsabilidades, inclusive 

financeiras, aos incorporadores imobiliários. 

 

1.1.3 - A participação (im)popular em conselhos urbanos 

 Mencionando a ágora da Antiguidade, Bauman (2013, p. 18) afirma que “a história da 

democracia pode ser narrada como a de sucessivos esforços para manter vivos tanto o propósito 

quanto a busca de sua concretização após o desaparecimento de seu substrato original”. Ela era 

um espaço em que conselheiros do Estado convocavam cidadãos para discutir e deliberar sobre 

assuntos de interesse comum. Seu propósito também poderia ser descrito como a perpétua 

coordenação entre interesses privados e públicos, individuais e coletivos. O que se buscava 

alcançar na ágora “era a transformação de interesses e preocupações privados em assuntos 
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públicos; e, inversamente, transformar os temas de interesse público em direitos e deveres 

individuais”. Esses princípios poderiam ser utilizados para determinar o planejamento das 

materialidades de uma cidade contemporânea. Diferentemente de outros setores da economia, os 

produtos oferecidos pelo mercado imobiliário podem repercutir no cotidiano de praticamente todos 

os habitantes. Isso independe dos cidadãos que os consomem, ou seja, mesmo as pessoas que 

não compram apartamentos em edifícios podem ser impactados pela sua implementação. Como 

já mencionado por Carlos (1994), a cidade é utilizada privativamente pela indústria, apesar da 

sociabilização das eventuais desvantagens criadas pelo seu desenvolvimento. Nesse sentido, 

decisões compartilhadas ou colegiadas seriam mais justas quando ocorresse a sociabilização das 

desvantagens. Quando o cidadão tem seu cotidiano impactado por decisões privadas incertas, ele 

deveria ter o direito de opinar sobre essas decisões. Esse é um pressuposto importante que 

deveria nortear decisões sobre empreendimentos imobiliários mais impactantes. É dessa maneira 

como essa tese de doutorado entende a importância da maior participação de parcelas mais 

diversas da população sobre a produção privada de edifícios de apartamentos. 

 A experiência de Porto Alegre parece ser a mais notável entre as cidades estudadas, 

apesar dos limites que serão colocados adiante. Maricato (2013) destaca, por exemplo, a 

inovadora experiência do Orçamento Participativo em Porto Alegre já nos anos 1980. Em diversos 

momentos entre 1964 e 1985, ou seja, a partir do golpe de Estado realizado por militares 

brasileiros, os prefeitos das capitais eram indicados pelos governadores dos respectivos estados, 

que eram indicados pelo presidente da República, o qual, no ambiente despótico de uma ditadura, 

era indicado pelas Forças Armadas. Existia uma verticalidade na escolha dos representantes, com 

influência visível sobre a gestão pública. Ao contrário, nos conselhos municipais, pretensamente, 

pelo menos no discurso, busca-se uma horizontalidade na escolha dos representantes, com o 

objetivo de abarcar a maior diversidade possível de grupos sociais que a sociedade pressupõe. 

Em tese, seus resultados são menos controláveis e menos previsíveis já que as decisões dos 

conselhos não são mais tomadas por uma única pessoa. Em outras palavras, seriam decisões 

mais democráticas. 

 “Vamos ver o que que a gente está precisando mais aqui”. É o que poderia dizer um 

representante da comunidade169, segundo Sonia de Antoni (informação verbal)170, Gerente de 

Produto da paulistana Living em Porto Alegre. Quando a população é consultada, os 

posicionamentos costumam ser variados, desde discórdias sobre as características dos projetos 

apresentados até solicitações de ações que mitiguem impactos do empreendimento sobre a 

região. Nesse caso, como aventado pela citação acima, os próprios membros do conselho, 
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representantes de determinadas parcelas da população, sugerem ações aos promotores 

imobiliários cujos projetos estão sendo julgados, como a manutenção de uma praça ou a reforma 

de um posto de saúde. “Nós queremos ter vistas ao processo”171: qualquer representante membro 

do conselho pode requerer cópias do projeto, leva-lo consigo, analisa-lo por determinado tempo e 

discuti-lo com outros moradores da região, eventualmente ausentes da reunião. Antoni citou o 

caso de um empreendimento cujo processo na prefeitura ficou paralisado por sessenta dias 

enquanto os representantes da comunidade discutiam a pertinência do projeto para a região.  

 Um arquiteto entrevistado, de um escritório de arquitetura de Porto Alegre, cujo nome não 

será mencionado, disse que o prefeito da cidade precisa posteriormente homologar as decisões 

do conselho. Segundo o arquiteto, na prática, de acordo com as experiências que ele já 

presenciou, isso traz implicações políticas para essa decisão. Por parte do Executivo, negar uma 

decisão popular, referendada por representantes da comunidade atuantes no conselho, poderia 

gerar um impacto negativo na imagem da sua gestão junto a população em geral. Por parte do 

incorporador, contrapor direcionamentos do conselho pode significar se indispor com influentes 

representantes populares. Na prática, segundo o escritório, para evitar maiores problemas, os 

empresários aceitariam muitas das propostas do conselho. “Tu faz esse empreendimento aqui, 

mas tu vai (...) fazer toda a sinalização dessa rua, mais aquela [rua] tu vai alargar”. Essas são 

algumas situações que o escritório já presenciou.  

 Uma questão levantada por diversos escritórios de arquitetura e incorporadores 

imobiliários é a pertinência ou não de opiniões leigas sobre questões técnicas. Eles costumam 

desqualificar as opiniões dos populares172 com a justificativa de que eles não seriam técnicos, 

como o são administradores, engenheiros, urbanistas, advogados, arquitetos, etc.. Essa pesquisa 

de doutorado acredita que as questões colocadas por populares, eventualmente sem formação 

acadêmica, são tão legítimas quanto as opiniões dos técnicos acima mencionados. A diferença 

está na linguagem, ou seja, na maneira como cada um se expressa. Não se pode desqualificar 

essas manifestações populares por causa da suposta falta de embasamento técnico de seus 

argumentos. Precisa-se, ao mesmo tempo, entender as questões pontuadas da maneira como 

elas foram expressas nos discursos dos populares. Aqui considera-se a pluralidade das opiniões e 

as diferentes formas de expressões questões essenciais para o sucesso do conselho e elementos 

qualificadores de suas reuniões. Credita-se também a importância de tais conselhos ao embate 

político criado, a ressignificação da noção de cidadania gerada aos populares que participam e a 

responsabilidade sobre questões urbanas importantes através do compartilhamento das decisões.  
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 Em Porto Alegre, representantes da „comunidade‟ preenchem um terço das vagas. Os 

outros dois terços são ocupados por entidades de classe173 e Governo municipal. Por exemplo, 

um dos integrantes das entidades de classe é o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio 

Grande do Sul174; outra entidade que participa é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do 

Rio Grande do Sul175. Várias dessas entidades podem ter interesses em legitimar o negócio 

imobiliário proposto e avaliado pois elas próprias poderiam se beneficiar desses negócios, direta 

ou indiretamente. No caso dos corretores, provavelmente são empresas do próprio sindicato que 

farão posteriormente as vendas dos apartamentos. No caso do SINDUSCON, provavelmente as 

incorporadoras dos empreendimentos apresentados são filiadas ao sindicato. Nesses dois casos, 

é provável que os interesses de classe representados sejam os específicos dos agentes patronais 

do mercado imobiliário. Em outras palavras, os interesses desses membros do conselho podem 

sempre coincidir com os interesses dos empresários que submeteram seus empreendimentos 

para avaliação. 

 Existem duas maneiras de interpretar a presença dessas entidades. A primeira é aceitar 

que é legítima a participação de entidades que representem os interesses comerciais dos 

promotores imobiliários. Como o conselho deve abarcar os mais diversos setores e interesses da 

sociedade, é democrático que as entidades mercantis da construção civil queiram participar e 

interferir no processo. A segunda maneira de interpretar a presença dessas entidades é supor que 

elas tenham uma ação coordenada e corporativista em benefício próprio. A dúvida é se grupos 

empresariais mais relevantes economicamente inibiriam decisões do conselho que são contrárias 

aos agentes do mercado imobiliário, eles próprios, e se eles restringiriam possíveis sanções para 

reparar impactos dos empreendimentos. A dúvida é que eles decidiriam em benefício próprio, 

defendendo seus próprios interesses, comprometendo suas opiniões e deslegitimando suas teses 

expostas no conselho. 

Vargas (informação verbal)176, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

enxerga distorções na atuação do conselho. Segundo ele, de acordo com a sua composição e 

interesses de seus membros, ocorreria constantes favorecimentos ao grande capital imobiliário, 

legitimados, controversamente, pelo discurso de participação e de negociação. O conselho seria 
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“absolutamente aparelhado pelo capital imobiliário. Ele é formado basicamente pelos advogados 

do capital imobiliário, pelo SINDUSCON, pelos operários da construção civil [etc.] (...). Não tem 

comunidade, tem só os interesses [imobiliários] representados”. Essa situação gera graves 

implicações. Com projetos aprovados pelo conselho, negócios imobiliários desses empresários 

seriam, de certo modo, legitimados pela população participante do conselho. Esses promotores 

imobiliários poderiam se defender de eventuais críticas ao afirmar que seu empreendimento foi 

aceito pelo conselho e, dessa forma, validado por essa população. As conduções políticas não 

seriam inclusivas em função do aparelhamento mencionado por Vargas e o processo se 

aproximaria novamente ao ambiente reacionário da plutocracia ao invés da democracia. É 

exatamente isso que um conselho popular procuraria evitar, segundo a própria prefeitura: 

[a partir de 2000] recebeu novas competências, passando a decidir 
uma série de questões, amparado numa maior representatividade 
popular. Assumiu um papel mais ativo, propondo e formulando 
políticas, planos e projetos. Passou a sugerir modificações e a 
incentivar discussões sobre a cidade, recebendo e colocando em 
debate idéias vindas da população177. 

 Como essa pesquisa de doutorado considera o conselho popular um instrumento de ação 

que deveria integrar qualquer planejamento urbano, também consideram-se pertinentes as 

colocações de Maricato (2002, p. 180). A autora afirma que se um plano urbano pretende 

combater a desigualdade social, ele precisa ser a expressão democrática da sociedade. “Sem a 

participação popular a implementação do plano se torna inviável e, ele mesmo, inaceitável ao 

tomar os moradores como objeto e não como sujeitos”. A própria definição da prefeitura, 

destacada acima, sugere que o conselho teria assumido um papel mais ativo em proposições 

políticas e teria maior representatividade popular. Em teoria, seus objetivos parecem contemplar a 

ideia colocada por Maricato (2002), de que os moradores da cidade são sujeitos e não objetos. No 

entanto, como qualquer empresa capitalista tem sempre como objetivo, legítimo, buscar lucros 

cada vez maiores, conclui-se a impertinência de seus representantes num conselho municipal. Se 

seus meios de ação são ilegítimos, como o aparelhamento do conselho, por exemplo, sua 

participação seria incompatível com as pretensões do conselho. A participação desses 

empresários deveria, portanto, ser legitimada em outras instâncias, mas não dentro do conselho 

popular. 

É importante afirmar que aqui não se está discutindo apenas a atuação de um conselho 

popular existente na cidade de Porto Alegre. Dificuldades de legitimação dos conselhos poderiam 

ser vistas como reflexos de um contexto político e econômico internacional, neoliberal, portanto, 

aplicáveis a qualquer outra grande metrópole brasileira. O sociólogo argentino Atílio Borón (2010, 

p. 187-188) reconhece que “a herança do neoliberalismo é uma sociedade profundamente 
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desagregada e distorcida, com gravíssimas dificuldades em se constituir do ponto de vista da 

integração social e com uma agressão permanente ao conceito e à prática da cidadania”. Já 

discutiu-se aqui implicações da doutrina neoliberal178. O que importa mais para essa pesquisa de 

doutorado é reconhecer que essa herança diminuiu sistematicamente a influência de decisões 

estritas do Estado sobre a sociedade e, igualmente, aumentou a influência de decisões 

específicas de certos grupos empresariais privados sobre a sociedade. Isso vem ocorrendo 

através da omissão ou da conivência do Estado. Borón também afirma que políticas econômicas e 

sociais neoliberais excluem de seu exercício grandes setores da população, ou seja, elas 

costumam vincular-se ou beneficiar apenas setores específicos. Trocando o termo „políticas 

econômicas e sociais‟ por „conselho popular‟ e trocando o termo „grandes setores da população‟ 

por „representantes da comunidade‟, tem-se: os conselhos municipais excluiriam de seu exercício 

os representantes da comunidade. Afirma-se isso também a partir da opinião de Vargas 

(informação verbal)179, de que o conselho é „aparelhado‟ pelo grande capital imobiliário. 

Portanto, é provável que as dificuldades encontradas em Porto Alegre se repitam, em 

alguma medida, nas outras cidades estudadas. O partilhamento de decisões sobre a política 

habitacional e urbana e o exercício da cidadania - de parcelas da população normalmente 

excluídas dessas decisões e efetivado num conselho popular - parecem incompatíveis com os 

interesses comerciais do grande capital imobiliário voltado para a incorporação de edifícios de 

apartamentos. O arquiteto Frederico Rabelo (informação verbal)180, por exemplo, professor da 

Universidade Federal de Goiás, admite limites na atuação do conselho da prefeitura de Goiânia. 

Na capital goiana, a destinação dos recursos obtidos com a outorga onerosa181 seria realizada 

pelo conselho de políticas urbanas do município. Ele é o “órgão auxiliar da administração 

municipal na formulação, acompanhamento e atualização das diretrizes e dos instrumentos de 

implementação da política urbana municipal”182. Porém, a implementação da política urbana 

mencionada pela prefeitura parece parcial. Segundo Rabelo, “quem manda lá dentro, a maioria 

que decide, é o pessoal das incorporadoras”. Ele também menciona que um membro do conselho, 

docente e pesquisador oriundo da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, decidiu não 
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participar mais de suas reuniões, pois percebeu que estava “legitimando um negócio que não é 

correto porque ficava na mão dos incorporadores”. Rabelo acha que uma das influências de 

incorporadoras sobre o conselho está no direcionamento de recursos para locais em que agentes 

patronais do mercado imobiliário têm mais interesses comerciais e nas regiões em que eles 

lançam mais empreendimentos imobiliários. Cidadãos destituídos de tais interesses, nesse 

cenário, teriam mais dificuldades em atuar nos conselhos, principalmente se os interesses que 

eles representam contrariam os interesses dos agentes patronais mencionados. 

O termo „cidadão‟ pode ser considerado como indivíduo no gozo dos direitos civis e 

políticos de um Estado. Quais seriam os direitos desse indivíduo sobre a política habitacional e 

urbana de um município? A institucionalização de um embate político e a representatividade 

popular que um conselho tem podem indicar um caminho para se consolidar esses direitos, 

apesar dos problemas, distorções e limites discutidos. Porém, o que ocorre quando as instituições 

públicas, inclusive os conselhos municipais, são incapazes de resolver problemas urbanos 

históricos, como o acesso à habitação? 

A própria legislação inclui populações mais desamparadas, que talvez não tenham a 

mesma articulação política para „aparelhar‟183 ou „mandar‟184 nos conselhos municipais. “Viabilizar 

para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável”, 

por exemplo, é um dos objetivos da recente lei federal n. 11.124, de 2005185, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. As letras “b”, “c” e “d”, do primeiro parágrafo, 

do quarto artigo, afirmam que são princípios dessa lei (parágrafos selecionados): 

b) moradia digna como direito [grifo nosso] e vetor de inclusão social; 

c) democratização, descentralização, controle social e transparência 
dos procedimentos decisórios [grifo nosso]; 

d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação 
direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à 
terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade. 

 Porém, quais ações populares poderiam ser consideradas como legítimas quando o 

próprio Governo se omite, não aplica corretamente as determinações da legislação e não assiste 

plenamente essas parcelas empobrecidas da população? Essa pesquisa de doutorado abarca 

também outro tipo de participação popular: as ocupações urbanas, as invasões de edificações 

abandonadas, etc.. A primeira decisão aqui é considerar uma ocupação urbana como uma forma 
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legítima de participação popular no embate sobre os problemas das grandes metrópoles 

brasileiras. As ocupações poderiam ser justificadas por causa da omissão do Estado em resolver 

as demandas desses ocupantes? Elas poderiam ser legitimadas a partir dos princípios listados no 

parágrafo acima destacado (princípios esses que foram institucionalizados através de legislação)? 

Os exemplos citados a seguir devem ser entendidos a partir dessas premissas e indagações. 

 Foram encontradas duas formas de abandono dessas edificações. A primeira são edifícios 

de apartamentos recentes, da última década, mas que, por alguma razão, tiveram sua construção 

paralisada. Isso estaria relacionado a negócios imobiliários com prejuízo comercial, 

incorporadores que faliram durante a execução da obra, etc.. Além desses, todas as cidades 

estudadas têm edifícios em regiões centrais, que foram concebidos em décadas passadas, 

originalmente como residenciais ou comerciais, que hoje estão degradados, abandonados, sub-

utilizados ou que se transformaram em cortiços. No geral, esses edifícios estão localizados em 

regiões desvalorizadas mercadologicamente, locais em que o mercado imobiliário pouco investe 

atualmente na incorporação de novos edifícios de apartamentos. Essas áreas não têm mais o 

mesmo status social e simbólico que existia quando elites locais as ocupavam. 
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Figura 7: Edifício abandonado, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Marques 

de Olinda, Recife Antigo, Recife, Pernambuco (fotos: autor). 
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Figura 8: Edifício abandonado, da antiga confeitaria Rocco, projetada em 1912 pelo arquiteto Salvador 
Lambertini. Localização: rua Doutor Flores esquina rua Riachuelo, Centro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
(fotos: autor). 

 

  

  

Figura 9: Edifício abandonado, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida 
Presidente Vargas, Campina, Belém, Pará (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 7 março 
2014). 
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Figura 10: Edifício abandonado. Localização: avenida Araguaia, Setor Central, Goiânia, Goiás (Disponível 

em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 7 março 2014). 

 

Mais precisamente, quem não utilizou a edificação plenamente foi o seu proprietário 

original. De fato, eles não estão ocupados como tradicionalmente o são os edifícios construídos 

recentemente por promotores imobiliários privados. Por isso poderia se afirmar que eles estão 

abandonados. Porém, uma análise mais atenta revela vestígios de presença de pessoas em suas 

dependências, como varais com roupas, pichações nas paredes, carroças com material reciclável, 

garrafas com bebidas alcóolicas, etc.. Seriam cidadãos não contemplados pelos produtos 

imobiliários oferecidos pelo mercado privado, nem atendidos pelos programas habitacionais 

organizados pelo Governo, igualmente sem rendimentos suficientes para comprar, alugar ou 

financiar sua habitação, entre outros tantos infortúnios possíveis. Além disso, poderiam ser 

ocupações efêmeras, transitórias, circunstanciais, permanentes, etc.. A questão que une essas 

pessoas é que elas dotaram esses edifícios de um uso não previsto e não autorizado pelo 

proprietário jurídico do imóvel. Excluídas de qualquer oferta pública ou privada de habitações, a 

ocupação de edificação abandonada se tornou uma alternativa para parcelas da população. 
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 Uma dessas ocupações será apresentada com maiores detalhes. Trata-se de dois edifícios 

de 17 andares cada um, que totalizam 134 apartamentos, localizados no bairro de Santa Tereza, 

em Belo Horizonte. Não se sabe exatamente quantas famílias ocuparam os dois edifícios, pois 

alguns apartamentos foram utilizados por mais de um grupo doméstico. Foram cerca de 500 

pessoas no total. Esses edifícios foram abandonados em 1997, quando a incorporadora faliu, 

antes mesmo da finalização de sua construção. À época do lançamento, a empresa responsável 

pelo empreendimento cometeu várias improbidades como, por exemplo, vender a mesma unidade 

habitacional para pessoas diferentes. Ressalte-se que energia elétrica e água foram regularizadas 

pelas concessionárias responsáveis e eram serviços prestados – e cobrados - normalmente. No 

ano de 2004, os moradores já contavam no condomínio com “porteiro, salas de aula, 

administração, cozinha comunitária e com um fundo para as obras emergenciais, cuja contribuição 

é cobrada aos moradores junto ao condomínio” (CONTI; BORGES NETTO; LIBÂNIO, 2004. p. 5). 

“Lutamos por nossa permanência no bairro de Santa Tereza”. É a frase de uma faixa 

colocada na frente de um dos prédios. Porém, esses ocupantes já não moram mais nos edifícios 

ocupados: todos eles foram expulsos do edifício por determinação da Justiça. Mais precisamente, 

foram expulsos quando certos agentes do Poder Judiciário, ao interpretar a legislação vigente, 

entenderam que a solicitação de reintegração de posse dos proprietários atuais do imóvel deveria 

ser atendida. Hoje, os 134 apartamentos estão vazios e os edifícios abandonados novamente. 

Evidentemente, um edifício abandonado não contempla a função social da propriedade urbana, 

prevista, inclusive, na constituição brasileira. Contudo, também é evidente que os moradores sem-

teto ocupantes não têm o mesmo aparato jurídico para convencer o Judiciário que o dono do 

prédio também cometeu um delito passível de punição. Conclui-se que a legislação vigente 

somente é aplicada quando os proponentes de ações judiciais têm poder suficiente para tanto, 

poder esse que deriva de sua riqueza. Nesse caso, na prática, esse poder se materializa 

principalmente na contratação de advogados. 
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Figura 11: Edifícios abandonados. Localização: rua Clorita, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte, Minas 

Gerais (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 4 dezembro 2013). 

 

 

Figura 12: Edifícios abandonados. Localização: rua Clorita, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte, Minas 
Gerais (Disponível em: http://www.domtotal.com/noticias/detalhes.php?notId=265627. Acesso em: 10 março 
2014). 

 

 Bauman (2013, p. 21) afirma que um dos problemas eventualmente encontrados em 

regimes democráticos “é a contradição entre a universalidade formal dos direitos democráticos 

(garantidos de modo igual a todos os cidadãos) e a capacidade nem tão universal de seus 

portadores de exercer de fato esses direitos”. Os mais pobres financeiramente, os mais 

miseráveis materialmente, que em grandes metrópoles brasileiras correspondem a grandes 

porções da população, quase não são incluídos nos programas habitacionais disponíveis. Por 
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razões comerciais ou políticas, muitas dessas famílias são excluídas das moradias produzidas 

pela iniciativa privada ou pelo Poder Público. O paradoxo é que são justamente esses cidadãos os 

que mais precisam ser incluídos nesses programas, principalmente se forem consideradas as 

diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, já expostas aqui. Uma dessas 

diretrizes é que a moradia deveria ser entendida como um direito. É provável que essa exclusão 

tenha influenciado as centenas de pessoas que ocuparam os dois edifícios em Belo Horizonte. É 

possível apropriar-se dos conceitos apresentados por Bauman (2013) e aproximá-los dos 

interesses dessa pesquisa de doutorado. A universalidade formal dos direitos está, no caso 

brasileiro, como já mencionado, prevista em lei. Porém, a incapacidade de exercer esse direito 

está expressa no desinteresse da promoção imobiliária pública e privada em atender essa 

demanda. 

Essa contradição pode impactar a noção de cidadania em cada pessoa excluída. Nesse 

contexto, as pessoas não atendidas, ocupantes de edificações abandonadas, procurariam 

resolver individualmente suas demandas, sem mais intermédios de promotores públicos ou 

privados. A ocupação, em si, é um indício do descrédito que esses intermediários públicos e 

privados teriam sobre a população invasora. Se cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos civis 

e políticos de um Estado, é visível, no que tange o acesso à moradia, que os ocupantes dos dois 

edifícios não tiveram seus direitos contemplados. Essas pessoas involuntariamente estão à 

margem de boa parte das ações estatais e poderiam acreditar que têm pouca ou nenhuma 

participação na sociedade. “Sem direitos sociais para todos, um número amplo e provavelmente 

crescente de pessoas irá considerar seus direitos políticos de pouca utilidade e indignos de 

atenção” (BAUMAN, 2013, p. 22). 

A própria distinção entre „sujeito‟ e „objeto‟, realizada por Maricato (2002), seria incapaz de 

contemplar a situação desses grupos sociais excluídos. Absolutamente, eles não são sujeitos de 

ação estatal alguma, tampouco ajudaram a elaborar qualquer política pública que os beneficie. 

Mais que isso, eles também não são foco de ações estatais, já que não existe política pública 

quantitativamente suficiente voltada para carências habitacionais das camadas mais pobres da 

população brasileira. É o que se apreende a partir das parcelas dessas populações mais pobres 

que ocupam edificações abandonadas. 

A „participação popular‟, mencionada no título desse tópico, acontece aqui de uma 
maneira distinta. Nesses casos, não se trataria de participação ou associação, mas o contrário: 

omissão ou exclusão. Nesse quesito, esses cidadãos não teriam mais benefícios plenos da 

sociedade capitalista em que estão inseridos. Por isso, criariam, muitas vezes, inevitavelmente, 
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outra forma de acesso à habitação: a ocupação marginal186, quase sempre criminalizada. O fato 

dessa militância política – as sistemáticas ocupações de edificações abandonadas – se 

transformar no principal meio de acesso à moradia dessas pessoas, mostra a incapacidade e o 

desinteresse dos agentes públicos ou privados envolvidos em resolver plenamente a situação de 

famílias mais pobres, quase nunca consumidores dos produtos oferecidos pelo mercado 

imobiliário formal. Igualmente, mostra os equívocos como são elaboradas e encaminhadas a 

política habitacional e urbana dessas metrópoles. Contribuem para essa política ineficiências do 

Governo sobre a gestão pública, desinteresses do mercado privado em atender cidadãos não-

consumidores187, interpretações tendenciosas e discutíveis do Judiciário sobre a legislação 

vigente, a quantidade de habitações ociosas nos grandes centros urbanos e, principalmente, o 

fato de que a grande maioria dos edifícios abandonados não cumpre a função social da 

propriedade urbana. Essas são variáveis cujos valores deveriam ser revertidos. Justamente pela 

influência dessas variáveis, essas ocupações nunca deveriam ser tratadas com o envolvimento, 

quase sempre violento, das forças policiais atuantes nas cidades que, no caso brasileiro, se 

organizam a partir de bases conceituais militares, de conflito, de confronto e de guerra. 

Objetivamente, a polícia militar nunca deveria ser incluída em nenhum aspecto da política 

habitacional de nenhuma cidade. 
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 O termo “marginal” é aqui utilizado como uma atividade que se encontra à margem dos sistemas oficiais 
que elaboram, instituem, legitimam, produzem, constroem e vendem moradias pela promoção imobiliária 
pública ou privada. 
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 Sempre que se mencionar “não-consumidores”, pretende-se incluir apenas os não-consumidores dos 
produtos imobiliários oferecidos por esses agentes privados, como apartamentos em edifícios incorporados 
por promotores imobiliários. É evidente que, em outros aspectos da vida cotidiana, essa população é, 
eventualmente, consumidora de outros produtos. 
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Figura 13: Reintegração de posse de um hotel abandonado na avenida São João, região central de São 
Paulo, ocorrida em 16 de setembro de 2014. A reportagem afirma que o edifício de cerca de 20 andares 
estava ocupado há seis meses por mais de 200 famílias (Disponível em: 
http://www.rededemocratica.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6727:pm-promove-despejo-
violento-em-s%C3%A3o-paulo. Acesso em: 7 novembro 2014). 

 

 

Figura 14: Reintegração de posse de um terreno no Engenho Novo, subúrbio do Rio de Janeiro, ocorrida 
em 11 de abril de 2014 (Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/04/mtst-classifica-como-
barbarie-acao-da-pm-durante-desocupacao-de-edificio-no. Acesso em: 7 novembro 2014). 

 

Além da ineficiência estatal e do desinteresse privado, citados acima, as ocupações 

poderiam ser justificadas a partir de distorções nas relações capitalistas. O incremento dessas 
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ocupações seria consequência da crise dos sistemas nacionais de provisão habitacional. 

Metrópoles em diversos países latino-americanos, tais como o Brasil, também não resolveram 

plenamente o acesso à moradia adequada junto à totalidade da população mais pobre. Nesse 

contexto, ocupar um espaço qualquer, cujo título de propriedade, em termos jurídicos, é de outra 

pessoa, se torna uma opção de sobrevivência para muitas famílias. Portanto, o edifício mineiro 

poderia ser apresentado como uma manifestação particular de uma conjuntura de proporções 

continentais, que incluiria, certamente, edifícios em todas as cidades estudadas. Essa pesquisa de 

doutorado acredita que quanto mais ineficiente é a provisão estatal de moradia e quanto maior o 

desinteresse privado em oferecer produtos imobiliários às faixas de mais baixa de renda, maior a 

possibilidade de ocorrer ocupações desse gênero. A situação sócio-econômica desfavorável de 

boa parte da população brasileira certamente contribui para agravar a situação. 

As ineficiências e os desinteresses mencionados não significam que, no caso brasileiro, 

não exista uma produção habitacional quantitativamente significativa. O sociólogo sueco Goran 

Therborn (2010), professor da Universidade de Cambridge, Inglaterra, constata que certos 

aspectos da educação, da saúde e da alimentação evoluíram e aproximaram, em termos relativos, 

países mais ricos de países mais pobres. Porém, contraditoriamente, segundo o autor, a 

desigualdade social dentro de cada país aumentou. No Brasil, é possível estender essa 

comparação ao acesso à habitação. Há pouca dúvida sobre o significativo aumento de habitações 

produzidas pelo Governo federal recentemente, direta ou indiretamente. Além disso, os programas 

de financiamento têm aumentando proporcionalmente as linhas de crédito, com juros 

relativamente baixos. Nesse cenário, é provável que parcelas cada vez maiores da população 

tenham acesso à moradia. No caso brasileiro, a estruturação dessas ações governamentais é 

mais impactante ainda, visto que entre as décadas de 1980 e 1990 pouco se produziu após o 

desmantelamento do Banco Nacional de Habitação (BNH). 

Atualmente, o programa mais conhecido é o Minha Casa Minha Vida (MCMV), largamente 

noticiado na grande mídia. Boa parte das moradias financiadas certamente contribuiu para 

combater o déficit habitacional no país e deve ter melhorado, como sugere Therborn (2010), a 

situação brasileira comparativamente aos países mais ricos. Nesse sentido, pode haver uma 

aproximação com relação a países que historicamente já resolveram seus problemas de acesso à 

habitação. Apesar disso, famílias das parcelas mais pobres parecem continuar excluídas do 

MCMV. A arquiteta Denise Morado (informação verbal)188, por exemplo, professora da 

Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que, no caso de Belo Horizonte, são pouquíssimas 

as habitações financiadas na cidade que utilizaram recursos do programa e que se destinaram a 

faixas de renda de 0 a 3 salários mínimos. Essa produção seria ínfima comparada ao déficit 

habitacional existente na cidade. Contudo, contraditoriamente, já estaria quase saturado o 
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 MORADO, Denise. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: EA-UFMG, 2013. 
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mercado de produção de habitações destinadas a faixas de renda familiar entre 3 e 10 salários 

mínimos. Assim, tem-se um paradoxo: por um lado, existe uma produção excessiva, acima da 

demanda do mercado; por outro lado, existe uma produção insignificante, justamente entre a 

população que menos tem rendimentos econômicos ou, mais precisamente, entre as pessoas que 

não tem os requisitos financeiros exigidos pelos credores desse empréstimo imobiliário. 

É possível aplicar aqui o raciocínio de Therborn (2010). Se apenas os números absolutos 

forem analisados, é provável que se chegue a conclusão de que o MCMV produziu muitas 

habitações em Belo Horizonte. Entretanto, se esses números forem comparados à população 

mais miserável da cidade, conclui-se que a desigualdade social aumentou, pois populações com 

rendimentos mais altos têm cada vez mais recursos, créditos e moradias disponíveis, enquanto os 

mais pobres continuam excluídos desse mercado. Isso também ajuda a entender porque os dois 

edifícios foram ocupados. 

Esse cenário também é vislumbrado por agentes do próprio mercado imobiliário. É o que 

especula, por exemplo, a arquiteta Cíntia Gontijo Campos (informação verbal)189, do setor de 

Produto da incorporadora Direcional. “Minas Gerais, no Programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, 

acho que deve ter sido o Estado que menos contratou. Belo Horizonte não contratou praticamente 

nada”. Faixa “1” seriam habitações para famílias com renda até 1.600 reais190, ou seja, próximo da 

renda entre 0 e 3 salários mínimos. Isso é um fato curioso, pois a arquiteta assume igualmente 

que cerca de 70% dos empreendimentos da Direcional utilizam recursos do MCMV. Com isso, a 

empresa praticamente se estrutura em torno das oportunidades desse programa governamental, 

já que cerca de dois terços de seus negócios estão amparados financeiramente por ele. Porém, 

quase nenhum de seus produtos se destina às famílias mais pobres, já que Belo Horizonte „não 

contratou quase nada‟ para essas faixas de renda. Se esses 70% permitem afirmar que a 

Direcional é uma empresa especializada em MCMV, é possível concluir que o sucesso comercial 

dessa empresa depende dos financiamentos do Governo. Se ele tem tanta influência sobre o 

futuro dessa empresa, por que ele não condiciona o acesso ao crédito imobiliário ao atendimento 

de populações mais pobres? O citado financiamento público dos empreendimentos da Direcional 

através do MCMV, a ausência de habitações destinadas a famílias mais pobres entre os 

empreendimentos dessa empresa e a conivência do Governo federal com essa situação podem 

ser explicadas, como indica Carlos (1994, p. 182), pela tendência de governantes competentes 

em representar certos interesses privados de reprodução do capital. Essas contradições teriam 

contribuído para a consolidação de movimentos sociais que reivindicam maior participação no 

cenário político: 
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 CAMPOS, Cíntia Gontijo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Direcional, 2013. 
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 A entrevista com a arquiteta foi realizada no dia 18 de novembro de 2013, ou seja, o valor mencionado 

se refere a essa data. 
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O aprofundamento das contradições de uma sociedade assentada 
em relações de subordinação e dominação geradas na sociedade 
capitalista, onde o Estado tende a representar, de forma mais ampla, 
os interesses da reprodução ampliada do capital, tem produzido, em 
número cada vez maior, movimentos sociais – como formas de 
reivindicação, seja por melhores condições de vida e/ou trabalho, 
seja por uma maior participação no cenário político. 

 Uma constatação é que a Direcional e tantas outras incorporadoras, atuantes em diversas 

metrópoles brasileiras, escolheu oferecer produtos imobiliários apenas para determinadas faixas 

de renda. Essa é uma decisão comercial, privada e particular. É provável que ninguém tenha 

interferido nessa decisão, além dos diretores da empresa, o próprio presidente e seus principais 

acionistas. Apropriando-se do raciocínio de Carlos (1994) e de acordo com o volume de 

empreendimentos da Direcional financiado pelo Governo federal – cerca de 70% - afirma-se aqui 

que os governantes envolvidos representaram os interesses dessa incorporadora. Com farto 

crédito disponível e sem maiores restrições sobre como esses empréstimos deveriam ser 

utilizados, o Governo se tornou um parceiro fundamental de promotores imobiliários. Nesse 

cenário parece quase natural que os indivíduos excluídos se organizem: “Os movimentos sociais 

urbanos têm um papel importante na ampliação e acumulação de forças e experiências; marcam o 

início de um processo que tende a afetar a vida daqueles que dele participam, pelo 

enriquecimento que o contato com o outro propicia” (CARLOS, 1994, p. 186). Essas experiências 

traduziriam a ideia de um sujeito coletivo e, dessa forma, teriam força para questionar a constante 

preponderância de interesses econômicos do capital imobiliário mais hegemônico, entender 

melhor suas repercussões sobre a vida das pessoas, além de suscitar outras compreensões 

sobre o que é e o que poderia ser a cidade contemporânea em que se vive. “Acreditamos que os 

movimentos sociais devam ser analisados do ponto de vista da superação da particularidade na 

formação da consciência do coletivo, na liberdade do particular constituída a partir do genérico” 

(CARLOS, 1994, p. 187-188). 

 Segundo Anderson (2010, p. 199-200), em áreas como saúde, educação ou moradia “não 

há nenhuma possibilidade de que o mercado [privado] possa prover nem sequer o mínimo 

requisito de acesso universal aos bens imprescindíveis em questão”. Segundo o autor, a 

autoridade pública deveria garantir essas questões. Realidade muito distinta do que aquela das 

cidades brasileiras visitadas, ao menos em termos do acesso à moradia. Interesses comerciais de 

determinados agentes do mercado imobiliário privado têm uma influência cada vez maior sobre a 

produção de materialidades urbanas. O que se verá adiante, no próximo tópico, são ações de 

empresas privadas que, em alguma medida influenciam ou, por vezes, substituem ações diretas 

do Poder Público. Nesses casos, a autoridade pública parece mais garantir que os interesses 

comerciais privados sejam preservados ou ampliados, ao potencializar os lucros imobiliários. O 

próximo tópico também reitera e amplia as questões colocadas nos tópicos anteriores, que 

trataram de contrapartidas sociais e de participações populares. O que será abordado abaixo são 
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manifestações dessas contrapartidas e participações, em especial a Operação Urbana 

Consorciada Nova BH, em Belo Horizonte. 

 

1.2 - A Nova BH é uma BH nova? 

 A prefeitura de Belo Horizonte apresenta a Operação Urbana (OU) Nova BH como “um 

plano para reestruturar algumas das áreas mais vitais da nossa cidade”191. Algumas questões que 

se procuram responder aqui são: Quais os interesses desse plano de reestruturação? Quem 

elaborou esse plano? Quais os interesses de quem elaborou esse plano? Quais parcelas da 

população não participaram da elaboração do plano? Como se definiu quem elaboraria o plano? 

Quem faria a reestruturação imaginada? Em que termos essas áreas são vitais? Elas são vitais 

para quem? Por que essas áreas foram escolhidas entre todo o território da cidade? A quem mais 

interessa comercialmente as áreas que foram escolhidas para intervenção? Essas indagações 

serão analisadas na perspectiva dos argumentos já pontuados anteriormente nesse capítulo. 

 Novamente, aqui, reforça-se o interesse em entender situações generalizadas, que 

produziriam manifestações particulares em cada cidade. Dentro dos interesses desse capítulo, a 

Nova BH poderia ser utilizada para entender como „população‟, „empresários‟ e „Estado‟192 se 

manifestam e participam dos processos imobiliários, como influenciam e são influenciadas. 

Portanto, as questões pontuadas aqui poderiam ser utilizadas para se entender aspectos do 

planejamento urbano e, em especial, a verticalização das edificações em muitas cidades 

brasileiras. A operação urbana encontrada em Belo Horizonte é considerada, por essa pesquisa, 

apenas uma manifestação particular de um contexto cultural geral. 
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 Disponível em: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=cartilhanovabh.pdf. Acesso em: 11 
março 2014. 
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 „População‟, „empresários‟ e „Estado‟, como vem sendo reiteradamente colocado, nos termos 
estabelecidos nesse capítulo. 
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Figura 15: Capa da cartilha da operação urbana chamada Nova BH. Disponível em: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=cartilhanovabh.pdf. Acesso em: 12 
março 2014. 

 

 O historiador Luis Fernandes (2010), professor da Universidade Federal Fluminense, 

lembra uma questão que integra a doutrina neoliberal: a tendência de desregulamentação das 

atividades econômicas e sociais por causa de ações do próprio Governo. A partir de justificativas 

de adeptos dessa doutrina, isso seria justificado pela maior eficiência do mercado privado em 

relação à burocracia governamental. A Nova BH, de fato, desconsidera determinadas 

regulamentações urbanas e edilícias pré-existentes. Nesse sentido, é possível afirmar que houve 

uma desregulamentação. Porém, em seguida, ela mesma cria regulamentações novas e 

específicas. Aqui, notam-se duas fases indissociáveis: primeiro, se desregulamenta a lei; 

segundo, cria-se uma nova legislação que atenda os objetivos específicos da OU. Há uma 

substituição de regulamentações pois, em algumas circunstâncias e por alguns agentes, a 

primeira é julgada inadequada para atender as atuais demandas. Talvez o termo mais correto 

para definir os princípios dessa operação imobiliária seja flexibilização. A operação urbana prevê 

aumentar os coeficientes de aproveitamento do terreno em até 8 vezes, segundo o arquiteto Túlio 

Lopes (informação verbal)193. Atualmente, o coeficiente mais alto da cidade é de apenas 3 vezes a 

área do terreno194, restrito em alguns trechos da região mais central da cidade. Se a pretensão da 
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 LOPES, Túlio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Túlio Lopes Arquitetura, 2013. 

O arquiteto projetou cerca de 400 edifícios de apartamentos na cidade de Belo Horizonte entre os anos de 
2009 e 2013. 
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 Disponível em: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=Texto_Base_Zoneamento_Param
etros_Urbanisticos.pdf. Acesso em: 11 março 2014. 
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Nova BH se confirmar, o índice quase triplicará. Qualquer operação urbana só é realizada a partir 

da promulgação de uma lei municipal específica, transitada, inclusive, pelo Legislativo. Portanto, 

não há somente desregulamentação. O que ocorre é a flexibilização de índices construtivos 

previamente estipulados pela legislação vigente até então. 

 A possibilidade de construir a mais será comprada pelos empresários interessados através 

de um mecanismo chamado CEPAC – Certificado de Potencial Adicional de Construção. O 

promotor imobiliário compra o potencial construtivo aumentado e o utiliza para construir a mais, 

dentro do limite de 8 vezes a área do terreno. Esses recursos financeiros gerados serão captados 

pela prefeitura e revertidos, em tese, em benfeitorias materiais na própria área. Segundo Lopes, 

espera-se “que esse dinheiro que entra na nossa prefeitura vai ser revertido para mais obras 

urbanas e para revitalizações”195. O arquiteto Afonso Walace (informação verbal)196 interpreta a 

maneira como a prefeitura assume essa operação imobiliária: “É uma operação [em] que eu vou 

trazer alguns sócios para o meu negócio”. Se essa transação for considerada um negócio, 

evidentemente, como esperam os empresários envolvidos, os agentes públicos competentes 

seriam sócios desse negócio, nas palavras do arquiteto. No contexto da OU, o planejamento 

urbano seria realizado principalmente a partir desses sócios e desse modelo de negócio. Walace 

também reitera as afirmações de Lopes e explica em que condições esses empresários poderiam 

atuar: 

Essa região aqui que está degradada. Nós precisamos melhorar, 
então, eu vou dar alguns benefícios aqui. Vocês [empresários] vão 
ter um coeficiente 7 [por exemplo], mas as condições são essa, essa 
e essa (...). É uma combinação entre o poder privado e o desejo da 
cidade que o Poder Público quer. 

 Pelas descrições acima, seria possível caracterizar as operações urbanas como uma 

abertura realizada pelo Poder Público, permitindo que certos setores da sociedade participem 

diretamente da construção material da cidade e assumam determinados ônus e bônus. A 

legislação de Belo Horizonte define que “Operações Urbanas é o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a participação de agentes públicos ou 

privados, com o objetivo de viabilizar projetos urbanos de interesse público”197. Existem duas 

questões implícitas nessa frase que deveriam ser melhor precisadas. O que significa exatamente 

participação de agentes privados? Quais interesses públicos existiriam em viabilizar esses 
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 LOPES, Túlio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Túlio Lopes Arquitetura, 2013. 
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 WALACE, Afonso. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila Arquitetura, 2013. 
O escritório Dávila Arquitetura, onde Afonso Walace trabalha, projeto cerca de 120 edifícios de 
apartamentos por ano em diferentes cidades brasileiras. 
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 Lei Municipal de Belo Horizonte n. 9.959/2010, que altera o Plano Diretor da cidade n. 7.166/1996. 

Disponível em: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=curso_capacitacao_lei_9959_1.pdf
. Acesso em: 11 março 2014. 
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projetos urbanos com participação de agentes privados? A resposta à primeira pergunta é que a 

participação de agentes privados parece se restringir a alguns dos principais promotores 

imobiliários atuantes na cidade. A resposta à segunda pergunta é que seriam os interesses 

desses promotores imobiliários que viabilizariam os projetos urbanos organizados a partir da 

operação urbana. Os argumentos expostos adiante são convergentes com essas explicações e 

mostrarão mais detalhadamente os meandros dessas negociações. Eles se mostram também 

como manifestações concretas das questões já pontuadas em tópicos anteriores. Entre outras 

manifestações, serão entendidas dificuldades, por vezes, intransponíveis, de determinadas 

parcelas da população em participar das deliberações sobre a concepção da OU. Evidentemente, 

essas populações não fazem partidos dos interesses econômicos dos principais agentes patronais 

do mercado imobiliário de Belo Horizonte, muitos dos quais serão provavelmente os principais 

beneficiários da OU. 

 O engenheiro civil Teodomiro Diniz (informação verbal)198, diretor-presidente da 

incorporadora Diniz Camargos, de Belo Horizonte, amplia as compreensões sobre os termos da 

OU. Diniz afirma que apenas a flexibilização dos índices construtivos não seria condição suficiente 

para incentivar o mercado imobiliário a investir em determinada área. Ele tem uma militância 

empresarial, corporativa e sindical em órgãos de classe, como por exemplo a Câmara da Indústria 

da Construção em Minas Gerais e seus comentários podem indicar a demanda de outros 

incorporadores de Belo Horizonte. Ele é taxativo ao dizer que trechos dessa operação urbana já 

tinham um potencial construtivo alto, adequado a verticalização urbana, antes mesmo da OU. Por 

isso, apenas o coeficiente de aproveitamento do terreno, alto ou baixo, não é determinante para 

um incorporador escolher construir um edifício de apartamentos num ponto da cidade. Sobre isso, 

os investimentos do Estado também seriam fundamentais: “vão ser construídas escolas, postos 

de saúde (...) parques, praças, melhorias urbanas de toda natureza”. Portanto, além de flexibilizar 

o potencial construtivo, a área em questão precisaria ser requalificada:  

Nós passamos décadas com coeficientes altos, por exemplo, na 
borda da avenida Antônio Carlos, na borda da avenida Amazonas. 
[Porém] Ninguém nunca quis construir porque não tem atratividade. 
A operação traz a possibilidade de investimento, de melhoria urbana 
e consequente atratividade por parte do mercado. 

 Parece que a descrição de Diniz indica que a cidade existente, dentro dos limites 

territoriais estabelecidos na OU e anteriormente à sua implantação, não seria adequada para 

novos negócios da incorporação imobiliária. Instituições públicas seriam implementadas, 

equipamentos urbanos seriam implantados, áreas de lazer seriam criadas, a ambiência urbana 

seria reconstituída, as edificações construídas seriam outras ou, nas palavras do empresário, 

seriam realizadas “melhorias urbanas de toda natureza”. Portanto, não seria simplesmente a 
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possibilidade de construir mais ou menos, mas a mudança total da paisagem da região é que 

alavancaria o negócio. Nessas condições, existe algum elemento já presente na região da OU que 

será mantido após a sua implantação? A população já residente na área, por exemplo, traria 

„atratividade‟ para os novos negócios imobiliários privados ou públicos? Tal como a paisagem do 

bairro, essa população seria alterada se não houvesse atratividade? Sobre a formulação da OU, a 

população199 em geral não teve muita participação nas decisões sobre as atratividades existentes 

ou programadas, que seriam mantidas ou excluídas. 

O arquiteto Carlos Teixeira (informação verbal)200, do escritório Vazio Arquitetura, adverte 

que “esse prefeito [Márcio Lacerda] ficou um ano e meio (...) discutindo o projeto com todos os 

empresários interessados”. Dentro das oportunidades de negócio geradas pela OU, isso 

provavelmente poderia significar empresários interessados no aumento do potencial construtivo 

ou nas benfeitorias materiais posteriores da região, entre outros interesses. Após esse período, 

segundo Teixeira, em apenas dois meses, o prefeito pretendia201 apresentar a OU para a 

população e encaminhá-la para aprovação no legislativo. Essa situação evidencia o desequilíbrio 

com que população e empresários202 foram envolvidos no processo de elaboração e debate. 

Confirma também que a possível abertura dos gestores públicos competentes à participação 

privada restringe-se fortemente a empresas com grande concentração de capital e grande 

capacidade de investimento sobre o meio urbano qualificado pela operação, ou seja, os principais 

promotores imobiliários atuantes na cidade, sejam eles incorporadores, construtores, empreiteiros, 

etc.. Como já colocado, o termo „privado‟ de uma parceria „público-privado‟ parece significar 

apenas importantes empresários, os que têm mais influência política e os que têm mais 

capacidade de investimento. Essas parcerias não costumam incluir outras parcelas da população, 

principalmente as desvinculadas dos interesses econômicos de tais empresários. 

 Em tese, a participação da população poderia ser prevista de várias formas, como as 

audiências públicas, por exemplo, ajudando a legitimar as intenções iniciais da prefeitura: a 

pertinência de uma operação urbana e o desenvolvimento material a partir desse modelo de 

negócio; a pertinência de parcerias público-privado e a legitimidade da participação de 

representantes patronais de empresas do mercado imobiliário na elaboração da OU; a escolha da 

região em que a operação irá incidir e as justificativas da exclusão de outras áreas, não incluídas; 

a escolha de qual será o público alvo da operação e qual o perfil sócio-econômico da população 
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que irá morar, trabalhar, divertir-se, etc., na região; a solução para as famílias eventualmente 

desalojadas pelas obras da operação, que tenham tido seus imóveis desapropriados; a definição 

das características urbanísticas da operação e as implicações sobre a paisagem existente e sobre 

o patrimônio edificado; a escolha de como, quando, quanto, onde, por que e com quem serão 

utilizados os investimentos arrecadados, etc.. Se todas essas e outras questões forem 

adequadamente discutidas com representantes de grupos variados da população em geral e não 

apenas com empresários que se beneficiem comercialmente com a OU, qualquer operação 

urbana seria válida pois ela teria sido legitimada por grupos mais variados. Nessas condições, a 

operação seria aceitável, quaisquer que sejam suas características ou seus resultados. Porém, ao 

que parece, não foi isso o que ocorreu na Nova BH, como sugeriu Teixeira anteriormente. 

“Nossa cidade crescendo do jeito certo”203. É o que afirma um anúncio publicitário da Nova 

BH. O arquiteto Eduardo Moreira (informação verbal)204, do escritório 1:1 Arquitetura e 

Construção, questiona o slogan. “Se for analisar essa frase com um pouco mais de cuidado, com 

certa postura crítica, ela é perigosa. „Certo‟ para quem‟? „Nossa‟? Quem está decidindo isso? 

Nova BH? (...). Não existe nada de novo”205. A propaganda faz parecer que toda a população 

estaria incluída na OU, pois ela seria realizada na „nossa cidade‟. A sensação de inclusão que 

esse termo traz não deveria ocultar que as benfeitorias materiais eventualmente realizadas não 

seriam apropriadas por todos igualmente. Porém, a necessidade de se criar um discurso inclusivo 

ajudaria a legitimar as propostas da prefeitura. Maricato (2002, p. 165) acredita que a publicidade 

teria um papel especial na dissimulação e representação do ambiente construído. Haveria a 

tentativa de dar uma aparência geral a um ponto de vista parcial. “É evidente também que a 

representação ideológica é um instrumento de poder – dar aparência de „natural‟ e „geral‟ a um 

ponto de vista parcial, que nas cidades está associado aos expedientes de valorização 

imobiliária”. No caso dessa OU, qual seria o ponto de vista parcial implícito? Vários indícios 

apontam que poderia ser o ponto de vista empresarial, não só da incorporação imobiliária 

envolvida como também um ponto de vista empresarial da própria prefeitura. 

 A maneira como os argumentos são colocados nesse capítulo expõe uma constatação 

cada vez mais evidente: atualmente, certos agentes privados, vinculados ao mercado imobiliário, 

teriam uma influência crescente sobre a formatação da política habitacional e urbana. Ressalte-se 

que essa influência é uma maneira de esses agentes institucionalizarem, no aparato 

governamental, seus próprios interesses comerciais. Ressalte-se também que essa influência é 
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quase sempre restrita a pouquíssimos empresários, mas que se organizam nas maiores empresas 

do setor. Portanto, a „iniciativa privada‟ citada refere-se quase que exclusivamente ao grande 

capital que, nos limites da política urbana, seriam as principais incorporadoras, construtoras e 

empreiteiras. A sociedade civil organizada, dentro do entendimento dessa pesquisa de doutorado, 

obviamente, não seria incluída nessa „iniciativa privada‟. O curioso é que as ações continuam, 

como sempre, altamente centralizadas a partir do Governo. Porém, o que se mostra aqui é que 

essas ações governamentais são cada vez mais influenciadas por interesses comerciais patronais 

extrínsecos ao aparato estatal. Atualmente, em algumas circunstâncias, elas são tão influenciadas 

que é possível afirmar que, em alguma medida, governantes competentes se comportam como os 

próprios empregados dos empresários envolvidos, ou seja, atuam em função de seus interesses. 

Se esses empresários influentes podem ser considerados uma elite econômica e, ao influenciar os 

agentes públicos competentes, essa elite se torna uma classe dirigente, Marx e Engels ajudam a 

entender a questão em termos históricos: 

Toda a nova classe que se põe no lugar da classe dirigente anterior 
fica obrigada, para levar a cabo seu objetivo, a representar seus 
interesses como o interesse comum de todos os membros da 
sociedade (...). [Ela] precisa dar a suas idéias a forma de 
universalidade e representa-las como as únicas idéias racionais e 
universalmente válidas206 

 As ideias dos autores alemães foram extraídas de uma obra de Harvey (2005), com o 

pertinente título de „A produção capitalista do espaço‟. Harvey expõe uma contradição na gestão 

de uma democracia burguesa, ou seja, na gestão da democracia capitalista. Por um lado, ela 

precisa do consentimento da maioria de seus governados. Por outro lado, ela tem que expressar o 

interesse da classe dirigente. A solução seria o Governo produzir consentimentos entre as classes 

subordinadas. “A ideologia proporciona um canal importante, e o poder estatal é, 

consequentemente, utilizado para influenciar a educação e para controlar, direta ou indiretamente, 

o fluxo de idéias e informações” (HARVEY, 2005, p. 88). O tópico desse capítulo que aborda a 

participação popular mostrou que uma maior presença de variados setores da sociedade civil 

organizada sobre decisões governamentais pode indeterminar resultados mais óbvios. Como a 

diversidade social da população pressupõe também uma diversidade de opiniões, é provável que, 

muitas vezes, essa população tenha opiniões divergentes das propostas dos negócios imobiliários 

dos principais promotores privados. Por causa disso, a produção de consensos e o controle dos 

fluxos de ideias e informações parecem preservar os interesses desses agentes privados. 

 O arquiteto Wellington Cançado (informação verbal)207, professor da Universidade Federal 

de Minas Gerais, confirma esse modo específico de operar o planejamento de uma cidade, esse 
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“fazer política de cima para baixo”. Segundo ele, “o projeto [Nova BH] foi apresentado para todos 

os empresários, para o CREA, para vários órgãos colegiados e (...) possíveis interessados no 

projeto”. O restante da população, não vinculada a esses grupos, sem os mesmos interesses 

econômicos e, ao que parece, sem a mesma influência política, não foi bem informada sobre 

maiores detalhes da operação urbana. É importante entender que a apresentação é a última etapa 

do processo de desenvolvimento da OU. Nesse caso, essa população não teria participado da 

elaboração, do desenvolvimento e, posteriormente, com o projeto pronto, não foi nem informada 

sobre como seria esse projeto. Cançado ainda relata que moradores do bairro de Santa Tereza, 

um dos afetados pela OU, descobriram a operação urbana pela imprensa. “Isso é de uma 

violência”. 

 Reiterando o que já foi colocado na introdução desse tópico, não é interesse dessa 

pesquisa entender um contexto geral a partir de casos particulares, mas, ao contrário, perceber 

que existe um contexto geral que se manifesta de formas diferentes em cada localidade. A OU 

Nova BH pretende concretizar um modo específico de planejar o desenvolvimento físico-territorial 

das cidades, consolidado largamente no Brasil, um modo em que interesses econômicos 

empresariais de determinados grupos mais influentes politicamente preponderam sobre quaisquer 

outros interesses do restante da população. Nesse contexto, pode-se afirmar que há uma 

apropriação, indevida, nesse caso, do próprio planejamento urbano por parte desses empresários 

envolvidos, que o utilizaria de acordo com seus interesses. 

 Cançado (informação verbal)208 também alerta que alguns trechos da OU foram 

concebidos por alguns dos principais promotores imobiliários privados atuantes na cidade, através 

de um mecanismo chamado Manifestação de Interesse: uma empresa qualquer manifesta 

oficialmente interesse em intervir numa determinada área da cidade, com o objetivo de produzir 

benfeitorias. No caso da Nova BH, isso foi realizado por três empresas que atuaram em parceria: 

Odebrecht, Andrade Gutierrez e Melo Barbosa209. Quando uma empresa privada decide como 

direcionar seus investimentos e elabora um negócio qualquer, ela não costuma consultar ninguém 

além de seus diretores e acionistas, ou seja, além de sua cúpula administrativa. Suas decisões 

comerciais são privadas e a população residente na cidade desconhece suas intenções enquanto 

elas não são publicizadas na propaganda ou materializadas na paisagem. Nesse cenário, é 

provável que, ao encaminhar tal negócio a partir de princípios estritamente capitalistas, a empresa 

não autorize qualquer interferência externa sobre as qualidades do investimento e sobre os 

possíveis resultados futuros, pois eles repercutiriam nos lucros esperados. 
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Nessas circunstâncias, cria-se um problema que implica inevitavelmente em questões 

éticas: a mesma empresa que concebeu o projeto urbano poderia ter empreendimentos lançados 

futuramente na mesma área. Por exemplo, a Odebrecht Realizações Imobiliárias tem como uma 

das principais atividades a produção de edifícios de apartamentos. É possível que parte das 

habitações planejadas pela Odebrecht na elaboração da OU seja incorporada, construída e 

vendida por ela mesma, posteriormente, na execução da operação. É possível que a empresa crie 

oportunidades que, no futuro, ela própria se beneficie delas. Atualmente210, a Odebrecht tem cinco 

empreendimentos imobiliários já construídos e prontos para morar em Belo Horizonte ou na região 

metropolitana, ou seja, seu interesse em consolidar negócios imobiliários na capital mineira é 

visível. Nessas condições, é possível alguma empresa privada elaborar uma operação urbana 

com isenção, sem beneficiar seus próprios negócios e sem obter informações privilegiadas da 

operação? É possível que essa mesma empresa inclua grupos sociais variados da população 

residente na cidade na formulação da OU e respeite opiniões externas à empresa, eventualmente 

contrárias a seus interesses? É legítima, do ponto de vista da política pública, uma operação 

urbana forjada nessas condições? 

 A filósofa Otília Beatriz Fiori Arantes (2002), professora da Universidade de São Paulo, 

aborda implicações políticas e econômicas de certas intervenções urbanas, ocorridas 

principalmente a partir dos anos 1980, justamente à época em que o ideário neoliberal se 

popularizava e se consolidava. Essas intervenções pretendiam requalificar centralidades 

degradadas, dotando-as com diversos equipamentos e serviços, como os voltados para a Cultura. 

Nesse processo, vultosos negócios comerciais privados seriam realizados, inclusive os 

imobiliários. Essas intervenções urbanas serviriam para alavancar o desenvolvimento econômico 

da cidade, eventualmente estagnado. A globalização seria o contexto em que essas questões 

estariam imersas e a competitividade entre cidades seria um resultado dos impactos econômicos 

dessa globalização. Os governantes municipais precisariam produzir um plano estratégico capaz 

de gerar respostas competitivas aos desafios atuais e a renovação urbana se apresentaria como 

uma vantagem a ser criada (ARANTES, 2002). Nesse contexto, um dado que não poderia ser 

esquecido são 

os efeitos da chamada globalização sobre as políticas de ocupação 
do território urbano. Algo que os urbanistas estratégicos (...) hão de 
transformar num dado essencial nos cálculos sobre como tornar uma 
cidade competitiva. (...) Um tal planejamento busca, acima de tudo, 
inserir a cidade-alvo em um nó da rede internacional de cidades, 
portanto torná-la atraente para o capital estrangeiro, inclusive no 
setor imobiliário – por que não? (ARANTES, 2002, p. 20). 

 Aqui, propõe-se uma aproximação entre as questões pontuadas por Arantes (2002) e a 

operação urbana relatada anteriormente. Nos dois casos, moldar significativos trechos da cidade 
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de acordo com os interesses de determinados capitais privados - os principais, evidentemente - 

seria um pressuposto importante para o seu desenvolvimento econômico e material. No caso dos 

exemplos dados pela filósofa, isso seria uma estratégia de competição entre as cidades que 

decidissem adotar ou não esse modelo de negócio. Já no caso das operações urbanas, também 

poderia existir competição entre cidades brasileiras? 

 Tanto Odebrecht quanto Andrade Gutierrez são empresas que atuam em todo o Brasil há 

décadas, envolvidas com alguns dos principais negócios imobiliários do país, negócios de 

natureza variada e que, além disso, têm vasta experiência internacional211. Atuam em diferentes 

áreas e, certamente, têm um aparato jurídico, técnico e administrativo proporcional ao volume e 

complexidade de suas empreitadas. Também devem ter expertise sobre os arranjos institucionais 

de parcerias público-privadas e conhecimento detalhado sobre demandas de editais 

governamentais. Essas condições devem ajudá-las na elaboração de grandes projetos urbanos de 

impactos metropolitanos. Essas condições também devem facilitar a elaboração de detalhadas 

planilhas sobre supostos benefícios financeiros aos governantes municipais a partir da 

implantação da OU: aumento dos tributos arrecadados, aumento de capital privado para 

investimentos em benfeitorias urbanas, geração de empregos diretos e indiretos, geração e 

ampliação de renda da população empregada nesses negócios, atração de mais investimentos 

privados na cidade, etc.. Os representantes do Executivo local podem sentir-se seduzidos diante 

desse cenário promissor, que pode se reverter em benefícios fiscais, econômicos, sociais e 

políticos para os gestores públicos envolvidos. 

 A reflexão a seguir é apenas uma hipótese colocada por essa pesquisa de doutorado: 

Governos municipais poderiam ser cooptados por propostas de negócios comerciais privados, 

com evidentes e variadas vantagens para a prefeitura. Se os governantes locais competentes não 

aceitarem o que foi proposto como formato de OU, é provável que a empresa faça a mesma 

proposta para outro prefeito, de outra grande cidade brasileira. Nesse caso, a prefeitura que 

negou a proposta de operação urbana elaborada por essas empresas, não teria mais seu 

orçamento aumentado, não geraria mais renda extra e empregos vinculados ao projeto e 

continuaria com os mesmos problemas urbanos a resolver. Por parte da empresa privada que 

propôs a OU, pouco importa se a operação urbana será implantada na cidade A, B ou C. Pela 

estrutura que têm, essas empresas teriam meios de trabalhar em Porto Alegre ou Belém, Recife 

ou Goiânia, Rio de Janeiro ou São Paulo, etc.. 

 Isso poderia gerar uma competitividade entre diferentes cidades com potencial para 

absorver esse modelo de negócio, com a justificativa de obter vantajosos benefícios. Nesse 

sentido, como colocado por Arantes (2002), esses Governos precisariam produzir um plano 
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estratégico capaz de gerar respostas competitivas aos desafios atuais e a renovação urbana se 

apresentaria como uma vantagem a ser criada. Em outras palavras, para se desenvolver 

economicamente a partir do planejamento material, a cidade precisa remodelar seu território 

dentro dos interesses de empresas privadas com essas características, que alavancariam esse 

desenvolvimento. Arantes (2002) também lista arranjos e coalisões possíveis da cidade growth 

machine212: 

A ideia de cidade como growth machine pode ser assim resumida: 
coalisões de elites centradas na propriedade imobiliária e seus 
derivados, mais uma legião de profissionais caudatários de um amplo 
arco de negócios decorrentes das possibilidades econômicas dos 
lugares, conforma as políticas urbanas à medida em que dão livre 
curso ao seu propósito de expandir a economia local e aumentar a 
riqueza. (...) No coração dessas coalizões, a classe rentista de 
sempre, hoje novamente na vanguarda dos „movimentos urbanos‟: 
incorporadores, corretores, banqueiros etc. (ARANTES, 2002, p. 27). 

 As colocações da autora na citação em destaque estão circunscritas a certas intervenções 

urbanas que pretendiam requalificar centralidades degradadas, dotando-as com determinados 

equipamentos e serviços, como os voltados para a Cultura. Apesar disso, essas coalizões 

poderiam facilmente ser encontradas ao se tratar do mercado imobiliário brasileiro atual. 

Acrescenta-se aqui um ingrediente importante: a financeirização de materialidades das cidades. 

Alguns trechos de Belo Horizonte, modificados pela OU, têm seus atributos territoriais convertidos 

em oportunidades de negócio. A financeirização ocorre porque esses atributos são colocados à 

venda na Bolsa de Valores, antes mesmo da construção do primeiro edifício. Os mencionados 

CEPACs são emitidos pela prefeitura e vendidos no mercado de valores mobiliários. O potencial 

construtivo adicional desses trechos urbanos demarcados é monetarizado nesses termos. É 

conhecida a volatilidade que têm os títulos mobiliários e a imensa desregulamentação que 

pressupõe as operações financeiras. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode comprar 

quaisquer títulos ou ações. Por isso, é possível que indivíduos de outras cidades ou países, 

moradores de outros continentes inclusive, comprem títulos dos CEPACs da OU Nova BH, mesmo 

não tendo nenhum vínculo ou qualquer conhecimento sobre a cidade de Belo Horizonte, mesmo 

não tendo nenhum interesse em seu planejamento territorial. Com a posse desses títulos, as 

razões que levariam esse indivíduo a vendê-los ou não vendê-los são puramente comerciais, pois 

se trata de um investimento financeiro cujo objetivo é resgatar os investimentos iniciais com o 

máximo de lucro possível. Portanto, além dos agentes mencionados por Arantes (2002), o corretor 

mobiliário e o investidor de Bolsa de Valores também interfeririam nessas coalizões. Entre a 

emissão dos títulos na Bolsa pela prefeitura e a compra dos títulos pelo promotor imobiliário para 

construir, entre outros empreendimentos, edifícios de apartamentos, é possível que ocorra 

especulação desses papéis. Poderiam existir diversos intermediários entre eles. A afirmação de 

que ocorre a financeirização de materialidades da cidade decorre desse problema. 
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 A financeirização de materialidades urbanas poderia ser contextualizada numa tendência 

que se acentua: a financeirização de crescentes setores da economia. Ao invés de ser aplicado 

em setores tradicionais da economia, como comércio ou indústria, ou em bens de capital, como 

máquinas ou equipamentos, grande parte do capital existente atualmente tem sido aplicado em 

mercados financeiros. Therborn (2010, p. 44-45) afirma que a enorme expansão dos mercados 

financeiros talvez seja um dos aspectos mais dramáticos da economia global. Ao se referir aos 

negócios da Bolsa de Londres, o autor assegura que em um dia e meio se negocia um montante 

equivalente ao PIB anual do Brasil. Sua conclusão é que eles podem gerar muito mais capital do 

que um país e suas respectivas atividades econômicas e produtivas. No caso de Belo Horizonte, 

por exemplo, a prefeitura não teria condições financeiras e administrativas de gerar, sozinha, o 

capital necessário para a operação urbana pretendida, se dependesse apenas do sistema 

tributário vigente e da arrecadação de tributos realizada pelo município. O aumento do potencial 

construtivo associado aos títulos disponibilizados na Bolsa de Valores é que gerariam o capital 

necessário para os investimentos urbanos. O antropólogo argentino Néstor García Canclini (2007, 

p. 19), professor da Universidade Autônoma Metropolitana do México, expõe outras 

consequências das relações capitalistas atuais sobre a sociedade. O autor acredita que os 

impactos econômicos da globalização tendem a enfraquecer tradicionais mecanismos de 

controles econômico e social e a inibir a participação de instituições políticas e de classe: 

Ao mesmo tempo em que é concebida como expansão dos 
mercados e, portanto, da potencialidade econômica das sociedades, 
a globalização reduz a capacidade de ação dos Estados nacionais, 
dos partidos, dos sindicatos e dos atores políticos clássicos em geral. 
(...) [Além disso, transferir] as instâncias de decisão da política 
nacional para uma vaga economia transnacional está contribuindo 
para reduzir os governos nacionais a simples administradores de 
decisões alheias, atrofiando a imaginação socioeconômica e levando 
a esquecer as políticas de planejamento de longo prazo. 

 No caso do planejamento das materialidades urbanas e das relações sociais que as 

determinam, mais do que o Governo nacional, seriam governantes municipais que poderiam se 

reduzir a simples administradores de decisões alheias. Dentro do quadro apresentado até aqui, é 

possível que a parceria Prefeitura-Odebrecht signifique que a primeira administre as decisões da 

segunda. Se as decisões forem viesadas pelos interesses mais urgentes da Odebrecht, é 

plausível imaginar que políticas de planejamento em longo prazo sejam esquecidas, como indica 

Canclini (2007). 

Uma última questão será comentada aqui sobre a OU Nova BH: as desapropriações 

compulsórias e as remoções humanas, principalmente de parcelas mais pobres, com menos 

recursos financeiros, menos estabilidade em trabalhos remunerados e menos opções para futura 
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moradia. O arquiteto Carlos Alberto Maciel (informação verbal)213, professor da Universidade 

Federal de Minas Gerais e sócio do escritório Arquitetos Associados, supõe que uma das 

consequências da OU será um processo de gentrificação. “Vai gerar especulação imobiliária em 

áreas que estão, hoje, no olhar do mercado, estagnadas e, no olhar de quem está lá, 

consolidadas. Segundo ele, seria basicamente “um mecanismo de gerar ampliação do potencial 

de renda do solo e, por consequência, gentrificação”. Curioso notar que a mesma intervenção 

urbana poder gerar interpretações muito distintas, a depender da pessoa atingida. Apesar de 

eventuais deficiências urbanas, toda a área da OU está praticamente urbanizada e ocupada, num 

processo que há décadas se consolida. Na visão de quem já mora na região, portanto, não seria 

necessário ocupar, mas, sim, melhorar as condições materiais da população já residente. Por 

outro lado, na visão do empresário, são justamente esses moradores que conferem estagnação à 

área. Não se sabe exatamente quais serão os produtos imobiliários oferecidos pelos promotores 

imobiliários privados envolvidos na área em que a OU seria implantada. Porém, é provável que, 

em função da grande valorização imobiliária imaginada, esses produtos sejam oferecidos para 

parcelas mais ricas da população. Como boa parte da população residente não teria rendimentos 

suficientes para permanecer no local, ela seria desconsiderada pelo mercado imobiliário, ou seja, 

não-consumidores deveriam ser retirados da região pois diminuiriam as possibilidades de negócio. 

A substituição de parte da população residente é igualmente reconhecida por Cançado 

(informação verbal)214, também professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao mencionar 

as imediações da avenida Antônio Carlos, uma das importantes vias atingidas, ele enfatiza que 

“vai haver uma substituição clara”. Como existem poucas informações além de textos, imagens e 

vídeos institucionais da prefeitura, Cançado menciona o conteúdo desse material para suas 

considerações: “Nas próprias imagens que a prefeitura apresenta, isso fica explicito: as casinhas 

vão sumindo e vão dando lugar aos prédios envidraçados, enormes (...). A população que estava 

ali vai para onde?”. O porvir que a prefeitura estabelece parece se restringir ao futuro urbanístico e 

arquitetônico da região e, como esse futuro não inclui muitos dos antigos moradores, essas 

questões não seriam mencionadas. Um dos vídeos institucionais da OU215 ajuda a entender as 

preocupações de Cançado. O engenheiro de transportes Silvestre de Andrade Puty Filho dá sua 

opinião sobre o que iria ocorrer na avenida Antônio Carlos. Ele é sócio diretor de uma empresa 

chamada Tectran que, entre outros clientes, já prestou vários serviços para a prefeitura de Belo 

Horizonte216: 
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A [avenida] Antônio Carlos hoje, por exemplo, é um corredor, em sua 
grande maioria, de passagem, e você pode criar áreas de interesse 
ao longo dele onde não necessariamente todo mundo precisa vir de 
lá para o centro, sobrecarregando o próprio sistema de transporte. 
Você pode criar áreas de interesse regionais, locais. Como você já 
vê, por exemplo, na Cristiano Machado, onde tem shopping, hotel, 
centros comerciais importantes. Então, você pode criar áreas desse 
tipo também ao longo da Antônio Carlos. 

Muitos moradores das imediações da Antônio Carlos certamente contestariam que ela 

seria uma avenida de passagem, como observou o engenheiro. Por exemplo, os moradores da 

favela da pedreira Prado Lopes, da favela Vila Senhor dos Passos, localizada no bairro da 

Lagoinha, da favela Vila Nova Cachoeirinha, localizada no bairro Nova Cachoeirinha, da favela 

localizada no bairro de São Francisco, dos bairros populares de Concórdia e Bom Jesus e do 

conjunto habitacional do IAP-I. Todos eles usam a avenida não apenas de passagem, mas estão 

estabelecidos nela. Todos os assentamentos e favelas mencionados são áreas residenciais, de 

permanência. Puty Filho também sugere o tipo de atividade que ocorreria caso a OU se 

efetivasse: shopping center, hotel, centro comercial. Os moradores favelados poderiam utilizar 

esses estabelecimentos? Se os favelados não puderem utilizar, qual população seria efetivamente 

beneficiada com a implantação desses usos? Esses moradores seriam expulsos da região para a 

implantação dessas atividades? Haveria gentrificação? 

O próprio vídeo em que o comentário do engenheiro Silvestre de Andrade Puty Filho foi 

coletado aumenta as dúvidas existentes. A prefeitura afirma que: “O Nova BH vai se tornar o seu 

projeto (...). Vai mudar a cara da nossa cidade e transformar o futuro de quem vive aqui”217. A 

quem a prefeitura se refere quando menciona que ela se tornará o “seu” projeto? A quem a 

prefeitura se refere quando menciona “nossa cidade”? Os moradores favelados da região estão 

incluídos na mudança da “cara da nossa cidade”? No caso dos moradores favelados, como 

exatamente será transformado “o futuro de quem vive aqui”?  

 A arquiteta Jupira Mendonça (informação verbal)218, professora da Universidade Federal de 

Minas Gerais, acredita que esse temor de remoções, mencionado também por Maciel e Cançado, 

está relacionado com a forma pouco democrática como a OU tem sido colocada. “Como isso não 

está sendo discutido publicamente, há um receio de que são projetos que vão promover 

gentrificação (...)”. O entendimento dessa pesquisa de doutorado é que a instalação de shopping 

centers, centros comerciais, hotéis, edifícios de apartamentos, etc., seriam utilizados por grupos 

sociais diferentes das listadas anteriormente, moradoras da região. A presença de grupos sociais 

diferentes poderia significar, inclusive, a fixação dessa nova classe na região, com a construção 
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de edifícios de apartamentos para as classes média e alta. A eficiência desse negócio imobiliário 

parece depender da exclusão da população favelada mais pobre, na medida em que elas não 

serão consumidoras dos novos produtos oferecidos. Exclusão essa que ocorreria tanto na fase de 

elaboração e publicização da OU, quanto na fase de implantação e uso. 

Existem diversos impactos previstos para os moradores já residentes na região da OU, 

entre os quais, muitos favelados: não ser consultada na elaboração da OU, não ser consultada 

sobre a pertinência da OU, não ser informada sobre as características da OU, não ser informada 

sobre possíveis impactos da OU sobre a região em que reside, não ser contemplada 

posteriormente pelos produtos imobiliários oferecidos posteriormente na região, ter o seu imóvel 

desapropriado compulsoriamente e não ser consultada se deseja ou não permanecer na mesma 

região, etc.. No caso de desapropriação, é provável que esses moradores não opinem sobre o 

local onde a família será remanejada. Além disso, é provável que essas pessoas sejam realojadas 

em áreas mais periféricas, mais distantes do centro, longe dos principais locais de trabalho e 

longe das possíveis benfeitorias urbanas que a OU pretensamente quer executar. Uma OU 

qualquer teria legitimidade apenas quando a gestão pública da cidade propusesse um arcabouço 

institucional que recolocasse essas populações como sujeitos ativos na definição das políticas 

habitacionais e urbanas do município. É primordial que se rediscuta quais os papéis esperados 

aos principais agentes envolvidos, como por exemplo, a população mais diretamente impactada, 

principalmente a parcela mais pobre, os empresários do setor da construção civil, provavelmente 

beneficiários com novos negócios na região, os gestores públicos competentes envolvidos, etc.. 

Somente após o estabelecimento dessas premissas é que representantes da população mais 

pobre seriam, efetivamente, recolocados como sujeitos ativos e determinantes do processo 

decisório. 

Uma premissa importante que conduz as argumentações expostas aqui é que processos 

imobiliários e produtos imobiliários estão concatenados. No contexto do mercado imobiliário 

brasileiro estudado, alguns processos imobiliários mais hegemônicos, os mais significativos do 

ponto de vista quantitativo, influenciam fortemente a caracterização dos produtos imobiliários 

resultantes. É por isso que, dentro dos interesses dessa pesquisa de doutorado, as definições dos 

dois autores abaixo ainda são pertinentes para a análise da contemporaneidade. Harvey (1996) 

define urbanização como um conjunto de processos sociais que se dão no espaço, configurando 

arranjos institucionais, formais, legais, sistemas políticos e administrativos, hierarquias de poder e 

similares. Portanto, estudar esses arranjos, sistemas e hierarquias, significa, igualmente, entender 

aspectos arquitetônicos e urbanísticos dos produtos imobiliários oferecidos. Maricato (2002, p. 

170) tem uma opinião convergente das colocações de Harvey. Para a autora, a produção e a 

apropriação do espaço urbano não só refletem as desigualdades sociais, como também as 

reafirmam e as reproduzem. “O ambiente construído não existe independentemente das relações 

sociais”. Esses são pontos fundamentais que os argumentos desse tópico demonstraram. É nesse 
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contexto que a OU Nova BH foi discutida e é nesse contexto que algumas outras manifestações 

concretas serão expostas na sequência: a compreensão dessas manifestações depende da 

relação entre processos e produtos imobiliários.  

 

1.3 - Outras manifestações concretas de premissas gerais 

 Reitera-se o interesse dessa pesquisa de doutorado em considerar os casos concretos 

apresentados como manifestações particulares de certas premissas gerais, que certamente 

ocorrem em várias outras metrópoles brasileiras atualmente. A premissa mais enfatizada nesse 

capítulo é a de que certos promotores imobiliários, como os que produzem edifícios de 

apartamentos, que agem a partir de grandes conglomerados administrativos, técnicos e 

econômicos, têm cada vez mais influência na formulação da política habitacional e urbana dos 

municípios, enquanto os gestores públicos competentes direcionam fortemente suas ações e o 

próprio planejamento material das cidades em função dos interesses dos empresários 

mencionados. Já o restante da população, principalmente a que não está vinculada aos interesses 

comerciais de tais empresários, tem grande dificuldade de participar plenamente desse embate. 

Todos os casos concretos mencionados procuram discutir as questões dentro desse recorte. 

Nesse sentido, a operação urbana Nova BH deveria ser entendida apenas como uma 

manifestação particular dessa premissa geral. Essas manifestações particulares podem ocorrer 

das mais diversas maneiras. A seguir, serão discutidas mais algumas dessas manifestações, nas 

diferentes cidades estudadas. 

 

1.3.1 - Os cocos mais rentáveis de Recife 

 A empresa Rota dos Coqueiros foi criada pelos grupos empresariais Odebrecht e 

Brennand, desenvolvendo suas atividades, principalmente, a partir de uma parceria público-

privada. A PPP Paiva trata-se da concessão pública para usufruto privado com a finalidade de 

construção e exploração de uma estrada litorânea com cerca de 6 quilômetros de extensão, 

chamada Via Parque. Além disso, dentro desse modelo de negócio, foi construída uma ponte que 

interliga essa rodovia e que supera barreiras geográficas existentes.  Por que essas empresas 

decidiram investir em concessões rodoviárias? Talvez a localização dessa rodovia seja a 

resposta, como indica a própria concessionária: “O propósito de criação da concessionária foi 

implantar, explorar e gerir o sistema viário de acesso ao empreendimento Reserva do Paiva e ao 
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litoral sul de Pernambuco, tendo atuação direta nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e 

Cabo de Santo Agostinho [ambos na região metropolitana de Recife]”219. 

 A propaganda da Odebrecht afirma que o Reserva do Paiva é o “mais novo bairro 

planejado de Pernambuco”, com “8,5 km de praias paradisíacas e 450 hectares de Mata 

Atlântica”220. Quem é o incorporador da Reserva do Paiva, empreendimento imobiliário localizado 

nas imediações da rodovia construída e gerida pela Odebrecht? A própria Odebrecht. Em outras 

palavras, o mesmo grupo que tem concessão para “implantar, explorar e gerir o sistema viário de 

acesso ao empreendimento Reserva do Paiva”, também incorpora, constrói e vende unidades 

habitacionais desse empreendimento. Atualmente, existem oito negócios imobiliários em 

andamento, disponíveis aos consumidores no website da Odebrecht Realizações Imobiliárias221. A 

maioria deles é composta por imóveis de luxo, como apartamentos de um empreendimento 

chamado Jardim do Mar, cujas unidades de quatro suítes têm a partir de 212 metros quadrados. A 

construção da rodovia e da ponte sobre o rio Jaboatão, portanto, melhorou muito as condições de 

deslocamento entre a Reserva do Paiva, localizada em Cabo de Santo Agostinho, junto a 

Jaboatão dos Guararapes e Recife. As eventuais viagens entre o negócio imobiliário da Odebrecht 

e a capital pernambucana foram facilitadas por essa parceria entre o Governo Estadual e a 

Odebrecht. Com essa PPP, a Reserva do Paiva foi melhor interligada a outros bairros praianos 

ocupados por alta renda: Barra de Jangada, Candeias e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, 

Boa Viagem e Pina, em Recife222. 
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Figura 16: Trecho da Reserva do Paiva, com a ponte sobre o rio Jaboatão, no início do empreendimento, e 
a Via Parque, na sequência, que leva à cidade de Jaboatão dos Guararapes, vizinha de Recife (ao fundo). 
Localização: Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife, Pernambuco (BARBOSA, 2013, p. 
4). 

 

 No trabalho do geógrafo Adauto Gomes Barbosa (2013), professor do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, consta a informação de que a construção da 

ponte e da rodovia teria sido financiada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social. Essa empresa pública afirma que sua missão é “promover o desenvolvimento 

sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e redução das 

desigualdades sociais e regionais”223. De certo modo, o objetivo de reduzir a desigualdade social e 

regional foi alcançado com o empréstimo do BNDES para a Odebrecht: as elites pernambucanas 

estão mais inter-ligadas, socialmente e regionalmente, criando uma faixa contínua e homogênea, 

ocupada praticamente por famílias de alta renda. No entanto, se a população mais pobre for 

incluída, obviamente, essas benfeitorias rodoviárias realizadas afastariam cada vez mais da praia 

a população não-consumidora dos produtos oferecidos pela Odebrecht no Paiva. Ao se incluir 

toda a população da região metropolitana de Recife, é evidente que tal investimento público 

aumenta a desigualdade social, à revelia da visão do BNDES. Além disso, se a própria Odebrecht 

assume que “o propósito da criação da concessionária foi implantar, explorar e gerir o sistema 

viário de acesso ao empreendimento Reserva do Paiva224”, é pouco provável que se cumpra o 
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interesse do BNDES em “promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia 

brasileira”225. Se o objetivo de investir em benfeitorias regionais - localizadas em áreas públicas do 

Estado de Pernambuco – foi, em primeiro lugar, atender à demanda da Reserva do Paiva, é 

improvável que o desenvolvimento da economia regional seja sustentável e competitivo. Barbosa 

(2013) expõe outra grave questão sobre esses agentes imobiliários, que o autor chamou de 

„estruturais‟: 

Os agentes imobiliários estruturais (...) intervêm para alterar as 
decisões do Estado e de outros agentes privados e destarte criar 
novas condições que estruturam o mercado. Na área de estudo, um 
exemplo disto foi a alteração do zoneamento urbano do município do 
Cabo de Santo Agostinho, por meio da criação da Zona Especial de 
Turismo, Lazer e Moradia Reserva do Paiva (...), onde justamente 
está implantado tal projeto imobiliário. Trata-se de uma alteração do 
Plano Diretor Municipal feita para atender os interesses dos agentes 
desse megaprojeto imobiliário (BARBOSA, 2013, p. 8). 

 Tal como exposto na OU Nova BH, a desregulamentação da legislação urbana pré-

existente pressupõe uma nova regulamentação, adequada aos investimentos de certos agentes 

do mercado imobiliário envolvidos nesses novos negócios. Parece que as leis pertinentes são 

mantidas e aplicadas com seus propósitos originais apenas em locais em que o mercado 

imobiliário „estruturante‟ não atua. A Odebrecht teria óbvias intenções em ajustar a legislação 

específica da praia do Paiva dentro de seus interesses comerciais, com o evidente objetivo de 

ampliar seus lucros e viabilizar seu negócio nos termos pretendidos. Até 2007, só eram permitidas 

construções com até dois pavimentos em todo o município de Santo Agostinho (BARBOSA, 

2013)226. Após 2007, foram permitidas construções com até sete pavimentos. Mais que triplicou o 

número de pavimentos possíveis. O Varanda do Parque, incorporado pela Odebrecht, é exemplo 

de empreendimento que se beneficiou de tal alteração da lei. De acordo com os interesses iniciais 

do Plano Diretor da cidade, vigente até 2007, um edifício de apartamentos nessas condições não 

poderia ser construído. 
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Figura 17: Edifício de empreendimento chamado Varanda do Parque, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido, incorporado pela Odebrecht. Localização: Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, 
região metropolitana de Recife, Pernambuco (Disponível em: www.orealizacoes.com.br/Empreendimentos-
Galeria-De-Imagens.aspx?id=71. Acesso em: 20 março 2014). 

 

Porém, se esses negócios são incorporados exclusivamente pela Odebrecht, qual o 

interesse da prefeitura em alterar o Plano Diretor da cidade? Quais são os objetivos da prefeitura 

em favorecer os interesses comerciais da Odebrecht? Como a prefeitura foi favorecida por essa 

legislação alterada em favor da Odebrecht? Esse favorecimento da prefeitura ocorreu de forma 

lícita? A Odebrecht teve influência nessa alteração da lei? Se sim, essa influência foi legítima e 

ocorreu de acordo com trâmites democráticos? Se os trâmites para a alteração de lei foram 

democráticos, qual a participação do restante da população da cidade de Cabo de Santo 

Agostinho nesse processo? Como a população mais pobre da região pôde opinar sobre a 

mudança da legislação que favoreceu estritamente os negócios comerciais da Odebrecht? Essas 

indagações seriam formas de abordagens passíveis de aplicação em qualquer circunstância em 

que exista dúvida sobre supostos favorecimentos indevidos de grandes grupos econômicos no 

planejamento de materialidades das cidades brasileiras. Manifestações particulares de um modelo 

hegemônico de produção em que a influência de certos agentes privados parece preponderante 

sobre os outros agentes, inclusive públicos. Inclusive para os negócios imobiliários mencionados 

adiante. 

 

1.3.2 - O tsunami que invadiu as novas portas da Amazônia 

“Tsunami do Portal da Amazônia, que vem derrubando tudo que encontra pela frente” 

(CRUZ, 2013, n. p.). Essa é a opinião de um morador da região onde é implantado esse 
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empreendimento, entrevistado pela bacharel em Serviço Social Sandra Helena Ribeiro Cruz, 

professora da Universidade Federal do Pará. Esse projeto prevê uma série de intervenções 

urbanas realizadas na orla do rio Guamá, entre o centro de Belém e a UFPA. Essas obras 

abrangem dois aspectos principais: 1. Drenagem e saneamento de áreas alagáveis nos bairros de 

Cidade Velha, Jurunas, Cremação, Condor e Guamá; 2. Construção de seis quilômetros de pista 

rodoviária de 70 metros de largura, paralela à orla, com área de passeio, ciclovia e 

estacionamento para automóveis, além da instalação de pontos de lazer variados, como quadras 

esportivas, restaurantes, quiosques e equipamentos para a prática de ginástica. 

Agentes públicos envolvidos desconsideraram fortemente as implicações sobre a 

população mais pobre, inicialmente residente na região. Essa população miserável, tal como é 

previsto ocorrer na OU Nova BH, parece não ser incluída entre os possíveis beneficiários futuros. 

Igualmente como a citada OU, determinados negócios imobiliários privados, realizados por certos 

agentes, como incorporadores e construtores, somente se efetivam quando os mais pobres, ou 

seja, os não-consumidores, são excluídos literalmente desse território renovado. Exatamente 

quando a região se torna adequada em termos de saneamento básico, moradores pré-existentes 

são compulsoriamente retirados. Sua moradia, muitas vezes palafitas, é demolida e qualquer 

vestígio material de sua história na região é apagado. Isso explica a utilização do termo tsunami. 

“As áreas atingidas, tanto em sua faixa litorânea quanto em sua parte continental, estão 

localizadas no centro antigo da Belém, cuja população será removida para que a obra física do 

projeto avance” (CRUZ, 2013, n. p.). Após a conclusão das obras, as legítimas preocupações 

sanitárias e paisagísticas da prefeitura local não seriam aproveitadas plenamente pelos 

moradores desalojados. Justamente quando as áreas não estariam mais suscetíveis a inundações 

e dotadas de infra-estrutura adequada, essas infortunadas pessoas teriam que mudar o local de 

sua moradia. Em outras palavras, os moradores puderam permanecer nessa área apenas 

enquanto o Governo esteve ausente com a benfeitoria mencionada. 

O arquiteto Juliano Pamplona Ximenes Ponte (2007, n. p.), professor da Universidade 

Federal do Pará, menciona uma depreciação generalizada da ocupação precária e irregular 

dessas áreas, ocorrida porque elas são preferencialmente ligadas a pessoas mais pobres. À parte 

os evidentes problemas ambientais e urbanos, essas áreas seriam depreciadas por causa do 

perfil sócio-econômico de seus moradores. Ocupações como, por exemplo, aquelas em igarapés, 

barrancos e leitos de rios, canais ou córregos, seriam removidas, em princípio, oficialmente, por 

causa do dano ambiental que produzem, por causa da degradação que geram sobre a paisagem 

e por causa de eventuais problemas de saúde para os moradores. Contudo, além disso, a 

presença dessa população mais pobre seria decisiva sobre a maneira depreciada como essas 

ocupações normalmente são vistas. Segundo o autor, nota-se “o mecanismo de apreensão da 

realidade concreta, de abstração de suas particularidades, e a subsequente nomeação e 
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enquadramento em categorias fundamentalmente marginais e, portanto, indesejáveis, a um 

espaço tão nobre” (PONTE, 2007, n. p.). 

Essa depreciação também significa impossibilitar a valorização comercial requerida pelos 

agentes privados que posteriormente atuariam sobre a região renovada. Em outras palavras, não 

seria possível ocorrer a especulação fundiária/imobiliária, fundamental para a formação dos 

preços nos patamares pretendidos por esses agentes privados. A região contemplada por essas 

ações seria nobre, pois tem maior proximidade com a água, acesso ao rio Guamá e vista para as 

ilhas Cumbu e Murutucu, do outro lado do rio. A paisagem litorânea de Belém tem essa 

peculiaridade. Porém, nos dias de hoje, na região do Portal da Amazônia, essa peculiaridade 

estaria quase restrita aos olhares dos moradores pobres das imediações. Por isso, é 

compreensível o interesse de certas elites econômicas, a quem a região permanece inacessível, 

em reocupar áreas com essas visualidades naturais, principalmente após proteger as pessoas de 

trechos inundáveis, urbanizar corretamente as imediações e prover as edificações com infra-

estrutura básica. Mais precisamente, criou-se artificialmente essa valorização da orla inicialmente, 

com propagandas sobre as intervenções públicas, com as próprias benfeitorias urbanas 

realizadas e, principalmente, através de peças publicitárias de edifícios de apartamentos 

construídos na região por promotores imobiliários privados. Da parte de quem incorpora esses 

edifícios, a orla se torna uma importante reserva de área que, antes das benfeitorias públicas, 

estavam inacessíveis para seus investimentos privados. Em outras palavras, esse território não 

poderia se verticalizar enquanto os governantes envolvidos não alterassem sua paisagem. 

Portanto, a valorização ocorreu grandemente por influência do marketing imobiliário, que imbuiu 

na mentalidade desse consumidores uma imagem de orla valorizada. 

A grande concentração de pessoas que mora nessa porção sul do litoral belenense, 

pobres em sua imensa maioria, justificaria intervenções urbanas desse gênero, essencialmente as 

voltadas para o saneamento básico. Os bairros Cidade Velha, Jurunas, Cremação, Condor e 

Guamá, somados, tinham uma população de 245.238 habitantes em 2010227. O bairro de Guamá 

é o mais denso da cidade, com 94.610 habitantes, população equivalente a Umarizal e Marco 

somados, dois dos bairros em que o processo de verticalização foi mais intenso na última década. 

Qual será a população mais beneficiada após a prefeitura executar, através da construtora 

Andrade Gutierrez228, todas as benfeitorias urbanas previstas para a região? Como é possível 

notar na imagem seguinte, os bairros Jurunas, Condor, Cremação e Guamá, atingidos pelo 

empreendimento Portal da Amazônia, são considerados subnormais229. Um aglomerado 
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 Disponível em: http://www.belem.pa.gov.br/app/ANUARIO_2011/2_01_Demografia.pdf. Acesso em: 24 
março 2014. 
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 Disponível em: http://www.agsa.com.br/Obra.aspx?CD_Menu=173. Acesso em: 24 março 2014. 
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 Aglomerado subnormal “é o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas 
por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: 
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subnormal pressupõe, entre outras coisas, a ausência do título de propriedade, eventuais 

carências de serviços básicos e uma população notadamente mais pobre. Famílias com esse 

perfil dificilmente teriam condições financeiras de permanecer no local, se houver valorização 

imobiliária com as novas moradias construídas, aumento dos preços fundiários praticados na 

região e, consequentemente, especulação imobiliária e fundiária. Talvez o mais correto seja 

inverter a ordem dos acontecimentos: ações de agentes públicos geram valorização 

fundiária/imobiliária, especulação necessária para que agentes privados incluam seus negócios na 

região futuramente. A partir disso, como os moradores mais pobres não conseguem absorver os 

novos preços praticados, consequentemente, os novos produtos imobiliários oferecidos também 

lhes são inacessíveis. De uma forma ou de outra, ou seja, expulsos compulsoriamente através de 

desapropriações ou expulsos por causa do perfil sócio-econômico inadequado para esse 

consumo, os moradores pobres terão que viver em outras regiões. A ausência de título de 

propriedade facilitaria, inclusive, o acesso da terra urbana aos grandes investidores do mercado 

imobiliário envolvidos nessa operação. 

 

 

Figura 18: Aglomerados sub-normais no litoral sul da cidade de Belém. (Fonte: RODRIGUES, Carmem 
Izabel; BORGES, Marcos Trindade. Economia informal no bairro de Jurunas, Belém, PA. 28ᵃ Reunião 
Brasileira de Antropologia. São Paulo: ABA, 2012, p. 8. Disponível em: 
http://www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/CD_Virtual_28_RBA/programacao/grupos_trabalho/artigos/gt02/Ca
rmem%20Izabel%20Rodrigues.pdf. Acesso em: 24 março 2014). 

 

                                                                                                                                                                                                 
- irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou 
- carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia 
elétrica e iluminação pública)”. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
. Acesso em: 24 março 2014. 
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Figura 19: Palafita localizada próximo do Porto Conceição, no trecho sul da orla de Belém. Essa é uma 
região onde chegam e saem barcos com açaí, vindo das ilhas, com destino ao comércio da cidade. Ao 
avançar sobre essa área, o projeto Portal da Amazônia terá de desalojar milhares de famílias moradores da 
região (fonte: autor). 

 

É preciso entender que a ocupação das margens do rio está consolidada há décadas. A 

própria configuração urbana e o desenvolvimento territorial da cidade ao longo do século XX 

sugerem isso. As próprias ações públicas voltadas para a benfeitoria material da região deveriam 

considerar esse diagnóstico. Sempre existiu a presença humana nessas áreas de fronteira entre o 

continente e as ilhas mais próximas, principalmente através de populações mais pobres como, por 

exemplo, as residentes em palafitas, que utilizam esses interstícios para sua sobrevivência. 

Porém, atualmente, o mercado imobiliário, em geral, tem mostrado interesse cada vez maior pela 

orla e a presença de edifícios de apartamentos nessas regiões é cada vez mais marcante. 

Ressalte-se que o interesse é comercial, posto que a região da orla era uma imensa área 

inacessível para a construção de edifícios de apartamentos, principalmente, antes das benfeitorias 

públicas realizadas. Uma forma de colocar a questão é definir o território da orla como uma nova 

fronteira geográfica de atuação dos principais incorporadores imobiliários atuantes na cidade, que 

ocuparam esses vazios, agora disponíveis, com seus produtos. A intensidade dessa verticalização 

urbana é proporcional ao interesse desses promotores imobiliários privados em ocupar esse 

território com seus negócios. Portanto, atualmente, a novidade é o interesse na região de 

determinados grupos sociais, mais ricos, evidentemente, atendidos estritamente por certos 

empresários atuantes na região, como incorporadores, consumidores dos produtos oferecidos no 

mercado formal que produz habitações. Como a valorização dessa paisagem somada aos novos 

empreendimentos imobiliários construídos pressupõem, juntos, a valorização comercial dos bens 
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imóveis, os apartamentos dos novos edifícios se concentram em classes de renda média e 

principalmente alta. Dessa forma, os agentes privados que praticamente têm monopólio sobre a 

produção de bens com essas características são os principais incorporadores imobiliários. Essas 

novas tipologias habitacionais têm custos muito superiores aos rendimentos médios da população 

mais pobre que ocupava a área inicialmente, ribeirinha por exemplo. Uma manifestação concreta 

dessas modificações da paisagem e substituição de população é a verticalização recente ocorrida 

nos bairros de Umarizal e Doca. Por analogia, supõe-se que, provavelmente, o mesmo processo 

ocorrerá na região onde o empreendimento Portal da Amazônia se implantou. 

No âmbito dessa pesquisa de doutorado, um morador do bairro de Jurunas, atingido 

pessoalmente pelo Portal da Amazônia, foi entrevistado informalmente230. Essa é uma valiosa 

forma de compreensão desse projeto, a partir da opinião de pessoas não envolvidas diretamente 

com os gestores públicos competentes e não beneficiadas com os possíveis produtos imobiliários 

construídos posteriormente por certos agentes privados. Muitas das questões pontuadas por esse 

morador são equivalentes aos problemas já relatados sobre a OU Nova BH, especialmente a 

maneira como o negócio imobiliário foi encaminhado e a forma como certos agentes, públicos e 

privados, influenciam ou são influenciados pelas circunstâncias criadas nesse processo. Várias 

das angústias e das dúvidas apontadas por esse morador poderiam ser minimizadas ou evitadas 

a partir da redefinição da noção de desenvolvimento urbano e da institucionalização de 

populações atingidas como sujeitos ativos dos processos decisórios: 

● Segundo o entrevistado, a prefeitura não ofereceu alternativas objetivas e razoáveis para os 

moradores que seriam desalojados e teriam suas moradias demolidas. À época, ainda não se 

tinha, oficialmente, segundo ele, garantias e comprometimentos dos gestores públicos envolvidos 

de como, quando ou para onde eles seriam encaminhados quando suas casas fossem demolidas. 

O morador comentou também a angustia que sua família vivia havia meses, gerada pela incerteza 

sobre seu futuro habitar. A prefeitura incluiu os moradores da região nas discussões sobre o 

projeto Portal da Amazônia? Resposta do morador: “não”. A partir desse depoimento, é possível 

entrever diversas etapas do processo em que esse morador não foi consultado: a concepção de 

suas principais características, debates sobre a pertinência de um projeto nessas características, 

a definição da área de intervenção, o acompanhamento efetivo do cronograma de 

desenvolvimento do projeto e da obra, além de decidir se prefere permanecer na região e em que 

condições. A partir da definição de Maricato (2002), é visível que os agentes públicos 

competentes consideraram esses residentes como objeto de uma ação e não como sujeitos ativos 

dessa ação. Aqui, acredita-se que cidadãos com esse perfil sócio-econômico, considerados como 

sujeitos de qualquer política urbana, atribuiriam à construção de materialidades urbanas outros 

parâmetros. Com isso, os resultados dessas intervenções seriam ampliados pois abrangeriam 

interesses de grupos sociais mais variados. Uma das razões que estimulam gestores públicos 
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 Essa conversa ocorreu em abril de 2014. 
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competentes a excluir tais participações populares é que elas poderiam, eventualmente, contrariar 

interesses econômicos de importantes agentes privados influentes politicamente. Esses agentes 

privados seriam capazes de interferir sobre os processos imobiliários que originam tais 

intervenções urbanas. São capazes de interferir, inclusive, na exclusão tácita dessa populações 

mais pobres. 

● Segundo o morador, apesar de ainda não confirmada pela prefeitura, uma opção seria realocar 

a população desalojada em regiões mais periféricas da cidade, longe da áreas das intervenções 

previstas. Tanto o morador quanto sua esposa trabalham na região central, nas proximidades do 

bairro Jurunas, onde também moram. Ele trabalha no comércio fluvial entre as ilhas vizinhas e 

Belém: transporta açaí e ancora sua pequena embarcação em portos existentes na região. De 

acordo com as características do empreendimento Portal da Amazônia, esse portos serão 

demolidos e substituídos por outras edificações ou atividades. Já a esposa trabalha nas 

proximidades do mercado Ver-o-peso: prepara e vende comida caseira típica da região 

nordestina. Se o casal for obrigado a morar na periferia, distante do centro, é possível que perca 

também seus respectivos trabalhos pois a distância, o transporte público precário e a falta de 

rendimentos suficientes podem inviabilizar os deslocamentos diários. Com isso, não é apenas a 

moradia que é perdida, mas as próprias relações sociais construídas ao longo do tempo se 

perdem. Cruz (2013, n. p.) aponta as mesmas consequências imaginadas pelo morador 

entrevistado: 

Há um processo de desorganização das famílias residentes nessas 
áreas, que antes conviviam sob o mesmo domicílio, e que agora 
estão sendo dispersas; são trabalhadores que se encontram sem 
ocupação porque seus pontos de atividade comercial foram 
desmontados; são famílias que, pelo valor recebido na indenização, 
não conseguem comprar outro imóvel naquela área. 

 O autor também expõe uma série de fatores que desequilibram ainda mais a disputa social 

por territórios valorizados de Belém: fraco mercado de trabalho formal, forte concentração de 

renda, baixa qualidade de trabalho, baixa renda salarial, etc.. Essa realidade socioeconômica 

incidiria sobre o processo de segregação, “especialmente na metrópole de Belém que tem as 

faixas de terra nas áreas centrais esgotadas, em decorrência ao alto índice de especulação 

imobiliária e em função da implantação de projetos de infraestrutura urbana”. Isso tenderia a 

expulsar moradores mais pobres de áreas valorizadas por ações imobiliárias significativas, 

públicas ou privadas. Áreas que, inclusive, anteriormente a essas ações, eram consideradas 

inadequadas para moradia, apesar da grande quantidade de famílias pobres que há gerações 

vivem nelas. Esse seria o caso das „baixadas‟, regiões próximas da orla do rio Guamá, da baia do 

Guajará e diversos igarapés. O resultado é que essa população teria que “abrir mão de suas 

residências para dar lugar a ambientes infraestruturados e valorizados economicamente, 

favorecendo mais uma vez o mercado de terras em Belém”. Dentro dos interesses desse capítulo, 
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conclui-se que os agentes privados mais favorecidos são os principais incorporadores e 

construtores atuantes na cidade, sejam eles locais ou com atuação nacional. O autor não tem 

dúvidas sobre os objetivos da municipalidade: “a intenção do poder público municipal é mudar a 

fisionomia da cidade, tornando-a mais atrativa para os investimentos empresariais de turismo, 

lazer e moradia” (CRUZ, 2013, n. p.). 

 Se os agentes imobiliários privados que atuarem, futuramente, na região do Portal da 

Amazônia forem os mesmos que alteraram profundamente os bairros de Umarizal e de Docas e, 

além disso, se esses agentes implantarem empreendimentos imobiliários similares aos 

construídos nesses dois bairros, na mesma intensidade, a paisagem da região e a população 

residente será completamente alterada. As habitações sub-normais e a respectiva população 

pobre serão substituídas por famílias da elite econômica belenense, moradores de edifícios de 

apartamentos. 

 

1.3.3 - Os lagos dos parques goianos não refletem só os edifícios à sua volta 

 O parque urbano é um dos atributos mais valorizados na paisagem da cidade de Goiânia. 

A quantidade de edifícios de apartamentos construídos ao redor dos parques indica o privilégio de 

morar nas proximidades, mas pressupõe também a valorização fundiária das imediações e uma 

atuação marcante de promotores imobiliários privados atuantes no mercado formal. Um dos 

parques mais conhecidos é o Flamboyant231, localizado em bairro habitado por famílias de renda 

mais alta: quanto mais próximo do parque, mais luxuosos são os prédios e, evidentemente, mais 

caras são as unidades e mais ricas são as famílias. O processo de verticalização do bairro Jardim 

Goiás, onde fica o Flamboyant, foi um dos mais intensos nos anos 2000. Praticamente toda a 

volta desse parque é cercada por edifícios com apartamentos luxuosos, cujas unidades muitas 

vezes ultrapassam o milhão de reais232. 

 Três questões relevantes foram apresentadas no parágrafo anterior, que evidenciam a 

qualidade dos parques: 1. A valorização das áreas verdes para a cidade de Goiânia; 2. A 

ocupação do entorno dos parques urbanos por classes de renda mais alta; 3. A ação intensa do 

mercado imobiliário formal nessas regiões com parques. Relevante para as discussões desse 
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 A quantidade de parques urbanos em Goiânia também chama a atenção, número muito maior do que a 
média das outras cidades estudadas: parque dos Buritis, parque Lago das Rosas, parque Jardim Botânico, 
parque Areião, parque Botafogo, parque Cascavel, parque Vaca Brava, etc.. Alguns parques, inclusive, já 
estavam previstos no plano piloto original da cidade, em 1933. A valorização dessas áreas verdes, portanto, 
já estava prevista desde a fundação da cidade. 

 
232

 Um exemplo é um edifício chamado Diamond Life Style, incorporado pela paulistana Cyrela, autor do 
projeto arquitetônico desconhecido. Os apartamentos quatro suítes variam entre 326 e 530 metros 
quadrados. Uma das unidades é vendida no website da empresa por cerca de 2,27 milhões de reais. 
Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/diamond-lifestyle-apartamento-jardim-goias-goiania-
go#secao-o-imovel. Acesso em: 8 abril 2014. 
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tópico é entender em qual ordem temporal essas questões ocorrem. O mais óbvio seria imaginar 

que as áreas verdes se valorizam cada vez mais, gerando o interesse da população em morar 

mais próximo dos parques e usufruir de seus benefícios, alavancando, por fim, empreendimentos 

imobiliários privados. O que se nota em Goiânia, no entanto, é uma inversão dessa ordem. 

 

  

  

Figura 20: Parque Flamboyant. Localização: jardim Goiás, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

 

 O arquiteto Frederico Rabelo (informação verbal)233, professor da Universidade Federal de 

Goiás234, afirma que o parque Flamboyant, inaugurado em 2007235, foi um empreendimento 
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 RABELO, Frederico. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Espaço Planejamento 

Arquitetura Consultoria, 2013. 

234
 Rabelo também é autor de diversos projetos de edifícios de apartamentos construídos recentemente em 

Goiânia e em Palmas (TO). 
 
235

 Disponível em: 
http://www.goiania.go.gov.br/html/principal/goiania/parquesebosques/parquemunflamboyant.shtml. Acesso 
em: 12 março 2015. 
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privado, ou seja, alguns empresários do ramo da construção civil, notadamente construtoras e 

incorporadoras, financiaram sua construção e partilharam seus gastos. A cidade tem vários outros 

parques nessas condições, viabilizados e construídos a partir de investimentos privados. O 

entorno de todos eles foi posteriormente ocupado com edifícios de apartamentos incorporados por 

agentes do próprio mercado imobiliário, tal como ocorreu no parque Flamboyant. A construção 

desses parques alavancariam comercialmente os negócios privados futuros e potencializariam os 

lucros imobiliários. Em outras palavras, o aporte de capital inicial, direcionado para a implantação 

do parque seria, posteriormente, convertido em maiores possibilidades de negócios imobiliários. 

Como essas regiões, sem os parques, não tinham atrativos paisagísticos suficientes para atrair 

investimentos do mercado, a construção dessas áreas de lazer viabilizam esses 

empreendimentos e ampliam territorialmente as possibilidades de ação do incorporador sobre a 

cidade, ao se transformarem num fator fundamental desse tipo operação imobiliária. Portanto, os 

parques urbanos valorizam comercialmente as proximidades. Segundo a prefeitura da cidade, o 

parque Flamboyant “trata-se do mais novo cartão postal de Goiânia”236. Um estudo do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de Goiás confirma a valorização da área: “as quadras lindeiras a área 

do Parque, anteriormente ocupadas com edificações de caráter residencial entre um e três 

pavimentos, hoje estão totalmente ocupadas por edifícios luxuosos de múltiplos pavimentos que 

chegam a apresentar mais de trinta andares”237. 

 Em Goiânia, algumas das glebas que deram origens a parques eram privadas. A área do 

próprio parque Flamboyant pertencia a uma entidade chamada Automóvel Clube de Goiás238. 

Portanto, em princípio, é possível afirmar que se trata de uma operação imobiliária realizada em 

propriedade privada e que, por isso, os empresários teriam relativa autonomia para construir os 

parques de acordo com seus interesses e produzir “edifícios luxuosos” de acordo com sua 

demanda. O que essa pesquisa de doutorado procura questionar é esse modelo de planejar a 

cidade. Quando apenas o mercado urbaniza uma determinada área, ele infere apenas o quanto 

essa ação repercutiria em seus próprios negócios. A ação do empresário não é holística e seu 

planejamento não contempla toda a população, mas apenas os que são consumidores dos 

produtos que ele decide produzir na área. Por outro lado, se o Governo permitir cada vez mais 

que apenas a iniciativa privada construa os parques, é provável que a moradia da população mais 

pobre esteja sempre longe dessas áreas de lazer, pois o mercado imobiliário não teria interesse 

em atender esse público, nem construir moradias para eles próximas dos parques. Nessas 
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 Disponível em: 
http://www.goiania.go.gov.br/html/principal/goiania/parquesebosques/parquemunflamboyant.shtml. Acesso 
em: 8 abril 2014. 
 
237

 Disponível em: http://www.caugo.org.br/wp-content/uploads/2013/06/4-Parque-Flamboyant.pdf. Acesso 
em: 8 abril 2014. 
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 Disponível em: http://www.caugo.org.br/wp-content/uploads/2013/06/4-Parque-Flamboyant.pdf. Acesso 
em: 8 abril 2014. 
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circunstâncias, a moradia seria mais considerada como uma mera mercadoria e o morador seria 

mais considerado apenas como um consumidor. Novamente, é possível observar que grandes 

parcelas da população são consideradas apenas como objeto da ação de determinados agentes 

imobiliários e não como sujeitos dessa ação. Outro exemplo de parque construído com recursos 

privados é o Leolídio di Ramos Caiado, localizado no bairro Goiânia Dois. A incorporadora 

Tropical adquiriu glebas nesse bairro através da compra de parte da massa falida da Encol. Nota-

se que a valorização da região pela implantação do parque é exposta pela própria empresa: 

com o apoio dos gestores públicos, a empresa agregou novos 
valores ambientais e estruturais à expansão da região 
Noroeste, promovendo, assim, o bem-estar social e 
garantindo sustentabilidade aos seus investimentos e projetos 
urbanísticos239. 

É certo que a Tropical não adquiriu essa área apenas para requalificar o ambiente natural 

da região. Como importante incorporadora da cidade, é provável que a empresa construa uma 

série de edifícios de apartamentos nas imediações, posteriormente à implantação do parque. Pela 

maneira como esse parque foi concebido, sua inauguração serviria para maximizar enormemente 

os lucros imobiliários advindo das futuras vendas das unidades habitacionais. Vendas que seriam 

monopolizadas pela própria Tropical, visto que toda a gleba ao redor foi adquirida por ela. Pela 

distância que esse parque fica do centro da cidade, cerca de 7 quilômetros, é claro que ele será 

apropriado principalmente pelos consumidores dos produtos imobiliários realizados pela Tropical 

nas proximidades e não pelo restante da população da cidade. Aqui, novamente, a visão holística 

do planejamento urbano é comprometida. A determinação de onde construir um parque, com 

quais características e dimensões, além de quando ele seria inaugurado, são, aqui, questões 

estritamente privadas, decididas convenientemente pela Tropical, de acordo com seus próprios 

interesses. O Governo local não tem nenhum conhecimento ou controle sobre esses processos 

decisórios, e o restante da população, igualmente, não tem qualquer instância adequada para 

opinar sobre isso. Nesse contexto, o planejamento urbano não teria mais competência para 

determinar equipamentos públicos voltados ao lazer, como os parques. 
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 Disponível em: www.tropicalurbanismo.com.br/empreendimentos_detalhes/63/goiania+2. Acesso em: 8 
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Figura 21: Parque Leolídio di Ramos Caiado. Localização: bairro Goiânia Dois, Goiânia, Goiás (fonte: 

autor). 

 

 A cidade de Goiânia tem vários bairros periféricos, inclusive verticalizados recentemente, 

cujas regiões são desprovidas de parques urbanos. Um exemplo é o bairro Moinho dos Ventos, 

nas proximidades das avenidas São Luís e Ville, na zona sudoeste da capital goiana. Ele está 

distante cerca de 13 quilômetros do centro e não tem parques públicos nas imediações. Apenas 

parques privados, inacessíveis ao público em geral, como a área verde pertencente ao 

condomínio fechado horizontal Jardins Madri240, no Jardim Garavelo, cujo acesso é exclusivo aos 

moradores. O parque público de acesso irrestrito mais próximo dos moradores do Moinho dos 

Ventos é o Taquaral, distante cerca de 5 quilômetros. Além disso, as pessoas que queiram dirigir-

se ao parque devem transpor a rodovia BR-060. 

                                                           
240

 O empreendimento Jardins Madri foi promovido por uma empresa chamada FGR Urbanismo. Disponível 
em: www.fgr.com.br/site/jardinsmadri/planta. Acesso em: 9 abril 2014. 
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 A ausência de parques urbanos públicos indica o desinteresse dos empresários241 em 

implantar áreas verdes na região. Moinho dos Ventos é um bairro que sofre um processo de 

verticalização recente parecido com as transformações ocorridas no Jardim Goiás ou no Goiânia 

Dois, os outros bairros com parques mencionados nesse tópico. Por razões particulares e 

desconhecidas, empresários não construíram um parque no primeiro bairro, mas construíram 

parques nos dois últimos bairros. São justamente essas decisões particulares e desconhecidas 

que o planejamento urbano deveria evitar. A construção de um parque no Moinho dos Ventos 

deveria se justificar pela ausência de outros equipamentos do gênero nas proximidades. 

Consequentemente, a construção de um parque no Moinho dos Ventos não deveria se justificar 

apenas pelos interesses comerciais de certos agentes do mercado imobiliário, embora, 

eventualmente, a construção privada de parques públicos possa ser pertinente em alguns casos. 

Portanto, em qualquer circunstância, os agentes públicos competentes deveriam ser envolvidos 

em decisões sobre a implantação de parques urbanos, sejam eles fruto de ação pública ou 

privada. 

 Por fim, se a imprevisibilidade comercial de agentes imobiliários privados preponderam 

crescentemente sobre decisões dos locais em que serão implantados os parques e o Governo 

pouco participa dessas escolhas, o restante da população, mais ainda, é apartado dessa 

discussão e alienado do que é planejado em Goiânia do ponto de vista urbano. Como em todos os 

outros exemplos já citados242, essa alienação interfere decisivamente no significado de „cidadania‟ 

para a população excluída. Semelhante aos outros casos citados, das outras cidades, essa 

população excluída foi alienada da concepção do empreendimento, da verificação de sua 

pertinência, da comprovação de sua adequação sobre a área em que será implantado e, 

principalmente, de sua utilização, já que os parques urbanos favorecem principalmente os 

consumidores dos edifícios mais próximos construídos pelos mesmos agentes que implantaram o 

parque. 

 

1.3.4 - Humaitá gaúcho: ainda pobre, quase rico 

 As transformações urbanas recentes ocorridas no bairro de Humaitá, em Porto Alegre, 

sintetizam os exemplos das outras cidades mencionados anteriormente. Elas também corroboram 

com uma importante constatação verificada nesse capítulo: os casos concretos apresentados são 

apenas manifestações particulares de um contexto geral. Por isso, o interesse principal, de acordo 

com os recortes aqui estabelecidos, não é aprofundar cada exemplo como estudos de casos, mas 

sim identificar determinadas qualidades presentes em todos eles e considerá-los como resultante 

                                                           
241

 „Empresários” nos termos estabelecidos nesse capítulo. 
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 Nova BH em Belo Horizonte, Reserva do Paiva em Recife, Portal da Amazônia em Belém. 
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de determinadas políticas urbanas e de certas relações estabelecidas entre gestores públicos 

competentes e agentes imobiliários envolvidos. Isso permite expandir as análises realizadas para 

outras grandes metrópoles brasileiras, onde se tenham as políticas e as relações similares. 

 Esse contexto geral tem alguns atributos: a inclusão de importantes agentes imobiliários 

privados na elaboração do planejamento edilício e urbano das cidades, a alienação de ações de 

gestores públicos competentes em função dos interesses econômicos desses agentes imobiliários 

privados, a condução dessa política pública a partir de premissas neoliberais243, a exclusão da 

população do debate sobre esse planejamento, especialmente, as pessoas não vinculadas direta 

ou indiretamente aos interesses econômicos de tais agentes imobiliários privados, alteração da 

noção de cidadania das pessoas que não são beneficiadas, posteriormente, por esses 

planejamentos públicos das materialidades urbanas, produtos imobiliários realizados pelo 

mercado formal que atendem exclusivamente consumidores e, por consequência, excluem os 

cidadãos que não são consumidores. Todas essas características estão presentes em todos os 

exemplos citados de todas as cidades estudadas, mas se manifestam em cada lugar de forma 

particularmente diferente. O que se coloca a seguir é a forma como essas questões se 

manifestam em Porto Alegre, especialmente no bairro de Humaitá. A maneira como essas 

questões normalmente são colocadas publicamente pode ocultar interesses implícitos. Os 

processos mormente discutidos nesse capítulo estão contemplados implicitamente no trecho da 

reportagem a seguir, de um importante jornal local: 

Além de modernizar a paisagem na curva da freeway, a construção 
da Arena e dos edifícios no entorno permitirá o aproveitamento de 
uma área que sofria com invasões, degradação ambiental, 
construções irregulares e violência. (...) Com tantos investimentos 
pela frente, o bairro Humaitá atrairá a atenção além das quatro linhas 
do gramado244. 

 A reportagem trata da construção do estádio de futebol do Grêmio245 e do complexo 

residencial e comercial no entorno, empreendimento imobiliário privado, que prevê edifícios de 

apartamentos e corporativos, hotéis e um shopping center. Notam-se várias favelas no quadrante 

entre a rua Voluntários da Pátria, rua Dona Teodora, avenida A. J. Renner e avenida Padre 

Leopoldo Brentano, área ao sul dos empreendimentos mencionados na reportagem. A oeste, no 

entroncamento entre a avenida dos Estados e a estrada Marechal Osório, localiza-se outra favela, 

a Vila Santo André. Modernizar uma área violenta que sofria com invasões e construções 

irregulares, como sugere o jornal, significa, igualmente, de acordo com os interesses desse 
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 FLACH, Marcelo. Humaitá: o bairro do futuro em Porto alegre. Zero Hora, Porto alegre, 8 dez 2012. 
Disponível em: zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/gremio/noticia/2012/12/humaita-o-bairro-do-futuro-em-
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 Chamada popularmente como nova Arena Grêmio. 
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capítulo, alterar bruscamente a paisagem urbana, mudar a tipologia habitacional disponível, criar 

condições espaciais para que outro grupo social ocupe o local, expulsar os moradores residentes 

das favelas, excluir esses moradores das benfeitorias edilícias e urbanas geradas e restringir as 

futuras benesses aos consumidores dos produtos imobiliários que serão oferecidos pelo mercado 

formal privado. 

 

 

 

Figura 22: Vila Santo André, favela localizada a Oeste do novo estádio do Grêmio e dos empreendimentos 

imobiliários ao redor (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 10 abril 2014). 

 

Portanto, o verbo “modernizar”, nesse caso, tem significados restritos e também parece 

estar relacionado com a gentrificação da área. Essas conclusões se alinham com os resultados 

previstos na cidade de Belém, com o Portal da Amazônia; na cidade de Belo Horizonte, com a 

Nova BH; na cidade de Recife, com a Reserva do Paiva; e na cidade de Goiânia, com o parque 
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Flamboyant. Tais reformas urbanas, endossadas por ações diretas ou indiretas de agentes 

públicos competentes, são incapazes de incluir grupos sociais variados entre os beneficiados. 

Como são realizadas a partir de interesses comerciais específicos, a viabilidade econômica 

dessas reformas depende da exclusão da população que não tenha rendimentos suficientes para 

consumir produtos imobiliários oferecidos posteriormente. Tanto na escala da edificação quanto 

na escala da cidade, as resultantes arquitetônicas e urbanísticas seriam fortemente consideradas 

apenas como mercadorias e não como direitos plenos e, por isso, seriam apropriadas apenas por 

cidadãos que são consumidores. As declarações de Júlio Vargas (informação verbal)246, professor 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reiteram reflexões realizadas nesse capítulo e 

poderiam ser utilizadas, em alguma medida, para entender também os outros casos concretos já 

apresentados. O arquiteto lista uma série de condições em que ocorrem as relações entre 

promotores imobiliários envolvidos e agentes públicos competentes: 

Aquelas torres [residenciais e comerciais], aquele shopping [center], 
aquele hotel, tudo que veio junto está no complexo da [construtora] 
OAS, que veio na carona da Arena [do Grêmio]. Então, sob desculpa 
de fazer um estádio (...) para treinamento para a Copa [do mundo de 
futebol, em 2014], se doou área pública, se deu desconto em 
imposto, se aumentou os índices [construtivos], aquele processo que 
a gente conhece, que vai favorecer enormemente a OAS. Mas isso 
no terreno da Arena, que estava desocupado. Agora, no entorno a 
gente tem baixa renda, ocupações irregulares, favelas (...) que, 
certamente, agora, com a implantação desse complexo, vão seguir 
outro padrão de ocupação. Elas estão sujeitas e fadadas a uma outra 
lógica. 

 Flexibilização da legislação e o aumento do potencial construtivo parecem ser 

pressupostos em intervenções urbanas privadas desse porte. Tal como ocorreu na Nova BH (Belo 

Horizonte) ou na Reserva do Paiva (Recife), a legislação original foi considerada inadequada, 

invalidada, alterada, flexibilizada e reestabelecida com outros parâmetros, e utilizada em outras 

circunstâncias, por outros agentes econômicos privados. Na citação acima em destaque, Vargas 

também sugere que a ocupação do entorno seguirá outra lógica futuramente. Os 

empreendimentos da incorporadora paulistana Rossi dão ideia do que pode ocorrer na região. Em 

apenas dois deles – Croma247 e Verdi248 – estão previstos a construção de 36 edifícios de 

apartamentos. Esses e outros empreendimentos estão concentrados entre as avenidas Ernesto 

Neugebauer e José Aloísio Filho, a partir da região em que foi implantada a Arena Grêmio, em 

direção ao parque Marechal Mascarenhas de Morais. Quanto mais eles se aproximam do parque, 
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mais próximos ficam de favelas, como a da rua Tancredo Neves. Edifícios de apartamentos e 

favelas são dois padrões de ocupação muito distintos. Se a população favelada não for protegida 

por agentes públicos competentes e se a ação de agentes imobiliários privados for desregrada, 

certamente haverá gentrificação. Isso significa expulsar a população favelada, demolir seus 

barracos, reconstituir a paisagem sob outros parâmetros edilícios e paisagísticos e reocupar a 

área, após a remodelação, com outros grupos sociais. A propaganda do complexo construído pela 

OAS sugere um novo padrão de ocupação: “um novo jeito de viver perto de tudo”. 

 

 

Figura 23: Região em que foi construído o novo estádio do Grêmio, a “Arena”, no bairro de Humaitá. Ao 
lado do estádio, a esquerda, um shopping center com torres de hotéis e escritórios. Atrás do shopping 
center, um grande empreendimento habitacional, o Gran Vista. Todos os empreendimentos citados são 
realizados pela OAS (fonte: www.oasempreendimentos.com/granvista/localizacao.php. Acesso: 28 
novembro 2012). 

 

 Os geógrafos Danielle Martins e Luis Alberto Basso249 afirmam que, em Humaitá, “um novo 

espaço está sendo moldado, fruto da atual especulação imobiliária” (MARTINS; BASSO, 2009, p. 

361). Segundo os autores, isso seria uma tendência de expansão de setores imobiliários para 

áreas mais periféricas, regiões com terrenos comparativamente mais baratos e grandes áreas 

disponíveis para construção. Encontrou-se tendência semelhante em todas as cidades estudadas 

nessa pesquisa de doutorado. Na grande maioria dos casos encontrados, essas localizações mais 

periféricas e baratas são ocupadas por pessoas normalmente excluídas do mercado imobiliário 

formal que produz habitações, seja ele público ou privado. Muitas famílias pobres se dirigem para 

essas regiões distantes justamente por serem desvalorizadas comercialmente e desconsideradas 

pela especulação fundiária e imobiliária. Portanto, parcelas dessa população mais pobre, que por 
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razões econômicas já era impossibilitada de morar em áreas mais centrais e consolidadas, agora 

está sendo expulsa também de regiões mais longíquas250. Mais uma vez, um planejamento 

organizado a partir de gestores públicos competentes, que contemple interesses variados e inclua 

populações mais pobres e com menos recursos financeiros, é fundamental para que se 

regulamentem ações de agentes imobiliários privados mais influentes e os impactos que eles 

costumam gerar na paisagem urbana. Um planejamento realizado nessas condições poderia 

evitar, por exemplo, que favelados sejam despejados compulsoriamente sem definição sobre sua 

futura moradia. Esse é um processo visível em Porto Alegre, não só em Humaitá, mas também no 

bairro Jardim do Salso e vários outros da periferia da cidade. 

Os bairros de Farrapos, Navegantes e São Geraldo, vizinhos de Humaitá, também sofrem 

um processo de verticalização das edificações. Eles são bairros do chamado 4º distrito da cidade. 

A própria prefeitura afirma elaborar estudos pertinentes para essa área, com o objetivo de 

formular “diretrizes, projetos e programas que contribuam para qualificar o espaço urbano de 

forma ordenada e planejada, buscando o desenvolvimento sustentável da região e melhoria da 

qualidade de vida”251. Ao qualificar e desenvolver a região, essas “ações deverão ter caráter 

público e privado”. 

“Grandes investimentos públicos” são mencionados, como o Conduto Forçado Álvaro 

Chaves, obra de drenagem urbana para controlar alagamentos em vários bairros, inclusive os da 

região do 4º distrito; o prolongamento da rua Voluntários da Pátria, via que cobre toda a extensão 

entre o centro da cidade até a região em que foi construído o estádio do Grêmio; a duplicação da 

rua Dona Teodora, via que delimita os bairros de Humaitá, Navegantes e Farrapos; o viaduto 

Leonel Brizola, no cruzamento da rua Dona Teodora e avenida Farrapos [cujo prolongamento é a 

avenida A. J. Renner], nas proximidades do aeroporto; a construção de dispositivo rodoviário para 

conectar as rodovias BR-448 e BR-290. A prefeitura ainda menciona o Projeto Integrado Entrada 

da Cidade252, que prevê, entre outras ações, a construção de habitações de interesse social nos 

bairros de Humaitá, Navegantes e Farrapos. Segundo a prefeitura, esse projeto construiria 3.061 

casas253. Como é um projeto ainda inconcluso, cabe questionar como essas habitações seriam 

viabilizadas, se incorporadores imobiliários participariam e em quais condições, quem seriam os 

beneficiados, se a população favelada será incluída, onde exatamente essas casas serão 

implantadas e, principalmente, a compatibilidade entre essas casas e os grandes 

empreendimentos imobiliários privados da região.  
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Figura 24: Região do bairro Farrapos, nas proximidades do novo estádio do Grêmio. Disponível em: 

www.maps.google.com.br. Acesso em: 18 março 2015. 

 

Os investimentos citados, além de resolver questões viárias e de infra-estrutura, parecem 

valorizar muito a região do ponto de vista fundiário. É absolutamente certo que a população já 

residente, principalmente a favelada, pouco ou nada usufruiria futuramente dessas benfeitorias 

urbanas. Todas as obras viárias mencionadas são rodoviárias e atenderiam principalmente 

usuários de automóveis. Apesar de existirem linhas férreas na região, a prefeitura não citou obras 

nesse modal de transporte. Os moradores das favelas normalmente não possuem automóvel. A 

própria configuração territorial dessas favelas impossibilitaria o trânsito de carros no seu interior. 

Muitos motoristas não conseguiriam aproximar-se de seus barracos com seus eventuais carros. 

Essas pessoas devem usar o transporte coletivo, inclusive férreo, para se locomover. Por outro 

lado, os empreendimentos imobiliários propostos pelo mercado, preveem centenas ou milhares de 

vagas de automóveis. Às vezes, duas ou três vagas por apartamento. Portanto, essas melhorias 

viárias parecem atender muito mais aos anseios dos novos moradores que irão se instalar na 

região, através da ação do mercado imobiliário, do que atender as necessidades dos moradores 

originais das favelas. Nesse caso, os promotores imobiliários envolvidos nesses empreendimentos 

privados se apropriariam da valorização fundiária/imobiliária gerada e converteriam essa 

valorização em lucros, pois o preço de venda dos apartamentos seria, evidentemente, acrescido 

após as benfeitorias. Carlos (1994, p. 63) coloca a problemática em outros termos: 

Os contrastes que emanam da observação da paisagem se 
fundamentam no fato de que o espaço é produzido pelo trabalho 
social geral da sociedade como um todo e apropriado 
individualmente, criando uma contradição entre a produção e o seu 
consumo, fundamentado na contradição capital-trabalho, expressa 
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no fato de que as prioridades e diretrizes do processo de produção 
do espaço não são as prioridades da sociedade, de modo geral. 

 Pode-se afirmar que as benfeitorias realizadas no 4º Distrito foram produzidas pelo 

trabalho geral da sociedade porto-alegrense, visto que as obras foram viabilizadas por ações do 

Poder Público, a partir de um projeto elaborado pela prefeitura, com representantes eleitos 

legitimamente pela população da cidade. Porém, como sugere Carlos, a apropriação seria 

individual, muito restrita aos investidores privados fundiários e imobiliários que atuassem 

posteriormente na região e aos consumidores dos produtos oferecidos por eles. Certos agentes 

do mercado imobiliário se apropriariam individualmente de trabalhos socialmente produzidos 

através da ação do Governo. A autora também coloca que “a distância social e política entre o ato 

de produzir e o ato de consumir faz com que a relação do homem com aquilo que o cerca seja de 

estranhamento. A sociedade produz uma obra e não se identifica com ela” (CARLOS, 1994, p. 

63). No caso do bairro Humaitá, a população favelada não poderia se identificar com as grandes 

reformas urbanas produzidas na área, já que elas são direcionadas principalmente aos usuários 

de automóveis, muitos dos quais prováveis moradores dos novos apartamentos dos edifícios 

construídos futuramente. Cria-se um espaço alienado, estranho à demanda de boa parte da 

população, que não se identifica com ele. 

 Os moradores mais pobres das proximidades da Nova BH (Belo Horizonte), das 

proximidades da Reserva do Paiva (Recife), das proximidades do Portal da Amazônia (Belém), 

das proximidades da Arena Grêmio (Porto Alegre), por exemplo, desde que não-consumidores, 

não se identificariam com tais empreendimentos imobiliários e teriam, em alguma medida, 

estranhamento sobre eles. Isso ocorreria, seguindo o raciocínio de Carlos (1994), porque eles não 

seriam consumidores desses produtos. Se eles não são consumidores desse novos produtos, 

qual seria a legitimidade de tais produtos sobre esses não-consumidores ou, ainda, nessa cenário, 

qual a pertinência desses novos produtos imobiliários sobre a paisagem e a população pré-

existente, não-consumidora? 

Quais parcelas da população mais usufruirão do bairro Humaitá após as benfeitorias 

viárias e de infra-estrutura realizadas pelo Governo local? E da praia do Paiva após as 

transformações viárias na região metropolitana de Recife, realizadas através de PPP? E da orla 

sul de Belém após as obras viárias, de infra-estrutura, de equipamentos de lazer instalados e o 

remodelamento da paisagem realizado pelo Governo local? E das áreas verdes de parques 

urbanos de Goiânia, realizados por agentes imobiliários privados locais? E das grandes reformas 

urbanas realizadas em Belo Horizonte pela Nova BH através de uma Operação Urbana? 

Alguns dos principais promotores imobiliários privados atuantes nessas cidades estão 

presentes em todos esses casos. Eles próprios poderiam responder essas questões, já que são 

eles que irão incorporar, construir e vender boa parte dos produtos imobiliários oferecidos 
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posteriormente, como apartamentos em edifícios. Vale ressaltar que nenhum desses casos 

concretos existiria sem uma intervenção decisiva do Governo local. Portanto, a ideia de uma 

política neoliberal, aplicada ao contexto atual do mercado imobiliário brasileiro, nunca significa que 

o aparato governamental diminuiu suas ações ou está ausente desses processos que tanto 

beneficiam determinados agentes imobiliários privados. O Poder Público talvez intervenha sobre 

as materialidades urbanas tanto como em décadas passadas. A diferença é que essas 

intervenções ocorrem pontualmente, em trechos urbanos bem demarcados territorialmente, com 

prioridade em atender interesses comerciais de grupos econômicos privados do setor da 

construção civil, influentes politicamente e com atuação marcante na localidade. Portanto, a ideia 

de um planejamento urbano realizado a partir de ações públicas acontece viesado por esses 

interesses. Aqui, cabem novamente as ideias de Marx e Engels, apresentadas inicialmente na 

primeira página desse capítulo. Elas são a principal chave de leitura dos argumentos e das 

constatações expostas anteriormente. Criam-se circunstâncias específicas para que certos 

agentes públicos competentes, envolvidos com a política habitacional e urbana do município, 

alterem sua atuação, em alguma medida, em função de negócios comerciais de determinados 

agentes privados, para viabilizar determinados empreendimentos imobiliários nos potenciais 

construtivos estipulados, dentro dos patamares de lucros esperados. “O Executivo do Estado 

Moderno é apenas um comitê para gerenciar os negócios comuns do conjunto da burguesia”254. 

Os cidadãos que não pertencem ao conjunto dessa burguesia, ou seja, as pessoas que não estão 

vinculadas a esses agentes privados, poderosos economicamente e influentes politicamente, 

teriam dificuldades, muitas vezes intransponíveis, para influenciar na elaboração da política 

urbana do município. 
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 MARX, Karl; ENGELS, Frederich. Manifesto of the Communit Party. Moscow, 1952, p. 44. In: 
HARVEY, 2005, p. 82 
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Os negócios imobiliários estudados se estabelecem a partir de diversos arranjos 

econômicos, trabalhistas, políticos, institucionais, sociais, regulatórios, legislativos, etc.. No 

capítulo 1, por exemplo, esses negócios são apresentados como indissociáveis dos 

direcionamentos da política habitacional e urbana. Já no presente capítulo, complementarmente, 

eles serão associados ao capital financeiro e o que ele representa em termos de alteração dos 

processos imobiliários, inclusive impactos sobre a atuação de alguns dos principais agentes, como 

arquitetos e incorporadores. Uma das principais constatações é que o mercado financeiro 

contribuiu para reestruturar o mercado imobiliário brasileiro, especialmente nas cidades 

estudadas, alterando, fortemente, a maneira como se produz um edifício de apartamentos, além 

de alterar suas resultantes arquitetônicas e seus impactos urbanos. Recentemente, legislações 

que regulam a atuação do mercado imobiliário têm sido criadas ou modificadas e o resultado é a 

aproximação comercial de promotores imobiliários e de agentes da Bolsa de Valores.  

 O arquiteto Edson Mahfuz (2005, n. p.), professor da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, apontou recentemente uma crise no campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, com 

consequências sobre a produção do ambiente construído255. Ele especulou possíveis 

abrangências dessa crise. Uma dessas pistas deixadas pelo autor ajuda a estabelecer 

abordagens do presente capítulo256: “O arquiteto globalizado acredita que prestação de serviços 

significa rendição quase total ao cliente e ao mercado. Com isso, abre mão da dimensão cultural e 

social da arquitetura”. Especificamente sobre a autoria de projetos arquitetônicos de edifícios de 

apartamentos, essa postura implica em ressignificar o métier do arquiteto e implantar mudanças 

profundas na estrutura interna dos escritórios, alterar a maneira como esse profissional produz o 

projeto e a forma como ele entende seu trabalho e a própria arquitetura resultante. 

 Essa questão ajuda a entender relações profissionais e trabalhistas entre arquiteto e 

incorporador. Ela também poderia explicar a decadência da arquitetura como uma profissão 

relevante aos olhos da sociedade. De acordo com os interesses dessa pesquisa de doutorado, 

essa decadência estaria relacionada, principalmente, aos arquitetos que projetam edifícios de 

apartamentos para os principais incorporadores imobiliários brasileiros257. “De um profissional 

respeitado, sempre ouvido quando da tomada de decisões importantes em grandes e médios 

empreendimentos, passamos a simples executores de decisões tomadas por outros, em outras 

esferas” (MAHFUZ, 2005, n. p.). Nesse contexto, são três pontos principais que serão 

detalhadamente discutidos nesse capítulo: 1. A prática profissional de arquitetos envolvidos com 

projetos de edifícios de apartamentos e a reestruturação técnica-administrativa dos escritórios 
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 O autor coloca essas questões de maneira mais abrangente e em perspectiva histórica. Essa tese de 
doutorado é que propôs, aqui, a aproximação dessas questões com o mercado imobiliário. 

 
256

 Apenas algumas das características pontuadas pelo autor foram listadas, principalmente aquelas que 
mais se relacionam com os interesses específicos desse capítulo. 
 
257

 Evidentemente, há parcelas de arquitetos cujo trabalho, em algumas circunstâncias, ainda mantém certo 
apreço pela sociedade, como o caso de decoradores de interior de ambientes. 
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para atender novas demandas de seus clientes do mercado imobiliário; 2. As formas de atuação 

dos principais promotores imobiliários brasileiros e a reestruturação de certas incorporadoras para 

atender novas demandas oriundas do mercado financeiro; 3. As aproximações do mercado 

financeiro e mercado imobiliário e a crescente influência de premissas do primeiro sobre ações do 

segundo. Como já insinuado no título desse capítulo, essas questões estariam relacionadas com o 

que aqui foi nomeado como financeirização da arquitetura. Espera-se esclarecer, ao longo desse 

capítulo, quais os termos dessa financeirização. Um objetivo indissociável desses três pontos é 

entender a arquitetura resultante a partir de processos imobiliários contemporâneos e da atuação 

de alguns dos principais agentes envolvidos. 

 O filósofo francês Gilles Lipovetsky (2007), professor da Universidade de Grenoble, 

França, autor de diversos estudos sobre os impactos do consumo na sociedade contemporânea, 

aponta importantes mudanças ocorridas no último quarto do século XX. Elas refletiriam na 

segmentação dos mercados, na diferenciação extrema dos produtos e dos serviços, na política de 

qualidade, na aceleração do ritmo de lançamento dos produtos novos, preeminência do marketing, 

etc.. Aqui, de acordo com os interesses dessa pesquisa de doutorado, essas questões são 

consideradas como resultado do que foi apresentado no parágrafo acima. Portanto, 

secundariamente, elas também serão abordadas aqui. 

 Por fim, esse capítulo também busca explicar conformações físico-territoriais de 

metrópoles do país. Como a abordagem proposta pressupõe um vínculo crescente entre o capital 

financeiro e aspectos edilícios e urbanos de grandes cidades brasileiras, uma maneira de 

entender certas questões contemporâneas seria entender a relação entre esse capital e tais 

aspectos. A arquiteta Mariana Fix (2011, p. 5), professora da Universidade Estadual de Campinas, 

autora de diversos estudos sobre a financeirização do capital imobiliário, afirma que “o aumento 

da capacidade do capital impor seus requerimentos coloca novos desafios à luta pelo direito à 

cidade, ou seja, para que a paisagem urbana responda a critérios não mercantis, universais, no 

campo dos direitos sociais”. Se a lógica comercial do mercado financeiro, como a instabilidade ou 

a demanda por lucros em curtíssimo prazo, é replicada sobre ações do mercado imobiliário, a 

habitação resultante será considerada apenas uma mercadoria, concebida, produzida e vendida 

enquanto tal. Além disso, nessas condições, é pouco provável que essa habitação seja entendida 

mais amplamente como um direito. Portanto, no limite dos argumentos desenvolvidos nesse 

capítulo, arrisca-se afirmar que ocorre a financeirização da arquitetura e, por consequência, a 

financeirização da cidade. É óbvio que a financeirização, de fato, ocorre de forma bastante restrita 

à abertura de capitais de diversas incorporadoras imobiliárias brasileiras na Bolsa de Valores de 

São Paulo. Concretamente, é nesses termos específicos que a financeirização ocorre dentro do 

fenômeno estudado. Todas as outras financeirizações sugeridas (da arquitetura, por exemplo, 

mencionada na frase anterior), são decorrentes desta. 
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2.1 - Edifício de apartamentos neoliberal? 

(des)regulamentações recentes no setor imobiliário 

 Antes de apontar algumas dessas regulamentações, cabe identificar algumas condições 

contextuais prévias. Essas condições aumentariam as oportunidades de investimento e 

organizariam o mercado imobiliário em outros parâmetros. Em outras palavras, a política macro-

econômica brasileira passou a favorecer, indiretamente, investimentos em incorporação de 

edifícios de apartamentos. A taxa de juros SELIC258 diminuiu significativamente259 entre 2005 e 

2009, período em que muitas das incorporadoras que são sociedades anônimas, quase sempre 

paulistanas, abriram seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo260. Isso tornou as correções 

monetárias das prestações dos financiamentos imobiliários mais baixas ao longo desses anos, 

tanto para os consumidores que compravam apartamentos quanto para empresários que 

financiavam a construção das edificações. Essas taxas de juros mais baixas combinaram-se a 

prazos mais alongados261, com contratos de até 30 anos262. A própria inflação, por ter se mantido 

em índices relativamente controlados, contribuiu para o aumento desses financiamentos 

bancários263. O crescimento constante e moderado do PIB pode ser colocado como um reflexo 

dessas condições264. Além disso, o crescimento do PIB provavelmente influenciou o aumento e 

formalização das vagas de emprego. Essa informação é fundamental para um público-alvo que 

necessita de financiamentos de longo prazo. Além disso, o valor de entrada de financiamentos 

                                                           
258

 Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. “A taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia 
brasileira. Esta taxa básica é utilizada como referência para o cálculo das demais taxas de juros cobradas 
pelo mercado e para definição da política monetária praticada pelo Governo Federal do Brasil”. Disponível 
em: http://br.advfn.com/indicadores/taxa-selic. Acesso em: 18 março 2015. 
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 Em dezembro de 2005 a taxa mensal era de 1,47%, em dezembro de 2009 a taxa mensal era de 0,73%. 
Uma queda de cerca de 50%. Disponível em: www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/jrselic.htm. Acesso 
em: 23 maio 2014. 
 
260

 A incorporadora paulistana Gafisa talvez seja uma exceção, já que tem papéis negociados também na 
Bolsa de Valores de Nova York. 
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 SANFELICI, Daniel de Mello. A metrópole sob o ritmo das finanças: implicações socioespaciais da 
expansão imobiliária no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2013. 

262
 É importante ressaltar que prazos mais alongados para quitar dívidas com imóveis já existiam no Brasil, 

como por exemplo à época do BNH. Posteriormente ao desmantelamento desse banco, com o agravamento 
da crise econômica e a instabilidade política dos anos 1980, esses financiamentos foram drasticamente 
reduzidos.  
 
263

 O IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado, que era 9,95% em 2000, subiu para 11,32% em 2010. 
Disponível em: br.advfn.com/indicadores/igpm. Acesso em: 23 maio 2014. 
 
264

 Entre os anos de 2000 e 2010 o PIB – Produto Interno Bruto brasileiro foi de 41,4%, com média de 
3,76% ao ano. Disponível em: http://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil. Acesso em: 23 maio 2014. 
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imobiliários se tornou bem menor ao longo dos últimos anos265, estimulando mais ainda os 

negócios realizados no setor. 

 A conjunção dessas variáveis contribuiu para o aumento de empréstimos habitacionais 

realizados pelos bancos, públicos e privados. Nessas condições, boa parte da população estava 

apta a assumir compromissos financeiros para a aquisição de imóveis. A quantidade de unidades 

produzidas no período a partir de financiamentos comprova que essas variáveis teriam interferido 

no mercado de imóveis. Ressalte-se que a estabilidade macro-econômica já vinha ocorrendo 

desde os anos 1990. Portanto, se o Plano Real marca o início de algumas dessas mudanças, as 

questões listadas no parágrafo anterior consolidam e intensificam um processo iniciado há mais 

de duas décadas. O fato é que a incorporação de edifícios de apartamentos passou a ser 

identificada como um negócio gerador de lucros crescentes. Por isso, investidores redirecionaram 

parte de seu capital ao setor imobiliário. A arquiteta Lúcia Shimbo (2010, p. 88), professora da 

Universidade de São Paulo, confirma a valorização desse setor: “A concessão de crédito 

imobiliário passou a ser encarada como uma atividade lucrativa e promissora – vale dizer que na 

década de 1990, os recursos do SBPE266 eram destinados para aplicações financeiras mais 

rentáveis que o setor habitacional”267. 

 

 

Figura 25: Unidades financiadas na década de 2000, com recursos oriundos do SBPE – Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo e do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (SANFELICI, 2013, p. 
97). 

                                                           
265

 SANFELICI, Daniel de Mello. A metrópole sob o ritmo das finanças: implicações socioespaciais da 
expansão imobiliária no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2013. 
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 Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Para mais detalhes sobre o SBPE e sua influência sobre 
a produção habitacional desde os anos 1960, ver ANITELLI (2011). 
 
267

 Além dos fatores já mencionados, Shimbo (2010) ainda descreve outros dois: 1. a obrigação dos bancos 
em investir no mínimo 65% do capital arrecadado com poupanças em negócios imobiliários; 2. Diminuição 
do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados sobre certos insumos e materiais de construção. 
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 Essa conjuntura é ainda mais significativa quando comparada com o período anterior, 

desde o final dos anos 1970 – pós milagre econômico – até o início dos anos 1990, época em que 

uma série de fatores políticos e econômicos reduziram a produção pública/privada habitacional 

brasileira significativamente, especificamente a financiada com recursos governamentais. À 

época, muitas dessas empresas foram forçadas a custear seus empreendimentos com recursos 

próprios, a reduzir seus investimentos ou a direcionar seus negócios para públicos com rendas 

maiores. Nesse sentido, com a retomada recente dos investimentos, populações de renda média 

e baixa começaram a constituir um mercado praticamente inexistente no final do século XX. Essas 

questões podem ser deduzidas por causa do desmantelamento da política habitacional e urbana 

realizada pelo BNH nos anos 1980. 

 Os fatores apontados até aqui influenciaram a sociedade brasileira como um todo, muitos 

deles, condizentes com uma conjuntura internacional. Além deles, ao se apropriar desse contexto 

favorável, ocorreram algumas ações que beneficiaram especificamente a incorporação imobiliária. 

Uma maneira de levantar alterações recentes no setor imobiliário é entender a atuação do 

Estado268. Nos próximos parágrafos, será pontuada uma série de medidas governamentais que 

alteraram a operação de agentes imobiliários privados. No presente capítulo, o interesse principal 

é levantar algumas regulamentações estatais que contribuíram para a financeirização das ações 

do mercado imobiliário269. 

 Haveria uma correlação entre o sistema de crédito imobiliário disponível e as operações 

mobiliárias, realizadas na Bolsa de Valores. O crédito é uma estratégia fundamental para um 

mercado que produz habitações em grande escala. Apenas nessas condições, milhões de 

pessoas podem se endividar para comprar sua própria moradia. Segundo o geógrafo Daniel de 

Mello Sanfelici (2013, p. 27-28), pós-doutorando da Universidade Federal Fluminense, 

empréstimos estariam sendo transformados em valores mobiliários, em títulos aptos de serem 

transacionados em bolsas de valores. Esse processo é designado pelo termo securitização270. 

                                                           
268

 „Estado‟ nos termos estabelecidos no capítulo 1. 
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 Essa questão já foi sucintamente apresentada no capítulo 1 através da descrição do CEPAC – 
Certificado de Potencial Adicional de Construção. Os CEPACs são um instrumento disponibilizado através 
de transações mobiliárias realizadas na Bolsa de Valores e que impactam a política urbana dos municípios 
que os utilizam. Segundo Fix (2011, p. 182), eles “são emitidos pelo poder municipal e correspondem a um 
determinado volume de metros quadrados. Seu detentor ganha o direito de construir além do permitido pela 
legislação de uso e ocupação do solo em determinadas áreas da cidade, definidas por lei. Os certificados 
são leiloados e depois podem ser negociados no mercado secundário pela BM&F Bovespa. Os Cepacs são 
considerados ativos de renda variável „uma vez que sua rentabilidade está associada à valorização dos 
espaços urbanos‟, explica a Bovespa. Os Cepacs estavam previstos no Estatuto da Cidade, de 2001, mas 
foram regulamentados em São Paulo, em 2004, na gestão Marta Suplicy”. 

 
270

 Segundo a BOVESPA, securitização é o “lançamento de títulos com garantia de pagamento”. Disponível 
em: www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/solucoes-para-empresas/liquidez/para-empresas-
fechadas/securitizacao.aspx?idioma=pt-br. Acesso em: 23 maio 2014. Já Martins afirma que "a 
securitização é vista como uma forma de receita para as incorporadoras, realizada com base na dívida dos 
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Para que ela se concretize “é preciso que se desenvolva um mercado secundário de títulos 

securitizados, ou seja, um mercado onde os investidores possam negociar esses direitos 

creditícios da forma mais rápida e segura possível” (SANFELICI, 2013, p. 90). A lei do Sistema de 

Financiamento Imobiliário (SFI), criada pelo Governo federal em 1997271, possibilitou a 

constituição desse mercado de transações rápidas e seguras. No caso de um cidadão que tenha 

seu apartamento financiado diretamente com a incorporadora, a empresa detentora desse crédito 

– a incorporadora – pode transformar esse ativo financeiro em títulos e vende-los na Bolsa de 

Valores. Com isso, ela não precisa esperar o pagamento de todas as parcelas e o dono desses 

títulos compra uma expectativa de pagamento futuro do devedor. Para a incorporadora, o lucro é 

total e imediato, já que ela transfere a dívida com a securitização272, agora pulverizada em um 

número indefinido de credores. 

 Apesar de ainda pouca utilizado no Brasil273, essa seria uma forma de substituir o 

empréstimo bancário tradicional. O crédito imobiliário que foi securitizado gera um rendimento 

para os seus detentores. Esse rendimento depende fundamentalmente da parte devedora em 

solver suas dívidas. Se os compradores dos apartamentos pagarem suas dívidas mensais 

regularmente, é provável que o valor monetário desses títulos274 aumente. Contudo, se houver 

inadimplência, é provável que o valor monetário desses títulos diminua. Com os valores dos títulos 

em baixa, menos investidores estariam dispostos a aportar capitais nessa securitização e as 

incorporadoras não teriam a quem vender esses títulos. Nesse contexto, é provável que esses 

promotores imobiliários direcionem seus empreendimentos para atender classes de renda mais 

altas, parcelas da população com dinheiro suficiente para evitar prováveis inadimplências. 

Portanto, esse mecanismo não parece adequado para a produção de habitação voltada para 

                                                                                                                                                                                                 
compradores dos lotes, casas, apartamentos, em toda a forma de endividamento. Estas dívidas são 
`vendidas´ para financiadores maiores, que passarão a administrá-las" (MARTINS, 2010, p. 40). 

 
271

 n. 9.154. 
 
272

  A Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários é a entidade jurídica que converte os recebíveis 
imobiliários, ou seja, converte o fluxo de pagamento dos devedores em títulos mobiliários (SANFELICI, 
2013). 

 
273

 Sanfelici (2013, p. 100) afirma que “no ano de 2010, mais de R$ 80 bilhões foram concedidos em 
empréstimos habitacionais, um valor mais de 20 vezes superior ao total de emissões de CRIs. Para colocar 
em outros termos, as emissões de títulos lastreados por hipotecas correspondem a 2,5% do total de 
empréstimos imobiliários”. 

 
274

 Chamados de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). 
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populações de baixa renda e, consequentemente, não seria a opção mais correta para diminuir o 

déficit habitacional brasileiro275, concentrado nessas parcelas populacionais.  

 A arquiteta Flávia Elaine da Silva Martins (2010, p. 69), professora da Universidade 

Federal Fluminense, afirma que o SFI permitiu à „mercadoria propriedade‟ circular com maior 

rapidez, ao mesmo tempo em que desregulamenta o Governo como único financiador. A operação 

descrita nos dois parágrafos anteriores é um importante instrumento criado pelo SFI e poderia ser 

enquadrado nas explicações de Martins. Outro aspecto regulamentado pelo SFI é a alienação 

fiduciária. Segundo a autora, ela estaria relacionada com “a qualidade que a propriedade assume 

para o endividado e a rapidez com que o imóvel deve voltar a circular como mercadoria se os 

pagamentos por ele não estiveram acontecendo”. A retomada da posse de um bem imóvel 

financiado é facilitada, o credor pode repassar o imóvel retomado com rapidez a outro consumidor 

de crédito e o morador devedor é retirado da moradia financiada com mais facilidade. Não são 

mais necessárias ações judiciais litigiosas, apenas procedimentos administrativos. A alienação 

fiduciária, incluindo os impactos sociais que ela gera na vida das famílias inadimplentes, compõe o 

cenário creditício imobiliário brasileiro nos dias de hoje, incluindo programas governamentais de 

interesse social, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. 

 Para o credor, seja ele um incorporador ou um banco, privado ou público, pouco importa se 

o cidadão irá pagar os compromissos financeiros assumidos, pois o imóvel não pago será 

rapidamente retirado da família e as parcelas continuarão a ser pagas, dessa vez por outra 

família. Ao longo do período do financiamento, que muitas vezes se aproxima dos trinta anos, é 

possível imaginar que várias famílias paguem parte do financiamento de um mesmo imóvel ou, 

ainda, que várias famílias sejam expulsas desse mesmo imóvel por não honrarem suas dívidas. 

Em outras palavras, o financiamento estendido por vários anos e a alienação fiduciária preservam, 

principalmente, interesses de grandes grupos econômicos que emprestam - ou repassam, pois em 

muitos casos esse capital é oriundo de fundos públicos – dinheiro para o restante da população 

comprar imóveis. Portanto, esse também não parece ser um instrumento adequado para combater 

o déficit habitacional, pois não explica como seria resolvida a situação do cidadão inadimplente ou 

como retomar seu imóvel. Não resolve, portanto, o problema de acesso à moradia de grandes 

parcelas da população. Esse instrumento apenas afirma que ele deve ser retirado rapidamente do 

imóvel. Mais importante é distribuir o crédito para quem tenha rendimentos suficientes para pagar 

e não incluir pessoas que não têm rendimentos suficientes. As relações credor/devedor podem ser 
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 Uma reportagem publicada em 2012 pelo Observatório das Metrópoles, coordenado pelo IPPUR – 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
informa que são cerca de 15 milhões o número de domicílios urbanos destituídos de condições mínimas de 
habitabilidade. Disponível em: 
http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=285%3Acampanha-pela-
fun%C3%A7%C3%A3o-social-da-propriedade&Itemid=164&lang=pt. Acesso em: 18 março 2015. Já a 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção, republica dados do IBGE e menciona que o déficit total de 
domicílios era cerca de 5,7 milhões em 2012. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/menu/deficit-
habitacional/deficit-habitacional-no-brasil. Acesso em: 18 março 2015. 
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transpostas para o ambiente norte-americano pós crise de 2008. Ocorreu significativa ajuda 

financeira e apoio institucional do Governo federal dos Estados Unidos da América junto aos 

bancos privados impactados pela crise, entre eles, alguns cujas ações ajudaram a criar e a 

ampliar a própria crise. Esses benefícios foram muito superiores à ajuda e ao apoio às famílias 

que tiveram suas hipotecas executadas e foram desalojadas de suas moradias276. Desalojar 

cidadãos inadimplentes que captaram recursos financeiros para financiar sua casa parece ser um 

problema existente em diversos outros países, inclusive o Brasil. Por analogia, a alienação 

fiduciária parece muito mais favorecer e amparar o credor do que proteger e ajudar o devedor, 

tanto na crise norte-americana pós 2008 quanto no ambiente atual do mercado imobiliário 

brasileiro. 

 

 

Figura 26: Pessoas que tiveram suas hipotecas executadas e que foram desalojadas de suas moradias nos 

Estados Unidos (Fix, 2011, p. 38). 

 

No contexto brasileiro, analogamente ao norte-americano, se a pessoa de referência da 

família, eventualmente, for demitida da empresa em que trabalha e não pagar as mensalidades 

enquanto estiver desempregada, como será resolvido o débito com o credor? Se uma crise 

econômica internacional gerar repercussões negativas na geração de empregos no Brasil e o 

presidente dessa mesma empresa resolver reduzir seus investimentos, demitindo, por exemplo, 
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 No caso dos Estados Unidos, mais de dois milhões de pessoas sofreram ações de execução hipotecária 
(FIX, 2011, p. 136). 
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parte de seus empregados, como eles poderiam honrar seus compromissos e ao mesmo tempo 

garantir a moradia de sua família? Essas são indagações pouco esclarecidas na lei brasileira que 

instituiu a alienação fiduciária. Muitas vezes, pagar ou não a prestação da moradia financiada não 

é uma opção de quem emprestou o dinheiro, como no caso hipotético apontado acima, de uma 

pessoa demitida. Martins (2010, p. 71) afirma que 

Os entraves à produção do espaço em escala ou à 
superprodução do espaço no momento da realização da 
mercadoria, quando ela é comercializada, foram „resolvidos‟ 
pela expansão do crédito e pelos termos desta expansão. (...) 
[com] a lei que traz a instituição da Alienação Fiduciária no 
financiamento do imóvel, novas articulações vão sendo 
apresentadas para a pronta retomada da mercadoria no caso 
de inadimplência. 

 A inadimplência deve ser considerável, visto que foram criados vários mercados de leilões 

para os imóveis retomados277. Em um deles, apresentado por Martins (2010, p. 75), a 

possibilidade de financiamento já foi colocada na apresentação do leilão: “os interessados que 

desejarem contar com Financiamento (...) deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo 

hábil para inteirar-se das Condições Gerais e habilitar-se ao crédito”. Ao novo morador que 

“inteira-se” das condições, seguramente seria informado que o imóvel arrematado poderá voltar a 

ser comercializado num futuro leilão, caso ele não pague regularmente as parcelas previstas.  

 Essas são apenas algumas formas278 que ilustram como o mercado imobiliário se 

aproximou do mercado financeiro e como certas regulamentações criadas recentemente 

favorecem e preservaram interesses comerciais de promotores imobiliários privados envolvidos. A 

financeirização do mercado imobiliário, forma como vem sendo denominada por esse capítulo, 

repercutiu fortemente sobre incorporadoras que têm matriz atualmente em São Paulo e, 

indiretamente, e por causa delas, repercutiu sobre a produção imobiliária de importantes 

metrópoles brasileiras. É importante frisar que essa aproximação – financeira e imobiliária – e 

todas essas consequências, ocorreram entre as décadas de 1990 e 2000, ou seja, no mesmo 

período em que muitas dessas incorporadoras de São Paulo abriram capital na Bolsa de Valores. 

Quando essas empresas se tornaram sociedades anônimas, uma das principais mudanças nesse 

setor, como será visto, foi a ampliação geográfica de atuação, incorporando edifícios em outros 

estados e em outras regiões brasileiras. Por isso, é provável que os efeitos da ação dessas 
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 Esse mercado de imóveis executados, retomados pelo credor e revendidos a outros clientes, 
provavelmente, se constitui como significativo, já que se indica que a inadimplência pode ser considerável 
em alguns casos. Apesar de não subestimar esse mercado, ele não foi estudado pois está fora dos recortes 
dessa pesquisa. 
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 Outro exemplo seriam os Fundos de Investimento Imobiliário, definidos pela BOVESPA como 
“‟condomínios fechados‟. São divididos em cotas que, uma vez adquiridas, não podem ser resgatadas. O 
patrimônio de um fundo imobiliário pode ser composto de imóveis comerciais, residenciais, rurais ou 
urbanos, construídos ou em construção, para posterior alienação, locação ou arrendamento”. Disponível 
em: www.bmfbovespa.com.br/Fundos-Listados/FundosListados.aspx?tipoFundo=imobiliario&Idioma=pt-br. 
Acesso em: 23 maio 2014.  
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empresas paulistas sejam mais notados quando somada a produção que inclui todas as cidades 

brasileiras onde elas se instalaram. Nesse contexto, o impacto dessa produção deve ser maior no 

restante do país do que propriamente na cidade de São Paulo, onde essas empresas se originam. 

 É possível contextualizar as significativas alterações territoriais de importantes capitais do 

país a partir da compreensão do processo de abertura de capitais dessas empresas, dos 

interesses dos principais acionistas e do aumento do crédito imobiliário. Grandes incorporadoras 

de São Paulo, como produziam quantitativamente mais empreendimentos, tinham 

proporcionalmente mais crédito disponível para os clientes consumidores de seus produtos, 

inclusive através de programas governamentais que direcionaram, em diversas circunstâncias, 

seus recursos para classes de renda mais baixa, como o Minha Casa Minha Vida. Além disso, 

elas tinham mais capital disponível para a incorporação dos empreendimentos e para a 

construção das edificações, através, por exemplo, da oferta de ações na Bolsa de Valores, que 

arrecadou fundos bilionários para investimento no setor279. Por fim, os próprios acionistas, muitos 

dos quais bancos estrangeiros, pressionavam essas empresas a produzir mais e sob outros 

moldes, numa escala imensamente maior do que elas costumavam atuar quando seu capital era 

fechado e sua gestão era familiar. Todas essas questões, que serão mais detalhadas nos tópicos 

seguintes desse capítulo, somam-se às regulamentações governamentais já apresentadas, como 

a alienação fiduciária. Portanto, o mercado imobiliário brasileiro sofreu profundas modificações 

nas últimas duas décadas, época em que muitas incorporadoras oriundas de São Paulo passaram 

a deter um protagonismo inédito sobre o cenário nacional e foi justamente nesse período que a 

verticalização urbana atrelada a essas questões alteraram a dinâmica imobiliária de diversas 

regiões geopolíticas. Afirma-se aqui que, ao estudar a abertura de capitais de incorporadoras 

imobiliárias, notadamente as paulistanas, é possível entender, concomitantemente, os efeitos 

disso na forma de produzir a metrópole, a forma da própria metrópole e a qualidade da metrópole 

enquanto mercadoria. 

 

2.2 - Incorporação + BOVESPA: 

sociedades não tão anônimas 

 Incorporadoras imobiliárias repentinamente obtiveram grandes somas de capital para 

investimento com a abertura de suas empresas na Bolsa de Valores, com bilhões de reais 

disponíveis em caixa para os futuros negócios. Com isso, a estrutura tradicional de financiamento 

imobiliário se alterou. Desde o BNH, os financiamentos concedidos eram direcionados para 

empreendimentos específicos, ou seja, o incorporador produzia o edifício X, construído no terreno 

Y, localizado na cidade Z e o agente financiador liberava um capital que correspondia aos gastos 
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 Alguns desses fundos serão quantificados no tópico seguinte desse capítulo. 
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desse empreendimento e que poderia ser utilizado exclusivamente nele. Capitais disponibilizados 

estavam vinculados a edifícios específicos. Se o promotor imobiliário construísse dez prédios, em 

dez cidades diferentes, era provável que o banco demandasse dez pedidos de financiamento para 

a construção dessas edificações. Atualmente, com a captação bilionária realizada na Bolsa de 

Valores, o capital captado pôde ser direcionado mais livremente, para quaisquer ou para quantos 

empreendimentos fossem possíveis produzir a partir desse capital financeiro captado, em 

qualquer lugar do país. A rapidez como esses investimentos são feitos é outra e, por isso, a 

rapidez com que o território das cidades é modificado é outra. Além disso, o aparato 

governamental não pode mais controlar nem direcionar os investimentos imobiliários (crédito) de 

acordo com um planejamento urbano ou regional. 

 Nesse contexto, o crescente aumento da produção imobiliária dessas incorporadoras 

passou a ser uma premissa, não só dos dirigentes das empresas, mas também dos acionistas: “os 

investidores nacionais e estrangeiros não só compram as ações dessas empresas, mas, 

sobretudo, compram a perspectiva de crescimento imobiliário e de valorização das ações de base 

imobiliária” (SHIMBO, 2010, p. 104). Quanto mais uma empresa aumentar sua produção, quanto 

mais vender seus produtos e ampliar seus lucros, mais dividendos ela pode gerar e mais retorno 

financeiro obteriam seus sócios ou acionistas. Esse talvez seja um princípio válido para qualquer 

empresa financeirizada e capitalizada com a abertura de seu capital na Bolsa de Valores. 

 Até 2008, as 25 empresas listadas no segmento „construção civil‟ da BOVESPA haviam 

captado mais de 20 bilhões de dólares através de oferta pública de ações, em seus IPO280 ou em 

ofertas posteriores. Uma única empresa, estudada por Shimbo (2010)281, arrecadou 

aproximadamente 1,8 bilhão de reais em duas captações. Na primeira captação, os recursos 

foram utilizados sobretudo na compra de terrenos e na incorporação de novos empreendimentos. 

Na segunda captação, os recursos foram principalmente empregados na construção de 

empreendimentos já lançados. Essas captações de recursos financeiros via Bolsa de Valores 

seriam, em grande medida, equivalentes a captação de recursos anteriormente realizada junto 

aos bancos privados ou públicos. Essa empresa estudada pela autora exemplifica o impacto sobre 

a produção de edifícios: em 2008, ela implementou 180 canteiros de obras, o que totalizava mais 

de 24 mil unidades habitacionais produzidas simultaneamente282. Ao que parece, começa a se 
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 IPO - Initial Public Offering. 
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 A autora apenas a nomeou como ECP – empresa construtora pesquisada. 
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 Ao considerar, hipoteticamente, um edifício de apartamentos com 10 pavimentos e 4 unidades 
habitacionais por andar, se teria, entre essas 24 mil unidades, cerca de 600 edifícios construídos ao mesmo 
tempo. Essa conta dá alguma ideia do volume de edifícios e dos possíveis impactos sobre o território. Outra 
comparação possível é com a cidade de São Paulo, o maior mercado imobiliário do país. Segundo dados de 
2010 da EMBRAESP, foram produzidos na capital paulista cerca de 51 mil unidades habitacionais. Portanto, 
essas 24 mil unidades produzidas apenas pela empresa estudada por Shimbo (2010) seriam o equivalente 
a quase metade da produção paulistana de um ano inteiro. 
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criar outro circuito imobiliário no qual o Governo não precisa, necessariamente, participar em 

termos de aporte de recursos para a produção283. 

 Quando se compara as produções anterior e posterior de certas empresas financeirizadas, 

as implicações que elas teriam gerado sobre a paisagem das cidades causam mais espanto. A 

Rodobens, por exemplo, aumentou cerca de 30 vezes sua produção, ao passar de 600 unidades 

habitacionais por ano para 18 mil (FIX, 2011). A empresa, fundada nos anos 1940 no interior de 

São Paulo284, hoje atua em 11 estados brasileiros e em 52 cidades285. Além do substancial 

crescimento, a nova produção parece estar associada à expansão geográfica da atuação. Os 

websites dessas incorporadoras normalmente confirmam essa expansão: antes mesmo de 

acessar os imóveis disponíveis, primeiramente, o comprador escolhe a cidade, o estado ou a 

região em que procura o seu apartamento. Nesse novo contexto, portanto, tratam-se de empresas 

nacionais. São muitos os exemplos dessas incorporadoras capitalizadas286. 

A abertura de capitais parece consolidar um novo circuito imobiliário. Nesse circuito, que 

inclui a Bolsa de Valores, a oferta pública de ações não é a única maneira de capitalizar 

financeiramente uma incorporadora. Os debêntures também são uma importante opção. Trata-se 

de uma forma de captação de recursos por meio de títulos emitidos287. As incorporadoras emitem 

papéis negociados na Bolsa, os investidores pagam dinheiro por esses papéis e criam expectativa 

futura de recebimento do capital investido, acrescido de juros. O capital arrecadado é investido 

pelas incorporadoras em seus negócios imobiliários. Novamente, aqui, como já apontado no 

tópico anterior, essa condição pode pressionar a incorporadora a investir em negócios mais 

rentáveis e com lucros mais garantidos. Isso pode significar investimentos direcionados para 

parcelas da população com mais renda. Portanto, esse circuito, utilizado nessas condições, 

parece visar mais atender os interesses dos novos investidores do que a ajudar a resolver o 

problema do acesso à moradia no Brasil. Uma consequência é que, para que esses investimentos 

se consolidem e se ampliem, a habitação produzida precisa, necessariamente, ser entendida 

restritamente como uma mercadoria. A noção mais abrangente da habitação como um direito 

inalienável se torna secundária. 
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 Esse cenário em que preponderam negócios comerciais privados sobre assuntos de Estado, como é o 
tema da produção de habitação, já foi largamente discutido no capítulo 1. 
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 Foi fundada em 1949 em São José do Rio Preto. Atua em diversas áreas, entre elas, os negócios 
imobiliários. É preciso lembrar que a origem da empresa não estava ligada diretamente ao setor da 
construção civil. Disponível em: www.rodobens.com.br/empresasrodobens/PT-
BR/Institucional/Paginas/Historia.aspx?R=1. Acesso em: 26 maio 2014. 
 
285

 Disponível em: rodobensimoveis.com.br/empresa/atuacao.php. Acesso em: 26 maio 2014. 
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 A incorporadora paulistana Cyrela, por exemplo, nos anos de 2005, 2006 e 2009, em três ofertas 
públicas de ações, conseguiu arrecadar cerca de 2,5 bilhões de reais (SANFELICI, 2013). 

287
 Disponível em: www.bmfbovespa.com.br/pt-br/renda-fixa/o-que-sao-debentures.aspx?Idioma=pt-br. 

Acesso em: 26 maio 2014. 
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A Cyrela, por exemplo, entre 2007 e 2008, emitiu dois debêntures cujo valor somado chega 

a 870 milhões de reais, segundo Sanfelici (2013). Em princípio, a empresa somente participaria de 

empreendimentos cujo VGV – Valor Geral de Vendas - seja superior a 50 milhões de reais288. Isso 

certamente significaria que o preço de custo de cada um desses empreendimentos seria menor 

que esses 50 milhões. Significaria também que o montante arrecadado por ela através desses 

debêntures seria suficiente para construir mais de 17 empreendimentos289. Esses números 

dimensionam o impacto desses novos aportes de capitais. Reforçando essa tendência, Sanfelici 

(2013) cita também o caso da Gafisa290, que parece ser ainda mais significativo. Segundo o autor, 

mais de 50% do endividamento de longo prazo da Gafisa são debêntures. Além de participação 

significativa, ela é crescente e, nos últimos anos, tem diminuído a dependência da empresa de 

empréstimos de bancos públicos ou privados. Outra forma de colocar a questão é afirmar que 

aumentou a dependência da empresa junto ao mercado financeiro ou, ainda, que pode ter 

aumentado a influência do mercado financeiro sobre os negócios imobiliários da empresa. Quais 

seriam os empreendimentos em que os empréstimos com debêntures seriam investidos? Qual o 

retorno financeiro previsto em cada um desses empreendimentos? Como a empresa formata as 

características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos de modo a preservar os lucros 

esperados? Esses são questionamentos prováveis de investidores dos debêntures, que agora são 

os novos credores da empresa e credores de parte dos lucros oriundos da construção dos 

edifícios.  
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 COUTINHO, Gustavo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012. 

289
 Lembrando que cada empreendimento pode ter vários edifícios. Por isso, os 870 milhões arrecadados 

pela Cyrela em debêntures provavelmente são suficientes para construir centenas de edifícios. 
 
290

 A incorporadora Gafisa, que é de origem carioca, fundada nos anos 1950, tem sua matriz hoje na cidade 
de São Paulo. 
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Figura 27: Origem do endividamento da incorporadora Gafisa ao longo do tempo (SANFELICI, 2013, p. 

140). 

 

 Uma constatação é que os negócios das incorporadoras que abriram capital na Bolsa de 

Valores cresceram exponencialmente, tanto em número de lançamentos quanto no tamanho 

médio de cada lançamento. Na incorporadora paulistana Rossi, por exemplo, a partir de 2006, o 

número de unidades por empreendimento subiu rapidamente de uma média próxima a 100 para 

mais de 200, praticamente o dobro. Esses números, apresentados por Sanfelici (2013), estariam 

relacionados com outro fator, com o qual essa pesquisa de doutorado corrobora: a capitalização 

das incorporadoras estaria direcionando seus investimentos aos megaempreendimentos, com um 

número de unidades muito superior ao normalmente praticado até então. Os impactos 

arquitetônicos e urbanísticos dessa questão serão discutidos no capítulo 3. Aqui, nesse capítulo, 

cabe confirmar o aumento da escala, dimensioná-lo e relacioná-lo com a financeirização do setor 

imobiliário: 

o reforço do poder econômico das incorporadoras, favorecido 
pela captação de recursos de investimentos financeiros no 
mercado de capitais, traduziu-se em estratégias de 
investimento que priorizam os megaempreendimentos em 
virtude dos ganhos adicionais que são capazes de gerar. Em 
outras palavras, haveria ganhos de escala importantes que 
justificariam a decisão de ofertar empreendimentos de maior 
porte (SANFELICI, 2013, p. 160-161). 

 Essas colocações são fundamentais aos interesses dessa pesquisa de doutorado, pois 

estão indiretamente ligadas a uma de suas principais hipóteses: a de que o mercado imobiliário de 

São Paulo, especificamente os produtos imobiliários produzidos por incorporadoras com matriz 

atualmente na capital paulista, influenciariam a produção imobiliária em outras regiões brasileiras. 

A maioria das incorporadoras que abriu seu capital tem matriz atualmente na cidade de São 
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Paulo, a exemplo de Cyrela, Living, Even, Gafisa, Tenda291, PDG, Brookfield, Rossi, Tecnisa, 

Helbor, etc.292. O que se aponta aqui é que esses megaempreendimentos citados por Sanfelici 

(2013), se são feitos principalmente por incorporadoras que abriram capital na Bolsa de Valores, 

significa também que são feitos, principalmente, por incorporadoras de São Paulo. Essa é uma 

constatação importante, já que uma das principais características arquitetônicas dos edifícios 

estudados – que serão detalhadas no capítulo 3 - é justamente a presença, por vezes maciça, de 

megaempreendimentos. 

 “A produção do espaço urbano metropolitano está fortemente determinada pela 

necessidade de reprodução dos níveis de rentabilidade financeiros mundiais, esses obedecendo 

às medidas e desmedidas do capital fictício”. É dessa forma que Martins (2010, p. 125-126) 

associa a produção do espaço urbano e a produção de renda oriunda do mercado financeiro. Uma 

dessas medidas e desmedidas seria a produção dos megaempreendimentos, ou seja, o aumento 

do volume dos empreendimentos imobiliários justificaria os ritmos e níveis de rentabilidade 

requeridos. Ainda segundo a autora, seria possível “arriscar dizer que os agentes imobiliários 

atualmente só consideram a sua produção se esta produção for realizada em larga escala, em 

escala massiva e suficiente para remunerar o capital financeiro internalizado às estruturas destas 

empresas”. São muitos exemplos encontrados de megaempreendimentos realizados por 

incorporadoras com matriz atualmente em São Paulo e construídos nas cidades estudadas. A 

relação delas com o mercado financeiro pode ampliar a hipótese da pesquisa colocada no 

parágrafo anterior. Mais precisamente, os ritmos e os níveis de lucros demandados pelo mercado 

financeiro influenciariam a produção e os produtos dessas incorporadoras de São Paulo, que, por 

sua vez, influenciariam a conformação físico-territorial e arquitetônica das cinco cidades em 

questão. Nesse contexto, o mercado imobiliário paulistano influencia os demais, como supõe a 

hipótese inicial dessa pesquisa de doutorado, mas, ao mesmo tempo, é influenciado. A cidade de 

São Paulo não parece ser a origem das premissas arquitetônicas adotadas em empreendimentos 

brasileiros. Por isso, São Paulo seria mais uma peça desse novo circuito imobiliário em que o 

mercado financeiro foi incluído. São Paulo seria o ponto do território nacional em que essas 

características arquitetônicas se materializariam primeiro e, pela importância e representatividade 

desse mercado, o ponto de partida para as outras localidades ou o principal nó. 

Esses megaempreendimentos também são observados, obviamente, na cidade de São 

Paulo: a média de apartamentos por empreendimento era de 76 entre os anos 1985 e 2008. 

Esses apartamentos estariam distribuídos em um ou mais prédios. Já em 2007, a média anual foi 
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 A Tenda, apesar de origem mineira, transferiu sua matriz para a cidade de São Paulo no momento em 
que foi comprada pela Gafisa. 
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 Todas essas empresas, apesar de terem matriz atualmente em São Paulo, atuam em diferentes regiões 
brasileiras. 
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de 110; em 2008, a média anual foi de 121. Shimbo (2010, p. 131), que apresenta esses dados293, 

afirma que isso reflete duas questões: “a tendência de crescimento da produção de unidades com 

menor área útil e de empreendimentos com maior densidade habitacional”. A diminuição da área 

útil da unidade mencionada pela autora e a associação dessa questão aos 

megaempreendimentos serão bastante abordadas no capítulo 4, que tratará, entre outras 

questões, da unidade habitacional: apesar de viver em condomínios maiores e mais densos, os 

apartamentos são menores. 

O crescimento da produção imobiliária é notório em quase todas as incorporadoras que 

abriram o capital na Bolsa. Os dados mencionados a seguir são de empresas com matriz 

atualmente em São Paulo, mas correspondem aos seus respectivos empreendimentos localizados 

em todas regiões brasileiras em que elas atuam: a PDG, por exemplo, lançou 9 empreendimentos 

em 2005 e 160 empreendimentos em 2011294; a Rossi lançou uma média de 104 unidades por 

empreendimento, em 2003, e uma média de 242 unidades por empreendimentos, em 2009295; a 

Cyrela lançou 2.444 unidades, em 2004, e 27.589 unidades em 2010296; a Even teve um VGV de 

cerca de 744 milhões de reais em 2006 e de cerca de 2,4 bilhões de reais em 2011297 

(SANFELICI, 2013). Sem a abertura de capitais dessas empresas e sua aproximação com o 

mercado financeiro, é pouco provável que um crescimento nesses termos ocorresse. Da mesma 

forma, sem a participação do mercado financeiro e o crescimento a ele associado, a morfologia 

das metrópoles brasileiras provavelmente seria outra. Considerando que as resultantes 

arquitetônicas interferem no cotidiano das pessoas, aufere-se que o modo de vida dessas 

populações metropolitanas também seria provavelmente outro se o mercado imobiliário não 

tivesse se aproximado do mercado financeiro. 

 O mercado de origem dessas incorporadoras que abriram capital, ou seja, a cidade em que 

elas originalmente atuavam, mostrou-se relativamente limitado diante das novas possibilidades de 

negócios existentes e do volume de crédito imobiliário disponível para consumo. Fix (2011) afirma 

que, anteriormente, o mercado imobiliário brasileiro era territorialmente segregado. Em todas as 

cidades estudadas já existiam grandes incorporadoras locais, mas que atuavam pontualmente em 

alguma capital ou na região metropolitana e eventualmente em estados vizinhos298. Antes do IPO 
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 Extraídos de estudos da EMBRAESP. 
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 Sanfelici (2013) extraiu os dados a partir de relatórios anuais da PDG. 
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 Sanfelici (2013) extraiu os dados a partir de relatórios anuais da Rossi. 
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 Sanfelici (2013) extraiu os dados a partir de relatórios trimestrais e anuais da Cyrela. 
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 Sanfelici (2013) extraiu os dados a partir de relatórios trimestrais da Even. 
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 Alguns exemplos são a Moura Dubeux em Recife (que estabeleceu posteriormente parcerias com a 
MRV), a Goldsztein em Porto Alegre (comprada posteriormente pela paulistana Cyrela), a Leal Moreira em 
Belém (que estabeleceu posteriormente parcerias com a PDG), a Opus em Goiânia e a Líder em Belo 
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dessas empresas, a mesma situação era verificável também entre incorporadoras paulistanas: 

atuavam apenas na cidade de São Paulo ou nas cidades vizinhas, no interior do estado e, 

eventualmente, em outro estado, normalmente vizinho, como Rio de Janeiro. Todas elas tinham 

participação marcante em suas respectivas cidades de origem, mas presença insignificante no 

restante do Brasil. Atualmente, com a vultosa capitalização ocorrida na Bolsa de Valores, formou-

se um panorama inédito: grandes conglomerados empresariais se formaram e iniciaram uma 

atuação em escala nacional, em praticamente todas as regiões ou estados, em dezenas de 

grandes cidades. Nesse contexto, empresas de certas regiões sobressaem mais do que as 

restantes, de outras localidades299. Shimbo (2010, p. 107-108) afirma que 

o mercado imobiliário da RMSP [região metropolitana de São 
Paulo] ganha centralidade no Brasil, diante do volume de sua 
produção e de suas tendências mercadológicas, que acabam 
por influenciar as demais regiões. Ademais, é de São Paulo 
que sai a maioria das empresas construtoras e 
incorporadoras de capital aberto que vão atuar em outros 
estados. 

 Mapear a centralidade do mercado imobiliário de São Paulo sobre o restante da produção 

no Brasil, especialmente o impacto sobre os edifícios de apartamentos, é uma das principais 

tarefas desse trabalho. Um caminho para isso é observar essa centralidade através do impacto 

que incorporadores originalmente de São Paulo geraram sobre trechos da paisagem das cidades 

de outras regiões onde atuaram, inclusive através da ação de incorporadores locais, dessas 

respectivas cidades. A autora também afirma que “mensurar o impacto nacional dessa produção 

seria uma missão quase impossível, diante da ausência de fontes de dados voltadas 

especificamente para esse fim” (SHIMBO, 2010, p. 126). Ela se refere a levantamentos 

quantitativos que dimensionem a produção de empresas oriundas de São Paulo sobre outras 

regiões como, por exemplo, os estudos que a EMBRAESP desenvolve para São Paulo. O 

levantamento realizado pela presente pesquisa mostrou que também são raros os estudos 

bibliográficos sobre o mercado imobiliário brasileiro, especialmente aqueles que incluem análises 

sobre a arquitetura dos edifícios de apartamentos. Esses limites valorizam certas estratégias 

metodológicas adotadas aqui como, por exemplo, as viagens acadêmicas a cada uma das 

cidades estudadas e as visitas técnicas a empreendimentos imobiliários construídos recentemente 

por tais empresas. Shimbo (2010, p. 145) confirma a origem dessa expansão geográfica ao 

estudar relatórios elaborados e publicados por incorporadoras que abriram capital. Esses 

documentos mostram que apenas 41% dos empreendimentos lançados por incorporadoras 

                                                                                                                                                                                                 
Horizonte. As empresas que se associaram a incorporadoras paulistanas ampliaram substancialmente sua 
produção. 
 
299

 Utilizando dados da EMBRAESP, Shimbo (2010) afirma que das mais de 300 incorporadoras que 
lançaram empreendimentos em São Paulo, apenas 22 eram de capital aberto. Porém, a produção somada 
dessas 22 empresas correspondeu em 2008 a cerca de 45% do total, em termos de valor do produto 
lançado. Isso mostra a concentração e o impacto da produção dessas empresas. 
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paulistas se localizavam no estado de São Paulo. “Esse dado reforça a origem das sedes das 

empresas, localizadas, em sua maioria, na cidade de São Paulo”. Os gráficos a seguir mostram o 

peso relativamente menor de incorporações realizadas especificamente na cidade de São Paulo 

ao longo do tempo, comparativamente com os lançamentos em outras cidades. 

 

 

Figura 28: Distribuição geográfica dos lançamentos da incorporadora paulistana Cyrela (SANFELICI, 2013, 

p. 130). 
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Figura 29: Distribuição geográfica dos lançamentos da incorporadora paulistana PDG (SANFELICI, 2013, p. 

153). 

 

 Sanfelici (2013)300 corrobora a relação de causa/efeito que envolve o enorme volume de 

recursos captado no mercado de capitais e a adoção de estratégias comerciais agressivas de 

expansão geográfica. Outro indício importante é o recente aumento da produção imobiliária em 

grande metrópoles brasileiras. É evidente que apenas a expansão geográfica das incorporadoras 

SA não explica sozinha o aumento da produção. Porém, essas são duas questões que ocorreram 

concomitantemente e certamente, em grande medida, estão co-relacionadas, como é possível 

observar no gráfico a seguir. Ele mostra a evolução dos lançamentos imobiliários nos anos 2000 

em cidades da região Sul, Sudeste e Nordeste. Um ponto de inflexão importante é o ano de 2005, 

em que muitas incorporadoras abriram seu capital na Bolsa de Valores. 

 

                                                           
300

 O autor estuda as incorporadoras Cyrela, Gafisa, Rossi, Even, PDG, Viver e MRV. 
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Figura 30: Evolução dos lançamentos imobiliários nos anos 2000 em cidades da região Sul, Sudeste e 
Nordeste (SANFELICI, 2013, p. 215). 

 

 Essa ampliação geográfica e o aumento da produção também são captados localmente 

por agentes imobiliários que mantêm relações profissionais com as incorporadoras, cuja atuação é 

nacional. A economista Ana Thaise Santos (informação verbal)301, analista de um setor chamado 

Inteligência de Mercado, da incorporadora paulistana Cyrela302 no Nordeste, diz que os 

lançamentos aumentaram substancialmente. Ela afirma, como já pontuado aqui, que essa era 

uma forma de justificar a valorização das empresas capitalizadas: “todo mundo com dinheiro para 

lançar, o crédito ficou facilitado, o dinheiro rodando (...). As grandes [incorporadoras] saíram 

lançando no Brasil todo e com uma velocidade muito grande”. A economista, que participa de 

empreendimentos da Cyrela em todo o Nordeste e acompanha negócios imobiliários de outras 

empresas concorrentes, atuantes na mesma região, assume que a abrangência agora é outra: 

“Antes, a Cyrela estava em São Paulo e, de repente, se tornou uma gigante que estava em todos 

os lugares do Brasil (...), chegando a atuar em duas cidades no Uruguai”. O engenheiro civil 

Gustavo Coutinho (informação verbal)303, Gerente de Incorporação da Cyrela para o Nordeste, 

dimensiona o crescimento dessa produção imobiliária sobre a cidade de Recife. Segundo ele, a 

média anual de unidades habitacionais produzidas na cidade era de 3 mil. “Com o boom 

imobiliário do fim da década de 2000 e a chegada de grandes incorporadoras investindo 
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 SANTOS, Ana Thaise. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012. 

302
 Santos trabalha na filial da Cyrela na cidade de Recife. 
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 COUTINHO, Gustavo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012 
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significativamente na região, passa-se a uma média de 6 mil unidades”304. Reforça-se com isso, a 

associação entre significativas transformações em trechos da paisagem e a atuação de 

incorporadoras SA que atuam nacionalmente, especialmente as que têm matriz atualmente em 

São Paulo. O objeto que materializa essa associação é o edifício de apartamentos. 

 Já o arquiteto Pedro Gabriel Castro (informação verbal)305, proprietário de um dos 

escritórios que mais projeta edifícios de apartamentos atualmente em Porto Alegre306, dá sua 

impressão sobre as incorporadoras de São Paulo. Ele diz que cada empreendimento delas tem 

um volume “de construção, às vezes, equivalente a 5, 6 anos das pequenas”. As „pequenas‟, 

nomeadas pelo arquiteto, são as incorporadoras locais, originárias de e atuando pontualmente em 

Porto Alegre. Sobre a capital gaúcha, essas incorporadoras locais correspondiam aos maiores 

produtores imobiliários da região antes da entrada das incorporadoras AS com atuação nacional. 

A noção de grandeza sobre bens imóveis produzidos no setor imobiliário parece ter se alterado. 

Ao mesmo tempo em que procuram identificar essa grandeza, as colocações desse capítulo 

buscam evitar detalhes específicos sobre as características dos projetos realizados, pois eles 

serão discutidos nos capítulos 3, 4, 5. As principais indagações dos capítulos 1 e 2 são: o que 

ocorreu com a produção imobiliária recentemente? E quais as principais mudanças no que tange 

a incorporação de edifícios de apartamentos? As principais indagações dos capítulos 3, 4, 5 são: 

por causa das mudanças ocorridas nessa produção imobiliária, o que ocorreu com o produto 

imobiliário, especificamente com as resultantes arquitetônicas e urbanísticas de edifícios de 

apartamentos? 

 A conexão entre produção e produto é evidente e fundamental para as argumentações 

realizadas aqui. As condições do primeiro são determinantes para as características do segundo, 

ou seja, a maneira como os processos imobiliários são formatados é determinante sobre a 

concepção dos produtos imobiliários oferecidos. Uma importante constatação, portanto, é que, 

quando esses processos se alterarem, os produtos resultantes, por consequência, serão outros e 

a própria paisagem da cidade oriunda dessa verticalização será diferente. Nos termos de Sanfelici 

(2013, p. 203), seria necessário „produzir o espaço‟ para que esse setor imobiliário efetivamente 

se tornasse uma fonte de rendimentos passível de ser agregada à esfera financeira. Segundo o 

autor, a relação entre financeirização e negócio imobiliário não pode se efetivar sem “que o 

espaço urbano seja initerruptamente reconfigurado por projetos imobiliários cujo objetivo 

primordial consiste em „escavar‟ rendas potenciais que afloram continuamente no seio do 

processo de urbanização”. Características arquitetônicas dos edifícios construídos ou aspectos 
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 Segundo Coutinho, no caso de Salvador (BA), a comparação é ainda maior: de 3 mil unidades 
habitacionais em apartamentos passa-se a uma média de 14 mil anuais. 
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 CASTRO, Pedro Gabriel. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012. 

306
 O website do escritório apresenta 17 projetos de edifícios de apartamentos realizados recentemente. 

Disponível em: www.pgba.com.br/pt/escritorio/3/historia#projetos/1/residenciais. Acesso em: 27 maio 2014. 
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paisagísticos do ambiente urbano, dependendo da escala estudada, refletiriam os interesses dos 

afluxos de capitais do mercado financeiro. É por isso que esse capítulo nomeou a questão como 

financeirização da arquitetura. Igualmente, é por isso que se dá importância à relação entre 

processos e produtos. 

A principal conclusão desse tópico é que o aumento da escala dos empreendimentos, nos 

termos já estabelecidos aqui, o aumento do número de lançamentos imobiliários e a ampliação 

geográfica da produção desse setor se relacionam com as demandas dos investidores financeiros 

e com a formatação de incorporadoras AS com atuação nacional. Resta pouca dúvida que o 

interesse desses investidores seja principalmente ampliar seus lucros e abrir novas possibilidades 

de investimento. O que ainda não foi apresentado é quem seriam esses investidores. Agentes que 

criaram uma capacidade inédita de interferir na dinâmica imobiliária e territorial de dezenas de 

metrópoles brasileiras através, principalmente, da produção de incorporadoras que abriram capital 

na Bolsa de Valores, notadamente as paulistas. Como o próximo tópico discutirá, muitos desses 

investidores são estrangeiros, entre os quais, vários bancos estadunidenses. 

 

2.2.1 - Novos negócios, novos donos 

 A notável padronização de projetos de edifícios de apartamentos, consolidada, 

especialmente em São Paulo, entre as décadas de 1960 e 1970, é uma consequência, entre 

outras razões, de profundas mudanças na relação entre arquitetos e incorporadores (ANITELLI, 

2011). Uma questão frequentemente mencionada é que o profissional da área de projeto perdeu 

sua capacidade de incorporar ao projeto dos edifícios as qualidades arquitetônicas que ele julgava 

pertinentes. Por outro lado, o incorporador passou a responder grandemente pela concepção das 

características arquitetônicas desses edifícios, substituindo o que, anteriormente, era tarefa do 

arquiteto. 

 Nos dias de hoje, os arquitetos ainda participam pouquíssimo da definição das 

características arquitetônicas dos produtos imobiliários incorporados. Porém, existe uma mudança 

substancial ocorrida: o presidente da incorporadora ou seus subordinados, que representam seus 

interesses, não influenciam mais sozinhos essa definição e, talvez, em casos extremos, ele não 

seja o agente que mais influencie. As características e o porte dos já mencionados 

megaempreendimentos, por exemplo, são justificados, em grande medida, como forma de 

viabilizar os lucros financeiros esperados por investidores do mercado de capitais. Nesse caso, o 

papel do incorporador seria o de traduzir, em arquitetura, expectativas financeiras. Papel que, 



204 
 

principalmente entre as décadas de 1960 e 2000307, coube ao arquiteto: foi ele quem traduziu em 

arquitetura os interesses financeiros do presidente da incorporadora. 

Ressalte-se que, atualmente, o incorporador em muito se beneficia dessa situação, ou 

seja, ele é o principal beneficiário dessa passividade da relação comercial estabelecida com esses 

agentes financeiros. Um indício disso é a forma extraordinária como eles ampliaram os seus 

lucros. Porém, o fato é que ele não responde mais individualmente sobre mudanças significativas 

de projeto. Por mais estratégico que seja seu papel, ele agora é mais uma peça dessa nova 

engrenagem imobiliária montada, da qual o mercado financeiro foi convidado a participar. 

 O sociólogo americano Richard Sennett (2006, p. 42), professor da Universidade de Nova 

York, Estados Unidos da América, identifica um processo que culminou no deslocamento do poder 

decisório em direção aos acionários de grandes empresas308. Uma significativa quantia de capital 

que, até os anos 1970, estivera confinada em empresas locais ou nacionais ou estocada em 

bancos nacionais, podia, a partir do instante em que essas empresas foram financeirizadas, 

movimentar-se com mais facilidade, agilidade e rapidez por todo o planeta. O autor afirma que, 

inicialmente, “os gerentes acreditavam estar lidando com investidores que já conheciam do 

passado, ou seja, instituições e indivíduos em grande medida passivos. (...) Mas logo esses 

gerentes perderiam suas ilusões. Esses investidores assumiram a posição ativa de juízes”. Ele 

completa o raciocínio ao afirmar que 

O surgimento de um sofisticado tipo de poder acionário 
indicava que os generais corporativos no topo da cadeia de 
comando já não eram os generais de antigamente. Surgira no 
alto uma nova fonte de poder colateral, não raro literalmente 
estrangeiro e muitas vezes indiferente por outros motivos à 
cultura forjada no interior da corporação por associações e 
alianças de longa vida (SENNETT, 2006, p. 42). 

 No ambiente do mercado imobiliário brasileiro, o „general‟ de outrora era o incorporador. A 

analogia que se pretende estabelecer aqui com as colocações do sociólogo americano é que, nos 

dias de hoje, em certos casos, os principais generais dos negócios imobiliários seriam os 

investidores de Bolsa de Valores. Sennett (2006, p. 43) pontua que “os investidores dotados de 

novo poder queriam resultados a curto, e não a longo prazo. (...) Muito significativamente, 

avaliaram resultados antes pelos preços das ações que pelos dividendos corporativos”. Se a 

postura comercial de investidores financeiros pode ser generalizada, ou seja, se essa condição de 

lucro em curto prazo também for utilizada para aplicações em incorporações imobiliárias no Brasil, 

pode ser justificado o grande volume de lançamentos imobiliários e edificações construídas, de 

empreendimentos cada vez maiores, realizados em tão pouco tempo. Para essa pesquisa de 

doutorado, interessa menos entender os impactos administrativos ou empresariais ocorridos 
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 Esse recorte cronológico foi determinado em diversos trabalhou do Nomads.usp, como Anitelli (2010). 
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 As circunstâncias em que ocorreu esse processo estão fora dos limites dessa pesquisa de doutorado. 
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internamente nessas empresas, do que entender que, como consequência, tais impactos 

transformaram brutalmente materialidades urbanas construídas recentemente através da 

verticalização. Não é possível fabricar qualquer produto oferecido nesse setor imobiliário sem 

incluir aspectos territoriais da metrópole, enquanto meio de produção. Por isso, a população em 

geral é obrigada a adaptar seu cotidiano, inclusive doméstico, aos ritmos financeiros desses 

agentes imobiliários, que são materializados em edifícios de apartamentos. Não seria mais 

possível a qualquer pessoa transitar por essas metrópoles cujos significativos trechos da 

paisagens foram financeirizadas nesses termos, sem sentir o impacto desses ritmos financeiros, 

mesmo sem saber da existência, da origem e da qualidade desses capitais e dos interesses de 

seus agentes. 

 Sanfelici (2013, p. 51) é outro autor que menciona a impaciência do mercado financeiro 

com negócios cujo retorno financeiro normalmente exige prazos mais alongados. Ele associa a 

consolidação de modelos de „governança corporativa‟309 ao período em que ideias político-

econômicas neoliberais310 se popularizavam na gestão pública. Suas diretrizes fundantes 

recomendariam que a administração privada de empresas SA concedesse atenção primordial ao 

desempenho de suas ações e a flutuação de seus valores no mercado de capitais. Isso teria 

gerado a redução dos horizontes temporais dos investimentos das empresas, “que agora visam 

proporcionar o máximo de rentabilidade aos acionistas no curto prazo, às expensas, muitas vezes, 

de investimentos cuja natureza exigiria um planejamento com horizontes temporais mais 

estendidos”. Esses horizontes temporais curtíssimos parecem incompatíveis quando comparados 

ao tempo demandado para aplicar plenamente os preceitos estabelecidos por um rigoroso 

planejamento urbano, implementado por uma gestão pública realmente democrática, que pretenda 

regular e controlar a verticalização da cidade. Construir intensivamente e extensivamente, como 

pretendem essas incorporadoras SA com atuação nacional, deveria ocorrer sob o controle de uma 

gestão urbana capaz de identificar, mensurar, prevenir, reduzir, inibir, proibir, ou seja, controlar os 

impactos que essa verticalização gera sobre a cidade. 

A conclusão inequívoca é que produziu-se, com a abertura de capital das principais 

incorporadoras e a mudança em sua composição acionária, “uma integração mais densa entre 

fluxos financeiros globais, coordenados por investidores institucionais como fundos de hedge e 

fundos mútuos, e as transformações que ocorrem na escala metropolitana” (SANFELICI, 2013, p. 
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 Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança corporativa “é o sistema pelo 
qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança 
corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital [grifos nosso] e contribuindo 
para a sua longevidade”. Disponível em: www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=17. Acesso em: 27 maio 
2014. 
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 Nos termos estabelecidos no capítulo 1. 
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117). Não cabe aqui discutir os procedimentos e arranjos financeiros e institucionais de cada tipo 

de fundo. Contudo, o significado dos fundos de hedge parece esclarecer o modo como as 

questões seriam procedidas: “A origem do hedge fund está consubstanciada na simples estratégia 

de comprar ativos baratos e vender ativos caros, simultaneamente”311. 

 Quem são esses investidores? Muitos seriam estrangeiros, oriundos de instituições, 

empresas ou particulares que pouco ou nenhum conhecimento têm sobre especificidades do 

mercado imobiliário brasileiro ou sobre particularidades da paisagem das metrópoles onde os 

produtos – os edifícios – seriam implantados. Na MRV, por exemplo, cerca de 68% das ações 

pertencem a investidores estrangeiros312. Essa incorporadora é uma das que mais constrói 

megaempreendimentos313 em longínquas periferias de capitais estudadas. Um empreendimento 

chamado Eco Ville, localizado no Setor Negrão de Lima, em Goiânia, distante cerca de 4 

quilômetros do centro da cidade, ilustra a questão. São três quarteirões ocupados, cujo terreno 

tem cerca de 29 mil metros quadrados. Foram construídos 760 apartamentos, distribuídos em 11 

edifícios314. As fotos abaixo foram tiradas em pontos territorialmente diferentes. Contudo, como se 

trata de solução arquitetônica notadamente padronizada315, o resultado das fotos é uma paisagem 

monótona e indistinta. A partir das observações de Sennett (2006) e Sanfelici (2013), constata-se 

que esse investimento, significativo e repentino, que marcou profundamente as características da 

região, foi realizado, em grande medida, para responder as expectativas de lucro em curto prazo 

desses investidores financeiros. 
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 Segundo a empresa Finder, especializada em consultoria, treinamento e publicações em mercado 
financeiro, mercado de capitais e finanças corporativas. Disponível em: 
www.webfinder.com.br/disclosure/PDF/disclo_set0205.pdf. Acesso em: 27 maio 2014. 
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 Proporção calculada a partir de dados apresentados por FIX (2011, p. 157). 
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 „Megaempreendimentos‟ nos termos estabelecidos no capítulo 3. 
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 Disponível em: www.mrv.com.br/ecoville. Acesso em: 27 de maio de 2014. 
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 „Padronizada‟ nos termos estabelecidos no capítulo 4. 
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Figura 31: Empreendimento chamado Eco Ville, incorporado por MRV, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido, possivelmente projetado por equipe interna da empresa, como frequentemente ocorre na 
MRV. Localização: Setor Negrão de Lima, Goiânia, Goiás (fotos: autor). 

 

 São muitos outros exemplos: em 2009, Elie Horn, brasileiro, fundador da incorporadora 

Cyrela, detinha apenas 29% das ações da empresa; a empresa Eip Brazil Holdings que, apesar 

do nome, pertence ao fundo de investimento EI Fund II LP que, por sua vez, pertence ao grupo 

americano EIP316, controlava, em 2009, cerca, de 14% da incorporadora Gafisa317; a IPU 

Participações, com sede em São Paulo318, comprou, em 2009, cerca de 62% do capital da 
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 As informações sobre a origem dos controladores foram obtidas no website do CADE. Disponível em: 
www.cade.gov.br/plenario/Sessao_389/Relat/19-Relatorio-AC-2006-08012-009217-EIP-ItauBBA-
Azevedo.pdf. Acesso em: 27 maio 2014. 
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 As participações proporcionais das empresas Cyrela e Gafisa foram consultadas em SHIMBO (2010, p. 
121-122). 
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 Disponível em: 

http://siteempresas.bovespa.com.br/DWL/FormDetalheDownload.asp?site=C&prot=194461. Acesso em: 28 
maio 2014. 
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Abyara319, que, à época, já investia em incorporações, além de corretagem imobiliária. A IPU 

comprou essa participação através do empresário espanhol Enrique Bañuelos e da incorporadora 

Agra, que, à época, era ligada à Cyrela e, posteriormente, foi comprada pela PDG; em 2010, a 

Credit Suisse Hedging-Griffo, empresa com escritórios em São Paulo e Rio320, era o segundo 

maior acionista da incorporadora Even, com 9,8% de participação. A Credit Suisse, uma das 

instituições originárias da Credit Suisse Hedging-Griffo, é suíço321; em 2010, a Credit Suisse 

Hedging-Griffo também tinha participação na incorporadora Tecnisa. Ela era a segunda maior 

acionista da empresa, com 13,8%; a empresa americana322 Black Rock era o maior acionista da 

incorporadora PDG em 2010, com 5,7% de participação; a empresa francesa323 Carmignac 

Gestion era a terceira maior acionista da incorporadora Rossi em 2010, com 7% de 

participação324; a americana Black Rock e a francesa Carmignac Gestion, já listadas aqui como 

investidoras das incorporadoras PDG e Rossi, também investiam na Cyrela em 2011: a Black 

Rock com participação acionária de 5,3%, e a Carmignac Gestion com participação acionária de 

7,81% (SANFELICI, 2013). 

Todas as incorporadoras citadas325 no parágrafo anterior – Cyrela, Gafisa, Abyara, Even, 

Tecnisa, PDG, Rossi – têm matriz atualmente na cidade de São Paulo. Isso indica que o mercado 

imobiliário da cidade, o maior e mais influente do país, está inserido num circuito financeiro 

internacional. Entidades financeiras, como Black Rock e Carmignac Gestion, segundo Sanfelici 

(2013), gerenciam recursos de grandes investidores institucionais, como fundos de pensão, 

seguradoras, empresas, etc.. Isso significa que a composição acionária dessas incorporadoras 

estaria pulverizada por diversos países ou continentes. Nesse contexto, não existe mais 

coincidência da localização geográfica entre o(s) proprietário(s) da incorporadora e a produção 
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 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1009487-9356,00-
INVESTIDOR+ESPANHOL+E+AGRA+COMPRAM+CONTROLE+DA+ABYARA.html. Acesso em: 28 maio 
2014. 
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 Disponível em: https://www.cshg.com.br/site/publico/contatos/contatos.seam. Acesso em: 28 maio 2014. 
 
321

 Disponível em: https://www.credit-suisse.com/who_we_are/en/history_overview.jsp. Acesso em: 28 maio 
2014. 
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 (SANFELICI, 2013). 
 
323

 (SANFELICI, 2013). 
 
324 As participações proporcionais das empresas Even, Tecnisa, PDG e Rossi foram consultadas em FIX 

(2011, p. 174). 

325
 Outra forma de dimensionar a presença estrangeira nas incorporadoras brasileiras é levantar quem 

comprou os papéis dessas empresas em ofertas públicas de ações. Em 2009, por exemplo, 70% das ações 
ofertadas pela MRV foram compradas por estrangeiros; 73% das ações que a Rossi ofereceu; 73% das 
ações que a PDG ofereceu; 43% das ações que a Brookfiled ofereceu; 72% das ações que a Cyrela 
ofereceu; 64% das ações que a Direcional ofereceu. Além disso, entre 2005 e 2008, mais de 75% dos 
recursos captados por incorporadoras na Bolsa são de investidores estrangeiros (FIX, 2011). 
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dos empreendimentos, ou seja, não existe mais coincidência da localização geográfica entre os 

investidores (que podem estar em qualquer lugar do planeta)326, o comitente (no caso das 

empresas citadas no parágrafo anterior, com matriz em São Paulo e com filiais em dezenas de 

metrópoles brasileiras), o autor do projeto (muitas vezes com escritório na cidade de São Paulo) e 

a cidade em que o edifício de apartamentos será construído. Os territórios financeiros e virtuais 

não coincidem com os territórios concretos das metrópoles brasileiras. Além disso, essas 

entidades financeiras aplicariam os recursos “seguindo estratégias ditadas pelo perfil de 

rentabilidade e risco desejado por seus clientes” (SANFELICI, 2013, p. 132-133). Se as 

estratégias de investimentos são ditadas por essas entidades financeiras, é provável que a 

incorporação imobiliária precise concorrer com outros setores da economia que tenham, 

eventualmente, rendimentos mais vantajosos. Um dos produtos oferecidos por elas são os fundos 

de investimento coletivo, “como os mutual funds e os hedge funds, conhecidos por empregar 

estratégias mais agressivas e especulativas de investimento” (SANFELICI, 2013, p. 132-133). O 

resultado é inequívoco: 

As consequências desse fenômeno não podem ser mais 
evidentes (...): investidores de curto prazo como mutual funds 
carecem de qualquer compromisso mais sólido com o 
desempenho de longo prazo da empresa em que investem, 
exigindo unicamente um determinado patamar de retorno 
compatível com suas estratégias de aplicação financeira. 
Esse patamar de retorno, vale frisar, inclui, no seu cálculo, 
não apenas os dividendos distribuídos para os acionistas, 
mas também os ganhos de capital das ações (valorização dos 
preços dos papéis). Isso impele a empresa de capital aberto a 
agir da maneira mais eficaz possível para manter a 
rentabilidade de curto prazo dos negócios e uma velocidade 
constante de crescimento [grifo nosso] com o fito de 
remunerar satisfatoriamente essas aplicações (SANFELICI, 
2013, p. 132-133). 

 Como apresentado, no caso de uma incorporadora, manter uma velocidade constante de 

crescimento para satisfazer essas aplicações financeiras significa aumentar bruscamente a 

produção imobiliária e incluir megaempreendimentos entre os seus lançamentos. Algumas dessas 

empresas que criam fundos de investidores têm participação acionária em diversas 

incorporadoras SA com atuação nacional ao mesmo tempo. A americana Janus327, por exemplo, 
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 São muitos investidores estrangeiros atuando sobre o setor imobiliário brasileiro, a maioria americano. 
Alguns exemplos são Alliance Bernestein (americana), Autonomy Capital Tow Sarl (inglesa), Banif 
(portuguesa), Capital Research and Management Company (americana), Credit Suisse (suíça), EIP 
(americana), Equity Group Investiments (americana), Morgan Stanley (americana), Lazard Asset 
Managment (americana), Legg Mason (americana), Marsico Capital Management (americana), Merril Lynch 
(americana), Paladin Realty Partners (americana), Santander (espanhola), Sloane Robinson (inglesa), 
Spinnaker Capital Group (inglesa), Credit Agricole Asset Management (francesa), Newton (americana) (FIX, 
2011). 

327
 A própria atuação internacional da Janus indica a dispersão dos investimentos: Estados Unidos 

(55,47%), Hong Kong (7,99%), Canadá (5,37%), Brasil (4,75%), Singapura (4,39%), Japão (4,26%), 
Austrália (4,19%), Reino Unido (2,60%), França (2,55%), Ilhas Cayman (2,51%) (FIX, 2011, p. 172). 
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investiu simultaneamente na Cyrela, Rodobens, MRV e Rossi, com participação sempre superior a 

8% do total do capital de cada uma328. Apesar dessas empresas serem concorrentes e disputarem 

o mesmo mercado, elas pertenceriam ou seriam influenciadas por um mesmo grupo de 

investidores. Essa influência ocorreria principalmente através do acréscimo, diminuição ou 

interrupção do aporte de capitais para as incorporadoras, que dependeria fundamentalmente dos 

resultados obtidos com os empreendimentos imobiliários: “Mesmo quando não participam 

diretamente da gestão das empresas nas quais têm participação, as gestoras acompanham os 

resultados de cada uma delas. A avaliação dos rendimentos obtidos em curto prazo é fundamental 

para a decisão de permanecer ou não no país” (FIX, 2011, p. 167). Uma conclusão é que a 

impaciência e a instabilidade, típicas do mercado financeiro, se transferem para a incorporação de 

edifícios de apartamentos. Por causa disso, a impaciência e a instabilidade financeiras, 

materializadas nos novos empreendimentos construídos, seriam absorvidas pelo cotidiano da 

população residente nessas localidades. Nas palavras de Fix (2011), colocam novas pressões e 

requerimentos sobre as cidades, o que tende a mudar, ainda que parcialmente, o padrão de 

urbanização. Nessa pesquisa de doutorado, aponta-se objetivamente que, nessas circunstâncias, 

o megaempreendimento329 foi o principal elemento de alteração do padrão de urbanização. 

 Outro impacto330 desse novo „padrão de urbanização‟ pode ser notado na especulação 

fundiária, ou seja, antes mesmo de ocorrer a especulação imobiliária através do 

megaempreendimento. Anteriormente à construção dos primeiros edifícios, a base fundiária 

alterou-se: terrenos e glebas331 tiveram seus preços aumentados, muitas vezes de forma artificial, 

especulativa e abusiva. Essas questões se relacionam: preço de terrenos e glebas mais caro, 

ação de incorporadoras SA com atuação nacional, expansão geográfica da atuação dessas 

empresas, captação de recursos bilionários no mercado financeiro, pressão de entidades 

financeiras por melhores resultados comerciais e aumento da produção imobiliária. Apesar de não 

ser a única explicação, como muitas incorporadoras com matriz atualmente em São Paulo se 

encaixam em todas essas questões, é possível afirmar que parte do aumento de preços dos 

terrenos ocorreu por causa da ação dessas incorporadoras paulistas. 
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 Alguns outros exemplos são a Fama, que tem participação acionária na Even, Rossi e Rodobens e a 
Marsico Capital Management, que tem participação acionária na Gafisa e PDG (FIX, 2011). 

329
 „Megaempreendimento‟ nos termos estabelecidos no capítulo 3. 

 
330

 Os impactos mais diretamente relacionados com a arquitetura dos edifícios de apartamentos serão 
apresentados nos capítulos 3 e 4. 
 
331

 Aqui, entende-se como „terreno‟ porções de áreas no interior de um quarteirão e entende-se como „gleba‟ 
porções de áreas maiores do que o equivalente ao quarteirão, ou seja, 10 mil m², 50 mil m², etc.. 
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 O aumento de preços foi percebido em todas as cidades estudadas. Carlos Alberto Maciel 

(informação verbal)332, por exemplo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e autor 

de alguns projetos de edifícios de apartamentos construídos recentemente, diz que, em Belo 

Horizonte, “houve uma especulação de preço da terra absurda (...). Os preços triplicaram”. 

Segundo o arquiteto, isso decorre da mudança no perfil do mercado de incorporações: a abertura 

de capitais na Bolsa de Valores e a captação de recursos financeiros induziram essas empresas 

SA aumentar a produção333. Como muitas delas se incluem nesse novo perfil e mudaram suas 

estratégias concomitantemente, os preços subiram. Ele acha que aconteceu “muita compra a 

preços altíssimos porque houve aquela bolha, aquela subida de preços”. A região sul da cidade é 

um dos locais em que o processo de verticalização foi mais intenso nos últimos anos, 

especialmente a divisa entre a capital e o município de Nova Lima, na região metropolitana, nos 

bairros Belvedere e Vila da Serra. Portanto, é uma região onde essa especulação fundiária e esse 

aumento desproporcional de preços de terrenos deve ter ocorrido com maior intensidade. 

Também é uma das principais regiões onde incorporadoras SA com atuação nacional atuaram 

recentemente, intensivamente e extensivamente, especialmente através da implantação de 

megaempreendimentos. 

Um deles, chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, incorporado pela paulistana Even em parceria 

com a empresa mineira Brisa334, tem três edifícios dispostos em terreno com 13 mil metros 

quadrados335. Os edifícios têm 26 pavimentos cada, com quatro unidades por andar e totalizam 

cerca de 300 apartamentos. O tamanho das unidades – entre 154 e 193 m² - e o programa de 

algumas unidades habitacionais – quatro suítes – indicam que seus moradores pertencem à 

classes de renda mais alta. Talvez um público mais adequado, que remunere os endividamentos 

com maior facilidade ou rapidez. Talvez mais adequados também ao lucro esperado pelas 

entidades financeiras envolvidas. Todos os empreendimentos vizinhos são do mesmo porte ou 

maiores. Walace (informação verbal)336, do escritório Dávila Arquitetura, autor do projeto do Spa 

Spazio Dell‟Acqua, confirma que é generalizada a presença desse perfil sócio-econômico na 
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 MACIEL, Carlos Alberto. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Arquitetos 

Associados, 2013. 

333
 O engenheiro civil Teodomiro Diniz (informação verbal), sócio-proprietário da incorporadora Diniz 

Camargos e ex-presidente do SINDUSCON-MG, confirma que houve aumento de preço dos terrenos e que 
esse aumento está associado à chegada de incorporadoras de fora, especialmente as de São Paulo (DINIZ, 
Teodomiro. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Diniz Camargos, 2013). 

334
 As parcerias entre incorporadoras SA com atuação nacional e incorporadoras com atuação local ainda 

serão detalhadas nesse capítulo. 
 
335

 Disponível em: http://www.even.com.br/mg/nova-lima/vila-da-serra/residencial/spa-spazio. Acesso em: 29 
maio 2014. 
 
336

 WALACE, Afonso. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila Arquitetura, 2013. 
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região, precisamente nessa divisa com Nova Lima: “Quando a gente fala em zona sul, a gente já 

liga à classe A”. 

 

   

Figura 32: Empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, incorporado pela paulistana Even em 
parceria com a incorporadora mineira Brisa, projetado por Dávila Arquitetura. Localização: alameda da 
Serra 804, Vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (fotos: autor). 

 

 

Figura 33: Região do empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, incorporado pela paulistana Even 
em parceria com a incorporadora mineira Brisa, projetado por Dávila Arquitetura. Localização: alameda da 
Serra 804, Vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
www.maps.google.com.br. Acesso em: 3 dezembro 2013). 
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 O engenheiro civil Carlos Torres Formoso (informação verbal)337, professor da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dá um panorama sobre o mercado de terras na 

cidade de Porto Alegre. Ele acredita que as incorporadoras SA com atuação nacional contribuíram 

para esgotar ainda mais a disponibilidade de terrenos. “Eles compraram os terrenos, então, 

[praticamente] não tem mais terreno. Já tinha pouco, Porto Alegre é um lugar que não tem muito 

terreno. Então, reduziu mais ainda”. Seguindo a pista deixada por Formoso, é possível inferir 

impactos territoriais em escala metropolitana em todas as cidades estudadas. O fato de não existir 

mais tantos terrenos disponíveis para a verticalização não significa que essa produção será 

diminuída. Os promotores imobiliários podem começar a procurar glebas em áreas anteriormente 

desconsideradas por esse mercado, em periferias e em regiões mais distantes do centro. É 

exatamente isso que estão fazendo diversas incorporadoras SA com atuação nacional e que 

atuam na capital gaúcha. Um exemplo emblemático é o Jardim Carvalho, na zona leste da cidade, 

distante cerca de 12 quilômetros do centro. As franjas desse bairro sugerem que essa não seria 

uma região muito valorizada, vista a grande quantidade de favelas nas imediações da avenida 

Protásio Alves. 

 Um dos empreendimentos construídos recentemente no bairro é o chamado Arboretto 

Green Life, incorporado pela paulistana Living, empresa do grupo Cyrela. Novamente trata-se de 

um megaempreendimento, com 6 edifícios de 12 pavimentos cada um, com 8 unidades por andar, 

que totalizam 562 apartamentos338. O terreno tem cerca de 62 mil metros quadrados, o 

equivalente a seis quarteirões. Por um lado, esses megaempreendimentos, que contêm vários 

edifícios, precisam de terrenos maiores para acomodar todas as edificações. Por outro lado, como 

mencionou Formoso, é cada vez mais difícil achar terrenos adequados disponíveis na cidade. O 

desenvolvimento territorial, a expansão horizontal, a ocupação periférica, além da natural 

valorização fundiária e o aumento do preço dos terrenos, estariam relacionados com a presença 

desses megaempreendimentos que, por sua vez, estariam vinculados com os interesses de 

investidores da Bolsa de Valores, que influenciariam a ação de incorporadoras SA com atuação 

nacional, atuantes em Porto Alegre ou em qualquer outra metrópole brasileira. 
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 FORMOSO, Carlos. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: UFRGS, 2012. 
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 Disponível em: http://www.livingconstrutora.com.br/imovel/arboretto-green-life-apartamento-jardim-italia-

porto-alegre-rs#planta-3. Acesso em: 28 maio 2014. 
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Figura 34: Empreendimento chamado Arboretto Green Life, incorporado por Living, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: rua Carlos Reverbel, Jardim Carvalho, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul (fotos: autor). 

 

“O que aconteceu quando as grandes construtoras339 entraram em Belém? O preço foi lá 

para cima”. É o que constata o arquiteto Armando Couceiro (informação verbal)340, do escritório 

Couceiro & Rubim, que projetou mais de trinta edifícios de apartamentos na capital paraense nos 

últimos cinco anos, inclusive para incorporadoras de São Paulo, como a Living. Couceiro lembra 

que a compra desses terrenos está relacionada com a capitalização dessas empresas, ou seja, 

não é qualquer empresa que consegue comprar grandes glebas e muitos terrenos, 

concomitantemente, apenas as incorporadoras SA com atuação nacional. Por isso, em princípio, 

essa distorção dos preços dos terrenos seria uma questão extrínseca aos agentes locais do 

mercado imobiliário, belenense. Incorporadores locais, atuantes em Belém ou em qualquer outra 

cidade estudada, teriam pouca margem financeira para interferir nessa dinâmica, apesar de 
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 O arquiteto se refere as empresas que produzem os edifícios de apartamentos, ou seja, menciona as 
incorporadoras. 
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 COUCEIRO, Armando. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 
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sofrerem suas consequências. O arquiteto afirma que “como estavam com muito dinheiro e 

precisavam ter velocidade para comprar, elas [incorporadoras SA com atuação nacional] foram 

comprando tudo o que pintava e pelo preço que pintava. Então, os terrenos subiram de forma 

absurda”. O arquiteto completa o raciocínio e generaliza: “isso não é um problema de Belém, é um 

problema do Brasil inteiro”341. 

Um raciocínio estabelecido inicialmente no capítulo 1 também é pertinente para os 

argumentos daqui: os casos concretos mencionados são considerados aqui como manifestações 

particulares de um contexto geral. Como já foi ressaltado, o objetivo não é estabelecer um 

contexto geral a partir da somatória de casos particulares, mas o contrário. A premissa aqui é que 

existe um contexto geral brasileiro, contexto que pode ser político, econômico, social, 

arquitetônico, etc., mas que, eventualmente, se manifesta de formas particulares em cada cidade. 

Essa abordagem foi aplicada nesse trabalho, inicialmente, no capítulo 1. Foram identificadas 

diversas recorrências em processos imobiliários de empreendimentos realizados em todas as 

cidades estudadas, ou seja, identificaram-se recorrências nos casos concretos estudados. Essas 

recorrências constituem-se no contexto geral mencionado acima. Já no presente capítulo, nesse 

caso em específico, o contexto geral refere-se à especulação fundiária gerada a partir da ação de 

incorporadoras SA com atuação nacional, notadamente paulistas, cujos vultosos investimentos 

foram realizados a partir do aporte do mercado financeiro, o qual estabeleceu outros patamares 

para a produção. É a diversidade de procedimentos metodológicos adotados, como as viagens 

acadêmicas e a revisão bibliográfica, que permite estabelecer visões generalizantes ao mesmo 

tempo que particularizadas. 

O aumento do custo do terreno é um problema que interfere nos custos de produção e 

altera os preços de venda das unidades. Porém, muitas vezes, não deve prejudicar os 

incorporadores em termos de margem de lucros. Nessas circunstâncias, uma possibilidade de 

manter os patamares de lucro estáveis para quem produz seria repassar esses custos majorados 

do terreno ao consumidor. Esse aumento de preço seria repassado, o máximo possível, ao 

comprador do apartamento. Porém, no caso da impossibilidade de transferir esse aumento para o 

valor final do imóvel, uma solução possível seria diminuir o tamanho das unidades habitacionais, 

ao mesmo tempo em que se amplia significativamente a quantidade de unidades construídas, 

como o exemplo do megaempreendimento. Assume-se aqui que essa seria uma explicação para 

a sistemática diminuição de áreas dos apartamentos342. Os apartamentos de um empreendimento 

chamado Summer Total Life, incorporado pela paulistana Viver, ilustra isso, como tantos outros 

encontrados no restante das cidades estudadas. Ele localiza-se no distrito de Icoaraci, distante 
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 COUCEIRO, Armando. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 
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 A diminuição de áreas das unidades será mais detalhada no capítulo 4. 
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cerca de 20 quilômetros do centro de Belém. São 8 edifícios343, com 15 pavimentos cada um, com 

6 unidades habitacionais por andar e cerca de 672 apartamentos no total. O terreno tem 

aproximadamente 48 mil metros quadrados344, o equivalente a quase cinco quarteirões345. Se 

diminuir a metragem quadrada dos apartamentos for mesmo uma estratégia para compensar 

custos majorados por terrenos mais caros, esse empreendimento da Viver seria, muito 

provavelmente, mais um exemplo dos vínculos dos mercados imobiliário e financeiro. As unidades 

disponíveis chegam a ter apenas 47 metros quadrados. Um dos quartos, por exemplo, tem menos 

de 8 m². 

 

 

Figura 35: Empreendimento chamado Summer Total Life, incorporado por Viver, projetado por DPJ 
Arquitetura. Localização: bairro Tenoné, distrito Icoraci, Belém, Pará (Disponível em: 
www.maps.google.com.br Acesso em: 29 maio 2014). 

 

O arquiteto Roberto Carvalho (informação verbal)346, do escritório Bretones & Carvalho, de 

Goiânia, autor de diversos projetos de edifícios de apartamentos construídos recentemente, 

                                                           
343

 A parte mais ao fundo do terreno ainda não foi ocupada. É possível que, no futuro, mais um ou dois 
edifícios sejam construídos dentro desse mesmo empreendimento. 
 
344

 A empresa não informa exatamente o tamanho do terreno. Se a propriedade se estender 
longitudinalmente até a Passagem Três Marias, como parece no mapa, o terreno teria cerca de 120 x 400 
metros. 
 
345

 É importante colocar que toda vez que se menciona aqui o tamanho do terreno e se compara com o 
equivalente em quarteirões, quer-se dimensionar o impacto urbano desses empreendimentos, já que eles 
são condomínios fechados. O Summer Total Life, por exemplo, tem os seus 48 mil metros quadrados de 
área aproximada disponíveis unicamente aos moradores e seus convidados, com acesso centralizado numa 
única portaria. Os impactos urbanos da inserção dos edifícios serão discutidos mais detalhadamente no 
capítulo 3. Os quarteirões considerados por essa pesquisa de doutorado, apenas como comparação, teriam 
100x100 metros. É evidente que existem variações dessa metragem na paisagem da cidade. 
 
346

 CARVALHO, Roberto. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Bretones e Carvalho, 2013. 
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reitera347 a especulação fundiária já apresentada e antecipa outras questões que ainda serão 

debatidas nesse capítulo, que se relacionam com a entrada de incorporadoras SA com atuação 

nacional em mercados específicos, como o de Goiânia ou de qualquer outra cidade estudada: a 

interferência na dinâmica local de produção de edifícios e a alteração no perfil de concorrência 

das empresas. Para uma incorporadora SA com atuação nacional, capitalizada com recursos 

bilionários oriundos da Bolsa de Valores, é mais fácil barganhar o preço do terreno, oferecer mais 

dinheiro para vencer e enfraquecer uma concorrência, se for necessário, sem que isso 

comprometa sua programação financeira. Já as incorporadoras locais, que têm apenas recursos 

próprios para investimentos imobiliários, teriam sérias dificuldades de inserção nesse mercado 

especulativo, já que não teriam recursos adicionais disponíveis se esse terreno custar muito mais 

caro. A engenheira civil Mariana Cátima Queiroz e Silva (informação verbal)348, Gerente de 

Planejamento da Moreira Ortence, uma incorporadora local de Goiânia, confirma o impacto 

imaginado por Carvalho. Os preços dos terrenos realmente teriam subido, “o que pode ter 

acarretado dificuldades em fechar novos terrenos e redução na velocidade de vendas para os 

incorporadores locais [que atuam apenas em Goiânia]”. 

 A incorporadora Moreira Ortence tem vários megaempreendimentos no bairro Jardim 

Eldorado. São raras as incorporadoras locais, encontradas nas cidades estudadas, que lançam e 

constroem megaempreendimentos em zonas periféricas. As exceções talvez sejam as 

incorporadoras locais que o fazem juntamente com incorporadoras SA com atuação nacional, 

através de parcerias comerciais349. Contudo, a grande maioria é realizada unicamente por 

incorporadoras SA com atuação nacional. Trata-se, portanto, de uma exceção e de um modelo de 

empreendimento, possivelmente, emulado pela Moreira Ortence, dessas incorporadoras que 

atuam nacionalmente. Um exemplo é um megaempreendimento chamado Safira, incorporado pela 

CMO350. São 4 edifícios com 19 pavimentos cada uma, com 6 unidades por andar, que totalizam 

432 apartamentos. Esse pode ser um dos empreendimentos em que houve redução do ritmo de 

vendas, como apontado por Silva351, gerando dificuldades para as empresas locais. Como o 

mesmo processo de especulação imobiliária foi encontrado em todas as cidades estudadas, as 

dificuldades de inserção no mercado devem ter sido generalizadas entre incorporadoras com 

atuação local. 
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 “vieram e pagaram caro em áreas (...), inflacionou muito o preço de áreas em Goiânia”. 
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 SILVA, Mariana Cátima Queiroz e. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia, 2013. 
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 Um exemplo seria o megaempreendimento Jardins de Provence, incorporado pela paulistana Cyrela, em 

parceria com a incorporadora belenense Síntese. Localização: rodovia Augusto Montenegro, Parque Verde, 
Belém, Pará (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/jardim-de-provence-apartamento-parque-
verde-belem-pa. Acesso em 28 janeiro 2015). 
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 Construtora Moreira Ortence. 
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 SILVA, Mariana Cátima Queiroz e. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia, 2013. 
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Figura 36: Empreendimento chamado Safira, incorporado por Moreira Ortence, autor do projeto 

arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Roma, Jardim Eldorado, Goiânia, Goiás (foto: autor). 

 

 

Figura 37: Empreendimento chamado Safira, incorporado por Moreira Ortence, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Roma, Jardim Eldorado, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 maio 2014). 
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 O aumento recente de preços de terrenos certamente foi gerado pela conjunção de 

variadas e complexas questões, como o acesso mais facilitado ao crédito, que gerou mais 

demanda, mais produção e, consequentemente, imóveis mais caros. O que se realizou aqui, 

contudo, não foi identificar todas as questões que interferem na composição desse preço 

aumentado e, sim, destacar questões específicas que se relacionam mais diretamente com os 

recortes desse capítulo e que permitem visualizar impactos da ação de determinadas 

incorporadoras de São Paulo sobre processos e produtos imobiliários locais, de cada cidade 

estudada. Nesse contexto, conclui-se, por exemplo, que um componente importante no aumento 

dos preços dos terrenos foi gerado pela presença de incorporadoras SA com atuação nacional, 

principalmente paulistas, em mercados locais. Independentemente dos motivos, esse aumento 

dos preços, se repassado aos consumidores, pode sobrecarregar seus endividamentos pois a 

renda das famílias com certeza não acompanhou a volatilidade dos preços dos imóveis ocorrida 

recentemente. 

 O próprio nome dado para a compra de grande volume de glebas indica o caráter 

especulativo intrínseco ao sistema produtivo: „banco de terras‟, ou, no linguajar do mercado, „land 

bank‟. Segundo Martins (2010, p. 14), esse banco fundiário dificultaria “não só o acesso à 

habitação, mas também o acesso de empresas menores à produção de habitação em escalas 

menores”. Nessa explicação, é possível entrever o impacto que os megaempreendimentos 

realizados por incorporadoras SA com atuação nacional sobre mercados imobiliários regionais. Fix 

(2011, p. 194) disponibilizou os valores correspondentes ao banco de terrenos de 14 dessas 

empresas financeirizadas352, referente a 2010: 156,9 bilhões de reais. Como comparação, o 

orçamento do Programa Minha Casa Minha Vida em 2014 foi de 15,7 bilhões353; o orçamento do 

FGTS disponibilizado para investimentos com habitação em 2014 foi de 57,86 bilhões de reais354; 

o orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2014 foi de 63,2 bilhões de 

reais355; o orçamento do Ministério da Educação em 2014 foi de 92,4 bilhões de reais356; o 

orçamento do Programa Bolsa Família entre 2003 e 2013 foi de 164,7 bilhões de reais357; o 
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 Cyrela, Agre, Gafisa, Brookfield, Rossi, Inpar, MRV, CCDI, Tecnisa, Rodobens, Ez Tec, CR2, Helbor 
Trisul. 
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 Disponível em: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/7622. Acesso em: 29 maio 2014. 
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 Disponível em: http://www.fgts.gov.br/noticias/noticia128.asp. Acesso em: 29 maio 2014. 
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 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/conteudo.asp?p=noticia&ler=10242. Acesso em: 29 maio 
2014. 
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 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/conteudo.asp?p=noticia&ler=10242. Acesso em: 29 maio 
2014. 
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 Disponível em: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/7603. Acesso em: 29 maio 2014. 
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superávit primário do Governo federal em 2013 foi de 75 bilhões de reais358. Portanto, uma política 

urbana que tenha o interesse público em seu cerne não pode obter sucesso sem se posicionar 

sobre a questão da especulação fundiária e o mercado privado de terras urbanas. 

 

2.3 - A nova burguesia vai às compras: 

consumo descontrolado, crédito ampliado, dívida consolidada 

 O endividamento familiar é um dos principais pilares que suportam o crescimento recente 

do setor imobiliário voltado para a incorporação de edifícios de apartamentos. Por causa das 

características sócio-econômicas brasileiras, são poucas as parcelas da população que podem 

comprar sua moradia com recursos próprios e com pagamento à vista. Além disso, como o 

sistema de produção – privado ou público – é principalmente voltado à venda e não ao aluguel de 

imóveis, o financiamento se torna uma opção previsível. Boa parte desses recursos é oriunda de 

fundos públicos, o que reitera a presença do aparato governamental sobre a produção privada de 

moradias. Em outras palavras, a ação de promotores imobiliários privados, sozinha, não é capaz 

de constituir um mercado privado de moradias. Essa pesquisa de doutorado reitera novamente 

que a presença do Governo é fundamental para que a incorporação imobiliária privada, que 

produz edifícios de apartamentos, se aparelhe da maneira como atua atualmente. Essa 

constatação sugere que os mesmos Governos que aportam vultosas quantias de capital sobre 

esse mercado imobiliário privado poderiam, justamente por isso, participar mais ativamente dessa 

produção, inclusive interferir ou determinar qualidades dos produtos imobiliários resultantes desse 

processo e mensurar mais adequadamente os impactos que eles geram sobre a paisagem 

metropolitana oriunda dessa verticalização. Quando financia, o Governo arca, inclusive, com a 

eventual inadimplência. Martins (2010, p. 64) afirma que, nesses casos, ele se transforma em 

lastro do endividamento e que essa é “a forma mais segura e eficaz que o capital tem de repassar 

para o conjunto da sociedade as suas „perdas‟”. Isso reforça, segundo o entendimento que se 

pretende estabelecer nessa tese de doutorado, que mais interferências do aparato governamental 

sobre a produção privada de moradias não seria indevida. Nesse tópico serão apresentadas 

implicações que a consolidação de uma política pública voltada ao crédito imobiliário gera sobre a 

sociedade em geral. 

 A economista Giselle Arouck (informação verbal)359, diretora de incorporação da paulistana 

PDG na região Norte, aponta uma mudança importante no crédito disponível: o capital 
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 Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/noticias/2014-1/janeiro/governo-faz-superavit-
primario-de-r-75-bilhoes-em-2013. Acesso em: 30 maio 2014. 
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 AROUCK, Giselle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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inicialmente desembolsado diminuiu bastante, caindo de 40% ou 50% de entrada para apenas 

10% ou 20%, ou seja, o morador pode financiar até 90% em até 30 anos. Ilustra essa questão um 

empreendimento chamado Città Maris, incorporado pela PDG em Marituba, cidade na região 

metropolitana de Belém, distante cerca de 24 quilômetros do centro da capital paraense. Com 

financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, alguns apartamentos têm apenas 34 metros 

quadrados e algumas unidades custam 78 mil reais360. Uma entrada de apenas 10% do valor total 

corresponderia a apenas 7.800 mil reais pela casa própria361. Com isso, se o restante fosse 

parcelado em 30 anos, o valor mensal seria de apenas 195 reais362. Por se tratar de famílias mais 

pobres e com poucos recursos financeiros, essas condições parecem viabilizar a compra de 

imóvel para grandes parcelas da população363. 

 Os recursos provenientes do FGTS e do SBPE, as duas principais origens dos 

empréstimos para compra de moradia364, também aumentaram substancialmente nos anos 2000: 

de 5 bilhões de reais em 2003 para 40 bilhões de reais em 2008, de acordo com números 

apresentados por Shimbo365 (2010, p. 26). Esse é justamente o período em que mais se 

intensificou a abertura de capitais de incorporadoras, notadamente paulistas, época em que essas 

empresas capitalizadas começaram a atuar nacionalmente e momento em que novas 

regulamentações sobre o setor eram correntemente colocadas em prática, como a alienação 

fiduciária. Ao apresentar o sistema produtivo dessa maneira e com essa cronologia, é visível que 

essas ocorrências estão concatenadas com o aumento do crédito disponível. É pouco provável 

que o crédito se ampliasse tanto se essas questões não tivessem ocorrido concomitantemente. É 

provável também que, sem a estruturação de incorporadoras SA com atuação nacional, com 

capacidade de investimentos muito superiores aos praticados normalmente por esse mercado, 

não houvesse incorporação de edifícios de apartamentos suficiente para atender a gigantesca 

demanda criada por causa do crédito disponibilizado. Ao relacionar essas questões, nota-se que o 

circuito imobiliário que produz esses edifícios foi ampliado. Incorporadoras SA com atuação 

nacional capitalizadas e crédito imobiliário para consumo oriundo de fundos públicos, ambos com 
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 Disponível em: http://www.pdg.com.br/marituba/uriboca/citta-maris. Acesso em: 30 maio 2014. 
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 Como comparação, o preço de um carro popular novo em Belém pode ser encontrado por 32.990 reais, 
cerca de 42% do montante total desembolsado para a aquisição do imóvel em questão. Disponível em: 
http://ofertas.vw.com.br/gol/belem-PA?gclid=CO7HsqTt074CFeUF7AodZlgA_gbelem-PA. Acesso em: 30 
maio 2014. 
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 Evidentemente não estão incluídos nesse exemplo os juros e os eventuais subsídios públicos. 
 
363

 Ressalta-se aqui, como já mencionado nesse capítulo, que a alienação fiduciária permite o credor 
retomar o imóvel facilmente no caso de inadimplência, ou seja, o acesso maior e mais facilitado ao crédito 
não significa que após os 30 anos esse cidadão terá sua casa própria. 
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 O FGTS e o SBPE ampararam fortemente a produção imobiliária brasileira entre as décadas de 1960 e 
1980, ao direcionar os recursos a partir de ações orquestradas pelo BNH (ANITELLI, 2011). 
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 A partir de dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 
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capitais ampliados imensamente, parecem componentes que não existiriam separadamente no 

ambiente contemporâneo do mercado imobiliário brasileiro. 

 

 

Figura 38: Valores contratados pelo SBPE e FGTS entre 2002 e 2008 em bilhões de reais (SHIMBO, 2010, 
p. 90). 

 

 Com o aumento de financiamentos imobiliários bancários, as consequências de eventual 

inadimplência de compradores de apartamentos recai cada vez menos sobre a incorporadora que 

produziu o empreendimento. Os bancos de onde se originam esses capitais para financiamento, 

sejam eles públicos ou privados, assumem esse papel. Shimbo (2010) cita o caso da empresa por 

ela estudada366. Em 2004, empreendimentos imobiliários incorporados e construídos pela 

empresa, cujas unidades habitacionais foram financiadas aos compradores por ela própria, eram 

aproximadamente 40%. Já em 2008, esse percentual baixou para apenas 4%. Posteriormente, a 

partir de 2009, a simbiose entre essa incorporadora e o financiamento bancário disponível se 

tornou ainda mais evidente, especialmente após o lançamento do Programa Minha Casa Minha 

Vida. Em apenas um ano, o percentual financiado junto à Caixa Econômica Federal (CEF) passou 

de 19% para 78%. Com isso, à época, o Governo federal tornou-se o lastro econômico de mais de 

dois terços dos clientes da empresa. Esses valores expressivos permitem afirmar que tal empresa 

se constituiu durante esse período em função das oportunidades criadas pelo MCMV. Em outubro 

de 2009, havia cerca de 43 mil unidades habitacionais dessa empresa em processo de análise na 

CEF para solicitar financiamento do MCMV. Concomitantemente, o total de unidades habitacionais 

em análise na CEF, somadas todas as empresas solicitantes, era de aproximadamente 442 mil. 

Portanto, as unidades dessa empresa com recursos do MCMV correspondia a cerca de 10% do 

total do Programa à época. “A ECP [empresa construtora pesquisada] não só colheu (e ainda 
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colhe) os resultados do MCMV, como interferiu diretamente na sua formulação, culminando na 

participação de seu diretor presidente no processo de elaboração desse Pacote Habitacional367” 

(SHIMBO, 2010, p. 192). 

 O comentário da última frase suscita algumas questões. Por exemplo, a interferência de 

certos agentes imobiliários privados sobre ações de agentes públicos competentes que formulam 

a política habitacional e urbana, como já apresentado no capítulo 1. Nesse caso, essa 

interferência contempla a esfera financeira. Se essa ou qualquer outra incorporadora interferiu 

decisivamente na formulação de um programa estatal desse gênero, que pretendia financiar 

milhões de unidades habitacionais, é provável que ela tenha feito isso de acordo com seus 

próprios interesses. Quando essa interferência se concretiza, certamente, o crédito imobiliário 

oriundo de fundos públicos seria formatado para beneficiar ela própria futuramente. Como 

consequência, qualquer outro interesse contrário aos dessa empresa teria fortes objeções para 

ser incluído na concepção dessa política pública. Apesar desses interesses imobiliários privados 

interferirem na política pública, como sugere Shimbo (2010), o Governo ainda é um ente 

fundamental para o circuito imobiliário atual. A passividade com a qual ele permite que esses 

interesses imobiliários privados sejam incorporados na concepção de tal política pública mostra 

que a participação de agentes públicos sobre o mercado imobiliário privado ainda é frequente e 

determinante. 

 Outro componente é o público-alvo dessas ações, ou seja, consumidores finais, os 

financiados. Como o MCMV pretensamente tinha como um de seus objetivos combater o déficit 

habitacional, a faixa de renda do beneficiário tornou-se uma variável importante. O mercado se 

apropriou desse discurso. Para esses agentes imobiliários privados, tornou-se conveniente 

“confundir habitação de interesse social com habitação de mercado, a fim de se contemplar o 

imenso déficit de moradias no país, transformado, agora, em nicho de mercado, tendo em vista o 

volume de recursos públicos e semipúblicos disponibilizados a essas faixas de renda” (SHIMBO, 

2010, p. 133). Nesse momento, promotores imobiliários criaram um novo segmento de mercado 

para incluir boa parte de seus produtos financiados com o MCMV, chamado genericamente de 

„econômico‟. Contudo, produzir moradias para populações com menos recursos financeiros não 

significa necessariamente que a população mais pobre foi incluída368. Uma análise qualitativa do 

déficit habitacional brasileiro desmistifica isso. Em 2007, cerca de 89% do déficit urbano de 

moradias concentrava-se em populações com renda mensal de até 3 salários mínimos (SM), o 

que correspondia a mais de 4,6 milhões de famílias. Apenas 6,5% desse déficit encontrava-se na 
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 “Conforme depoimento do próprio diretor, na teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2008, 
em março de 2009” (SHIMBO, 2010, p. 192). 
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 Essa é outra questão já colocada no capítulo 1: o MCMV raramente atende as populações realmente 
mais pobres. 
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faixa entre 3 e 5 SM e apenas 4,1% encontrava-se na faixa acima de 5 SM369. O comentário de 

Shimbo (2010, p. 134) expõe o paradoxo de maneira inequívoca: “é justamente na faixa acima de 

cinco salários mínimos que o segmento econômico do mercado consegue atingir mais 

efetivamente”. 

 Uma explicação sobre esse desinteresse é que atender esse público mais pobre 

demandaria alterar a formatação da própria incorporação imobiliária, o arranjo financeiro dos 

empreendimentos e os lucros esperados. Em empreendimentos imobiliários cujas unidades 

habitacionais destinam-se a famílias com rendimento até 3 SM, em muitos casos, o Governo é 

responsável pela compra do terreno, que é doado para a construção dos edifícios ou casas. Por 

causa disso, fica inviabilizada qualquer especulação fundiária sobre o terreno, advinda da ação 

direta de agentes imobiliários privados. O circuito imobiliário não consegue especular – e lucrar - 

com o terreno e isso pode justificar o desinteresse desses agentes privados. Outros fatores 

também ajudam a explicar esse desinteresse, como preços máximos estipulados pelo Governo 

para a venda das unidades habitacionais, ou seja, o incorporador não pode determinar, ele 

próprio, o valor do apartamento apenas de acordo com seus interesses comerciais. Por isso, a 

especulação imobiliária também seria prejudicada. A questão é confirmada pela arquiteta 

Alessandra Hudson (informação verbal)370, supervisora de incorporação da incorporadora 

paulistana Rossi, em Belo Horizonte: “É bem complicado porque a Caixa [Econômica Federal] 

avalia um valor baixo para os apartamentos”. Ela se refere a „faixa 1‟ do programa, ou seja, renda 

abaixo de 3 SM. 

 Duas incorporadoras consultadas em Recife – MRV e Tenda - explicam como captam 

atualmente seus clientes e como os selecionam de acordo com as demandas das regras de 

crédito vigente. O rigor como essa seleção é realizada também ajuda a explicar porque os mais 

pobres normalmente não são atendidos, pois essa é justamente a população que tem mais 

dificuldades em comprovar renda. Como são empresas com atuação nacional, com 

procedimentos administrativos altamente centralizados, acredita-se que as questões pontuadas 

por elas também são recorrentes em outras incorporadoras com características semelhantes, 

atuantes em outras metrópoles brasileiras. 

 O economista Jason Morais (informação verbal)371, analista de crédito imobiliário da MRV, 

aponta que a venda de um apartamento envolve uma criteriosa análise da renda da pessoa, do 

histórico de adimplência dela e do seu potencial de pagamento. Essas seriam recomendações da 

própria instituição bancária que concederia o crédito após o acordo de compra do imóvel: “a gente 
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 Dados da Fundação João Pinheiro (SHIMBO, 2010, p. 134). 
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 (HUDSON, Alessandra. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Rossi, 2013). 
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faz um espelho que o banco pede para que na hora que ele chegar no banco, ele não vai ter um 

problema de ter a negativa dele”. Nesse caso, agindo de forma cautelosa, a incorporadora 

adotaria a postura do próprio banco, fazendo a primeira avaliação do cliente. A própria existência 

de um setor de análise de crédito imobiliário sugere que aspectos da gestão de um banco estão 

intrínsecos, hoje, na incorporação de edifícios de apartamentos. Em outras palavras, ao 

aproximar-se dos interesses dessa pesquisa de doutorado, tem-se que as ações dessas 

incorporadoras foram financeirizadas. Outro exemplo é a incorporadora Tenda, que faz toda a 

triagem dos perfis dos compradores a partir de sua matriz na cidade de São Paulo. É dessa forma 

que trabalha a filial da empresa em Recife ou em qualquer outra cidade brasileira em que ela 

esteja instalada. O advogado Weliton Costa Junior (informação verbal)372 menciona um grande 

empreendimento da Tenda em Recife, com cerca de mil unidades habitacionais, em que os 

documentos de todos os candidatos à compra desses apartamentos foram enviados para a matriz 

em São Paulo, que faria a pesquisa do perfil desses cidadãos e liberaria ou não a venda. “Isso eu 

não faço na regional. Peço para o pessoal lá de crédito imobiliário e o pessoal pesquisa para 

mim”. Mais uma vez tem-se a desvinculação entre o território financeiro e o local onde será 

construída a edificação. Novamente há tendência da incorporadora de se comportar tal qual um 

banco para conseguir se adequar rapidamente à demanda de crédito disponibilizada pelo 

Governo. 

Apesar disso, é visível que, nos anos mais recentes, o Governo federal alargou as faixas 

de renda atendidas por financiamentos imobiliários oriundos de fundos públicos. Com isso, 

criaram-se novos nichos de mercado para determinadas incorporadoras, outros modelos de 

empreendimentos e outras possibilidades de lucro. O arquiteto João Sette Witaker Ferreira (2011, 

n. p.), professor da Universidade de São Paulo, confirma que o crédito imobiliário, entre outros 

fatores, diversificou o público atendido por esse mercado. Segundo o autor, “muitas construtoras 

[incorporadoras] abriram então subsidiárias para atuar no que passaram a chamar de segmento 

„popular‟ ou econômico‟”373. A necessidade de criar um novo nome – „popular‟ ou „econômico‟, por 

exemplo – é um indício de que um novo mercado estabeleceu-se. Nos anos 2000, praticamente 

todas as incorporadoras imobiliárias que abriram capital na Bolsa Valores começaram a atuar no 

chamado „segmento econômico‟374, mesmo aquelas antes especializadas apenas em edifícios de 

luxo. Nesse contexto, um número crescente de moradias para classes médias e baixas foram 

produzidas nesse contexto mercantil. A habitação de interesse social ou a função social da 
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 COSTA Junior, Weliton. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Tenda, 2012. 
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 Vários outros autores descrevem a ampliação da atividade imobiliária e a ampliação do público-alvo de 

consumidores, como Fix (2011) e Shimbo (2010). 
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 Os próprios agentes imobiliários, como incorporadores ou arquitetos, geralmente, nomeiam esse novo 

mercado como „econômico‟. Portanto, esse rótulo explica, na visão de quem participa da incorporação, 
possíveis perfis sócio-econômicos de seus clientes e os produtos correspondentes mais prováveis. 
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propriedade urbana, atributos tipicamente relevantes para a produção estatal, aqui são resolvidas 

de acordo com certos interesses privados. Ressalte-se que, nessas circunstâncias, formas não 

hegemônicas375 de produção de habitação têm maiores dificuldades em se efetivar pois, na 

prática, foram as principais incorporadoras imobiliárias brasileiras as empresas que mais se 

beneficiaram com a ampliação desse mercado. É um indício disso o baixo orçamento 

governamental destinado a outras formas de produção de habitação como, por exemplo, 

associações e cooperativas, principalmente se comparado ao capital disponibilizado ao crédito 

para comprar apartamentos realizados por incorporadoras. 

São muitos exemplos de empresas que começaram a atuar no chamado „segmento 

econômico‟376. A Gafisa ingressou inicialmente no segmento econômico através da FIT, empresa 

de sua propriedade. Após a compra da Tenda pela Gafisa, essa finalizou as atividades da FIT e 

atuou nesse segmento apenas através da Tenda, que “se notabilizara por direcionar os 

empreendimentos para baixa renda por meio de estratégias agressivas de expansão” (FIX, 2011, 

p. 154). Já a PDG comprou a Goldfarb377, incorporadora que tradicionalmente atuava no segmento 

econômico. Após a fusão, todos os empreendimentos imobiliários foram lançados como PDG, ou 

seja, o nome Goldfarb foi suprimido378. A Cyrela criou a empresa Living e, a partir de então, 

passou a lançar empreendimentos no segmento econômico através dela. A Rossi criou a empresa 

Rossi Ideal e, a partir de então, passou a lançar empreendimentos no segmento econômico 

também. 
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 O que se entende aqui como produção hegemônica é apresentado, de diferentes formas, ao longo de 
todo os capítulos 1 e 2, exposta através da ação direta e indireta dos principais incorporadores imobiliários 
atuantes nas cidades estudadas.  
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 Segundo Shimbo (2010, p. 146), as incorporadoras de capital aberto que atuavam no segmento 
econômico passaram de 7 em 2006 para 12 em 2008; já as unidades habitacionais lançadas nesse 
segmento passaram de 8.415 em 2006 para 78.521 em 2008; o VGV das empresas atuantes nesse 
segmento passou de cerca de 900 milhões de reais em 2006 para cerca de 8 bilhões de reais em 2008. 

377
 A economista Giselle Arouck, diretora de incorporação da paulistana PDG na região Norte, aponta ainda 

outra origem: a Asa, empresa reconhecidamente atuante no segmento econômico, foi comprada e 
incorporada pela PDG. Ou seja, a PDG começou a produzir moradias para rendas mais baixas também 
através da Asa (AROUCK, Giselle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013). 

378
 No segmento econômico, os empreendimentos imobiliários lançados pela PDG passaram de 20% do 

total em 2005 para 87% em 2010 (FIX, 2011, p. 187). 
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Figura 39: VGV da incorporadora Cyrela por segmento econômico nos anos de 2007 e 2009, ano de 

lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (SANFELICI, 2013, p. 126). 

 

 

Figura 40: VGV da incorporadora Even por segmento econômico nos anos de 2007 e 2010, ano posterior 
ao lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (SANFELICI, 2013, p. 144). 

 

 

Figura 41: VGV da incorporadora PDG por segmento econômico entre os anos de 2006 e 2010, ano 

posterior ao lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (SANFELICI, 2013, p. 152). 
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Essa ampliação do mercado é confirmada também por agentes imobiliários das cidades 

estudadas. “Com a Even, nós deixamos de atuar no alto padrão, deixamos de ser uma empresa 

de nicho de mercado”. É o que afirma o engenheiro civil Juliano Melnick (informação verbal)379, 

diretor da incorporadora Melnick-Even, em Porto Alegre. Ele diz que “nós [Melnick] éramos como 

se fosse a (...) Adolpho Lindenberg em São Paulo”. No processo de aquisição da gaúcha Melnick 

pela paulista Even, a primeira deixou de atuar exclusivamente em segmentos de alta renda. 

Portanto, não são apenas incorporadoras SA com atuação nacional que começaram a atuar no 

segmento econômico. Incorporadoras locais também o fizeram, principalmente, através de fusões, 

compras ou parcerias com essas incorporadoras nacionais. Outro exemplo é a incorporadora 

recifense380 Moura Dubeux, que estabeleceu uma parceria com a MRV e começou a produzir 

apartamentos para classes de renda mais baixa381. A criação de um segmento chamado 

econômico parece ser o início de uma fragmentação ainda maior. Em Belém, por exemplo, a PDG 

tem três denominações de econômico: 1. Super econômico; 2. Super econômico com materiais de 

acabamento melhor; 3. Econômico382. 

Shimbo (2010) alerta para duas consequências ocorridas a partir da criação dos 

segmentos imobiliários que atendem rendas “econômicas”, e as relaciona, entre outras questões, 

ao crédito imobiliário disponível: 1. A ampliação geográfica da atuação de grandes incorporadoras, 

extrapolando o eixo Rio-São Paulo e abrangendo capitais de outros estados brasileiros; 2. 

Intrinsicamente ligada a essa ampliação, a padronização de projetos arquitetônicos que 

materializam os empreendimentos lançados. Essas duas consequências, conjugadas, são 

insumos para maiores reflexões sobre a principal hipótese aventada aqui: segundo a autora, a 

produção aumentou, atingiu outros públicos e, nesse momento, ampliou a abrangência geográfica 

da produção e padronizou383 a arquitetura proposta nos produtos. Essa pesquisa de doutorado 

corrobora com essas afirmações, mas as coloca em outros termos: as formas de atuação 

imobiliária e as características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos brasileiros são 

fortemente influenciadas por incorporadoras SA que têm atuação nacional e matriz atualmente na 
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 MELNICK, Juliano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Melnick Even, 2012. 

380
 Existem outras incorporadoras atuando em Recife que criaram segmentos específicos, como por 

exemplo a Queiroz Galvão. A empresa tem um segmento de produtos chamado slim, para 
empreendimentos econômicos, entre os quais, vários inseridos no Programa Minha Casa Minha Vida (LIMA, 
Clarissa. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Queiroz Galvão, 2012). 

381
 MOUTINHO, Homero. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Moura Dubeux, 2012. 

382
 AROUCK, Giselle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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 Diversos estudos do Nomads.usp, como Anitelli (2011), já identificaram essa padronização desde os 
anos 1960, no caso dos edifícios de apartamentos construídos na cidade de São Paulo. Portanto, esse 
fenômeno não é inédito nem recente. O tema da padronização será retomado no capítulo 4. 
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cidade de São Paulo. A economista Giselle Arouck (informação verbal)384, diretora na região Norte 

da incorporadora paulistana PDG, confirma a suspeita de Shimbo (2010), ao mencionar como são 

realizados os projetos de edifícios de apartamentos do segmento econômico da PDG: “os 

produtos do segmento econômico são (...) padronizados”. 

 As constatações sobre o crédito imobiliário, já apresentadas aqui, permitem colocá-lo sob 

outras perspectivas. Uma questão relevante, já descrita nesse capítulo, é que muitos dos 

mutuários talvez não permaneçam nos apartamentos após a compra, pois não conseguem pagar 

as mensalidades. Esses, em tese, seriam os mais pobres, com maiores problemas financeiros ou 

com maiores instabilidades no mercado de trabalho. Aqui, pretende-se ampliar essa discussão ao 

incluir o restante dos moradores: os que pagam regularmente seus compromissos financeiros. O 

que se quer abordar é exemplificado pelo funcionário de uma incorporadora SA com atuação 

nacional. Seu nome será preservado: 

Eu acho que a nossa (...) é uma geração que está tendo 
oportunidade de ter o primeiro apartamento, mas pensando 
no segundo, depois no terceiro. Igual carro. Hoje em dia, 
ninguém mais compra um carro [e diz]: „(...) é uma conquista 
da minha vida‟. As pessoas [hoje] têm esse consumismo no 
mercado imobiliário. (...). As pessoas não tem mais essa 
coisa de ficar 30 anos pagando. Hoje, a mulher e o marido 
trabalham, conseguem quitar isso mais rápido. Aí, quita e já 
está pensando: vamos passar para um [apartamento] melhor. 
(...) eu acho que o mercado [imobiliário] vai ser igual carro: 
daqui a pouquinho, o carro mil não serve mais. A 
apartamentos com opcionais, apartamentos melhores [etc.]. 

Segundo esse comentário, o morador não para de contrair dívidas e pagar mensalidade. 

Além disso, como sugere o entrevistado, sendo o segundo apartamento maior ou melhor385, as 

mensalidades provavelmente serão maiores. Se o morador não aumentar seus ganhos mensais 

proporcionalmente, o valor relativo à sua dívida será cada vez maior. Nesse caso, o crédito 

imobiliário disponível, mais do que possibilitar a compra de imóvel através do parcelamento e da 

contração de dívida, condiciona fortemente o cotidiano futuro dessas famílias, já que a dívida é 

renovada – ou aumentada – ao comprar o próximo apartamento. O que ocorreria se um morador 

hipotético interrompesse o pagamento das mensalidades de seu segundo, terceiro, quarto, etc. 

apartamento, comprado financiado? Como já compreendido, de acordo com a legislação vigente e 

com as determinações da alienação fiduciária, ele seria expulso rapidamente do apartamento. 

A contração de dívidas, que possibilita o aparente aumento da qualidade de vida pois, 

através dela, seria adquirida a casa própria, parece funcionar melhor quando a economia está em 
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 AROUCK, Giselle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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 Nesse contexto, ressalta-se a subjetividade do termo „melhor‟. O que se procurou expor é que, na 
interpretação de que comprou esse novo apartamento, a unidade seria relativamente melhor do que a 
antiga. 
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alta, com emprego pleno e mercado de trabalho estável. Essas seriam condições importantes 

para o consumo de bens imóveis comprados através de crédito e financiamento imobiliário. Sem 

elas, o morador estaria mais suscetível a imprevistos e as chances de inadimplência seriam 

maiores. Mesmo se estivesse em seu quarto apartamento, como no exemplo hipotético citado 

anteriormente, ele teria sua moradia tomada pelo banco credor. Nessas circunstâncias, o histórico 

de pagamento – a somatória das parcelas de todos os outros apartamentos pagos anteriormente - 

e a crescente melhora de sua qualidade de vida, refletidos nos subsequentes apartamentos 

financiados, não seriam suficientes para ele permanecer no imóvel. A incorporadora, por outro 

lado, lucra em cada mudança de apartamento, já que vende outro imóvel (o segundo, o terceiro, o 

quarto, etc.) para o morador. Cada vez que troca de apartamento, ao comprar um imóvel novo, a 

remuneração referente a 100% do valor de venda é apropriada pela incorporadora. Isso ocorre 

porque a dívida é transferida para os bancos, ela não fica com a incorporadora, ou seja, o 

morador não pagar a mensalidade não é um problema financeiro para a incorporadora.  

O que se conclui é que, para a incorporadora, importa menos se o morador conseguirá 

pagar o valor total da dívida do apartamento e importa mais que o morador compre o 

apartamento. Da mesma forma, importa menos para a incorporadora se, em algum momento de 

sua vida, o morador terá problemas financeiros e, da mesma maneira, importa mais para a 

incorporadora que ele contraia mais dívidas e compre outros apartamentos. O lucro maior da 

incorporadora não viria do pagamento do total da dívida e sim da possibilidade de vender vários 

apartamentos para o mesmo morador durante a vida. Nesse contexto, as ações desses agentes 

imobiliários pressupõem a financeirização da incorporação imobiliária produtora de edifícios de 

apartamentos, que ocorre concomitantemente à financeirização do cotidiano das famílias 

endividadas. Como a verticalização urbana marca fortemente trechos da paisagem atual das 

cidades brasileiras, há também a financeirização de seus aspectos territoriais. 

Esse cenário é entrevisto nas opiniões de agentes imobiliários ouvidos e expõe 

implicações sobre o próprio projeto arquitetônico adotado nos edifícios de apartamentos. A 

economista Giselle Arouck (informação verbal)386, diretora de incorporação da paulistana PDG na 

região Norte, explica o significado que o crédito pode adquirir para um setor da economia que 

constrói edifícios de apartamentos: “Eu costumo dizer que no segmento econômico a gente não 

vende apartamento, nós vendemos crédito imobiliário”. Segundo ela, esse público tem como 

prioridade procurar apartamentos cuja mensalidade do financiamento seja adequada aos seus 

rendimentos. As características arquitetônicas do edifício teriam uma importância relativa e 

secundária: “quando um cliente entra num stand (...) com a intenção de comprar, a primeira coisa 

que ele consulta (...) é a forma de financiamento bancário e se aquela parcela cabe no seu bolso”. 

Os comentários da economista sobre as legítimas preocupações financeiras do mutuário 
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sugerem, indiretamente, impactos da política de crédito imobiliário sobre o projeto arquitetônico 

ou, ainda, como esse capítulo estabeleceu, sugerem uma financeirização da arquitetura. Os 

projetos podem ser mais simplificados e padronizados, pois o crédito disponível se transformou na 

maneira hegemônica de se acessar a moradia adequada, acesso que se dá principalmente 

através da ação privada de promotores imobiliários: “ele não compra o apartamento (...) por isso 

que a gente não tem necessidade de customizar”387. Com isso, se demandaria pouca 

experimentação ou inovação do ponto de vista da formatação arquitetônica dos edifícios. A 

importância secundária da arquitetura é confirmada por Ferreira (2011, n. p.): 

A qualidade arquitetônica e urbanística não foi incorporada à 
produção desse mercado „popular‟ privado, dentro ou fora do 
âmbito do Minha Casa Minha Vida. O que se vê são conjuntos 
enormes, monótonos pela repetição infinita de tipos 
habitacionais, com o padrão construtivo de baixa qualidade 
arquitetônica. 

São muitos os casos de incorporadoras que utilizam esse artifício de padronização de 

projetos, muitas das quais beneficiárias de linhas de crédito imobiliário oferecidas pelo Governo 

federal. A incorporadora paulistana Tenda, por exemplo, empresa que se notabilizou pela 

produção habitacional voltada para baixa renda, começou a atender faixas de 0 a 3 salários 

mínimos após a criação do MCMV. Um de seus proprietários, Henrique Alves Pinto, “ficou 

conhecido por dizer que gostaria de fazer da empresa o Habib‟s da construção, um fast food de 

casas no lugar de esfihas” (FIX, 2011, 154). Como a margem de lucro é menor em produtos 

oferecidos para faixas de renda mais baixa e o número de moradias produzidas é muito superior, 

essa seria uma forma de garantir a lucratividade desses negócios: padronização dos edifícios e 

aumento da escala. O fato das principais incorporadoras adotarem projetos padrões em todo o 

Brasil facilita a abissal tarefa de entender o mercado imobiliário do país através de cinco 

metrópoles. Nesse sentido, como vem sendo realizado até aqui, é mais importante qualificar essa 

produção. Quantificá-la, dentro desses interesses, seria uma tarefa, talvez, menos necessária. 

Mahfuz (2001, n. p.) oferece uma perspectiva histórica para a compreensão de certos 

aspectos da arquitetura brasileira, que ajuda a qualificá-la. Ele estabelece uma relação entre o 

declínio do patronato estatal e a falta de qualidade resultante dessa arquitetura388. O arquiteto 

afirma que há vários exemplos de projetos paradigmáticos de boa arquitetura que foram frutos de 

encargos públicos389, especialmente no período compreendido entre as décadas de 1930 e 1960. 

“O que explica essa relação entre alta qualidade e obra pública?”, indaga o autor. Ele mesmo 
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 Ferreira (2011, n. p.) afirma que cerca de 37% das obras contratadas se concentram na região Norte do 
país. Isso significa que mais de um terço do total do MCMV está na região em que Arouck atua. 
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 Ele coloca a situação em termos gerais, não trata especificamente do mercado imobiliário. 
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 Contudo, o autor ressalta que isso “não quer dizer que só se possa fazer boa arquitetura sob a égide do 
Estado, nem que toda a arquitetura originada por programas governamentais seja de alta qualidade” 

(Mahfuz, 2001, n. p.). 
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responde: em parte pela ausência de pressão de mercado, pois não haveria intenção de lucro; em 

parte, pela presença de lideranças esclarecidas que entendem o papel cultural da arquitetura e a 

importância das instituições públicas no que se refere ao estímulo e fomento da arquitetura. Essas 

colocações permitem vislumbrar um paradoxo. Talvez esse seja o momento histórico em que o 

Governo mais participou da arquitetura, não através de encargos públicos, como lembrou Mahfuz, 

mas com o financiamento de milhões de moradias, casas ou apartamentos. O aparato 

governamental talvez nunca esteve tão presente na arquitetura brasileira. 

Portanto, pode-se afirmar que o patronato estatal foi popularizado do ponto de vista 

quantitativo. Ademais, o incorporador imobiliário nunca dependeu tanto do Governo para se 

constituir enquanto setor econômico e para constituir a arquitetura por ele pretendida390. Uma 

conclusão é que a mencionada pressão pelo lucro, objetivo essencialmente privado, estaria agora 

incrustrada no aparato público. Portanto, no caso do mercado imobiliário brasileiro contemporâneo 

e o amparo do aparato estatal sobre essa produção arquitetônica privada, o problema está na 

maneira como gestores públicos enviesam suas ações a partir de premissas econômicas 

estabelecidas por agentes imobiliários privados mais influentes politicamente. Nesse contexto, não 

é a presença ou a ausência do Governo que determinaria a qualidade resultante da arquitetura, 

mas a maneira como ele concilia interesses desses agentes patronais com outros interesses 

igualmente relevantes do restante da sociedade, principalmente a não vinculada aos interesses 

econômicos dos principais incorporadores imobiliários. 

Finaliza-se essa discussão com o panorama apresentado por Fix (2011, 141-142), que 

relaciona mudanças recentes no mercado imobiliário brasileiro e estabelece uma conexão com o 

novo crédito imobiliário disponibilizado, especialmente aquele oriundo do MCMV. Os três pontos 

listados abaixo, já apresentados em tópicos anteriores desse capítulo, reforçariam a tendência, 

também já mencionada, de financeirização das ações de agentes desse mercado e de 

financeirização da própria arquitetura resultante. Igualmente, eles mostram conexões entre 

algumas das principais ações da política habitacional e urbana do Governo federal e as reações 

de agentes financeiros ou financeirizados, como incorporadoras e construtoras, que estão entre os 

principais beneficiados com o MCMV. Essas circunstâncias também aproximam a moradia 

produzida de outro produto qualquer, vendido num ambiente estritamente mercantil. 

● Após o anúncio das medidas do programa Minha Casa Minha Vida, mesmo antes de as obras 

se iniciarem, empresas com capital aberto lideraram as altas na Bolsa de Valores, especialmente 

as incorporadoras voltadas ao segmento econômico; 
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 A incorporadora Cury, por exemplo, empresa do grupo Cyrela, registrou um crescimento líquido de seus 
lucros de 735% entre 2009 e 2010, impulsionado pelas vendas realizadas através do MCMV (FIX, 2011). 
Seus negócios – e lucros – dependeram fundamentalmente da ação do Estado. 
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● Boa parte dos primeiros empreendimentos imobiliários privados, amparados financeiramente 

pelo MCMV, utilizou o estoque de terras acumulado pelas empresas, muito do qual comprado 

anteriormente, com a capitalização ocorrida na abertura de capitais na Bolsa de Valores; 

● O MCMV também aumentou a compra de ações de empresas brasileiras do ramo imobiliário por 

investidores estrangeiros, como o americano Gary Garrabant e Sam Zell, fundadores da empresa 

de investimentos imobiliários Equity International. Outro investidor estrangeiro que comprou ações 

nessa época foi o espanhol Enrique Bañuelos, “conhecido por ter feito fortuna em seu país e 

depois pelos processos sofridos na justiça por „administração desleal e manipulação das ações‟” 

(FIX, 2011, 141-142). 

 

2.4 - O bolso do incorporador é maior que São Paulo: 

concentração e expansão do mercado imobiliário 

As incorporadoras capitalizadas pela abertura de seu capital na Bolsa de Valores, atuantes 

em diversos estados brasileiros, costumam instalar escritórios regionais nas cidades em que 

decidem atuar391. Isso gerou grande aumento no porte administrativo-técnico-financeiro dessas 

empresas. Por exemplo, se uma incorporadora se instalar em dez locais diferentes e resolver 

reproduzir boa parte dos setores administrativos e técnicos da matriz, é provável que ela aumente 

significativamente em número de funcionários e em área ocupada por suas instalações. No 

entanto, não se trata de dez empresas diferentes e a autonomia de cada uma é relativa. No geral, 

a filial mantém uma relação de subordinação com a matriz e a primeira é grandemente 

influenciada pelas diretrizes da segunda, já que se trata da mesma empresa. Essa é uma 

constatação importante sobre a principal hipótese dessa pesquisa de doutorado. Quando se trata 

de incorporadoras oriundas de São Paulo e atuantes nas cidades estudadas – e muitas o são – 

confirma-se a influência regional do mercado imobiliário paulistano através da ação dessas filiais. 

As colocações adiante, portanto, devem ser entendidas nessa perspectiva. 

A relação matriz-filial pode ser expressa na opinião do engenheiro civil Fabiano Delvaux 

(informação verbal)392, diretor da incorporadora paulistana Even, em Minas Gerais: “É a mesma 

Even. (...) Uma extensão da estrutura de São Paulo. Então, a gente parte das nossas premissas 

corporativas da Even e aí nós fazemos as adaptações para o mercado local, mas o que a gente 

tem aqui é uma continuidade da nossa atuação em São Paulo”. Delvaux menciona premissas 
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392
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corporativas e adaptações locais. As premissas corporativas podem estar relacionadas ao 

sucesso comercial esperado ou determinadas diretrizes projetuais e quantitativas dos 

empreendimentos, por exemplo. As adaptações locais podem estar relacionadas com a legislação 

ou com aspectos dos consumidores locais, por exemplo. Com isso, existe uma sintonia entre as 

ações da matriz e das filiais. A matriz estipula premissas prévias ou avalia autorizações 

posteriores nas eventuais adaptações. “Existe uma interação muito grande entre matriz e filial. 

Quando a gente dá início a um projeto, a gente já dá início com todas as premissas que a gente 

tem lá em São Paulo. Aí, a gente faz as adaptações para o mercado daqui”. 

Diversos outros casos poderiam ser mencionados. No geral, as incorporadoras com essas 

características que foram estudadas, nessas circunstâncias, agem de forma semelhante. O 

engenheiro Luís Sérgio Britto de Araújo (informação verbal)393, por exemplo, diretor da paulistana 

PDG, na região Norte, reforça os comentários de Delvaux sobre a participação da matriz na 

atuação da filial: “A parte que é mais no core do nosso negócio, que é de incorporação, a gente 

não tem uma estrutura aqui que tenha condições de tocar todas as praças [na região Norte]. 

Então, a gente tem um apoio muito forte em São Paulo, tem uma estrutura grande, centralizada 

[na capital paulista]”. Esse tópico não tem o objetivo de repetir os relatos levantados sobre a 

influência da matriz sobre a filial. Assume-se, aqui, que os comentários acima desses diretores 

são generalizados. A própria aproximação dos mercados imobiliário e financeiro e o alinhamento 

da empresa com o interesse econômico desses novos investidores, já apresentados nesse 

capítulo, confirmam a improbabilidade de se ter autonomia em cada um das filiais espalhadas por 

todo o país. O lançamento constante e generalizado de megaempreendimentos, por exemplo, 

reitera que as diretrizes seriam centralizadas para se conseguir auditar exatamente o rendimento 

e a produção de cada lugar.  

O mesmo raciocínio pode ser utilizado especificamente sobre o projeto arquitetônico 

desenvolvido nos empreendimentos imobiliários. A escolha de determinados programas 

habitacionais para localizações específicas e as adequações à legislação local, por exemplo, 

obviamente, são realizadas localmente pela filial. A matriz pouco conhece as especificidades 

sócio-econômicas da população dos bairros de cada cidade e de diretrizes e particularidades das 

regulamentações edilícias e territoriais de cada município. Por isso, essas questões seriam 

levantadas e incorporadas ao projeto localmente. Com esses dados considerados, as premissas 

arquitetônicas seriam influenciadas fortemente pela matriz394. Sempre há uma instância na matriz 

que, em algum momento do processo, aprova os projetos arquitetônicos dos edifícios de 

apartamentos incorporados pelo Brasil. Isso não significa que haja um embate de ideias de projeto 
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influências arquitetônicas são essas. A arquitetura dos edifícios de apartamentos será melhor desenvolvida 
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entre matriz e filial, que permita alterar características tectônicas durante o processo. As 

premissas são objetivamente definidas previamente e, portanto, quando esse projeto é submetido 

internamente para aprovação da matriz, ele já se encontraria totalmente formatado dentro das 

recomendações iniciais da matriz. Se a proposta estiver de acordo com as premissas iniciais, a 

avaliação da matriz se concentraria apenas em verificar se os índices econômicos seriam 

alcançados, como o VGV – Valor Geral de Vendas. 

 Sonia de Antoni (informação verbal)395, Gerente de Produto da paulistana Living, em Porto 

Alegre, relata o trâmite da empresa e ilustra as questões pontuadas no parágrafo anteriormente. 

Após o desenvolvimento do projeto localmente, “vai para São Paulo no comitê de terrenos de São 

Paulo, que é um comitê aprobatório nacional. Então, participam lá (...) o alto escalão da empresa 

e se faz (...) a validação daquilo que foi pré-validado aqui ou não”. Ela reforça que os parâmetros 

avaliados por São Paulo são prioritariamente os relacionados ao negócio imobiliário e às 

possibilidades de lucro, e não propriamente ao projeto. O aparente desinteresse da matriz em São 

Paulo sobre o projeto arquitetônico teria duas justificativas: esse projeto já estaria formatado de 

acordo com as premissas, que se somaria à tendência de padronização de projetos realizada pela 

empresa no país todo. Essas explicações, intentadas por essa pesquisa de doutorado, seriam 

plausíveis pois a matriz teria desinteresse em posteriores avaliações do projeto apenas quando 

ela tivesse um controle prévio total das propostas projetuais oriundas da filial. A incorporadora 

Tenda parece ter procedimentos parecidos com os descritos acima correspondentes a Living: 

“Qual a necessidade da regional de ter a pessoa de produto? Porque é quem conhece as leis 

orgânicas, a parametrização de projeto na cidade, [etc.]”, relata o advogado Weliton Costa Junior 

(informação verbal)396, gerente da paulistana Tenda, em Pernambuco. Depois da formatação do 

produto, realizada localmente, “a gente entrega o pacote para o time do corporativo em São 

Paulo: „pessoal, é isso aqui‟. (...) Eles vão fazer o último cheque lá”. 

 Novamente, aqui, o interesse não é descrever exaustivamente o trâmite de projeto entre a 

matriz e a filial de todas as incorporadoras consultadas e, sim, concluir que dentre as empresas 

SA com atuação nacional, sempre, em algum momento e em alguma medida, o projeto é avaliado 

e validado pela matriz. Esse procedimento ocorre em incorporadoras com essas características, 

em todas as cidades estudadas. O que se coloca aqui é que não há possibilidade do projeto ser 

resolvido localmente sem a participação da matriz. Além disso, como essas incorporadoras têm 

procedimentos administrativos padronizados, é provável que o que ocorre na Living, em Porto 

Alegre397, ou na Tenda, em Recife398, também aconteceria em todas as outras cidades em que 
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elas atuam, da mesma forma que ocorreria com as filiais de outras incorporadoras SA com 

atuação nacional. 

 Instaladas e produzindo localmente, as incorporadoras SA com atuação nacional, cuja 

grande maioria é oriunda de São Paulo, geram diversos impactos nas cidades em que se 

inserem399. Em alguns casos, o impacto sobre os incorporadores locais é relativo, pois o crescente 

crédito imobiliário disponível, absorvido largamente por essas incorporadoras nacionais, permitiu o 

direcionamento de grande parte dessa produção a parcelas da população antes não atendidas, ou 

seja, nessas circunstâncias, criou-se um novo mercado. Ampliaram-se muito as possibilidades de 

novos negócios imobiliários, justamente no período em que as incorporadoras SA com atuação 

nacional inseriram-se nesses mercados regionais. Além disso, pelas características de muitos 

desses novos negócios, como os megaempreendimentos, boa parte da verticalização urbana mais 

recente ocorreu em locais antes desvalorizados pelo mercado400, regiões em que os 

incorporadores locais normalmente não atuavam. Nesses casos, cria-se um novo mercado de 

imóveis e o impacto sobre os promotores imobiliários locais é relativamente menor401.  Além disso, 

em outros casos, há incorporadoras locais que atuam apenas em segmentos de renda muito 

específicos, como o mercado de luxo, lançando um ou dois edifícios por ano com apenas algumas 

unidades para vender402. Como elas atuam em interstícios não atendidos pelas incorporadoras de 

fora, elas teriam, em tese, menos concorrência com essas novas empresas. Porém, no geral, se 

cria mais concorrência, ao menos em períodos em que aumentam os lançamentos de 

incorporadoras SA com atuação nacional. 

                                                                                                                                                                                                 
Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.livingconstrutora.com.br/sp. Acesso 
em: 3 junho 2014. 
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 Os impactos são mais visíveis quando incorporadoras locais perdem mercado quando a 

produção imobiliária local se estabelece também a partir dessas outras incorporadoras: “acaba 

repercutindo no produtor local porque, como entra uma empresa de alta capacidade de 

investimento, fazendo grandes empreendimentos, ela modela o mercado imobiliário um pouco. Ao 

invés de ela se assimilar ao lugar, ela impõe um modelo”403. Essa é a opinião de Carlos Alberto 

Maciel (informação verbal), professor da Universidade Federal de Minas Gerais e autor de alguns 

projetos recentes de edifícios de apartamentos. No geral, o cenário de todas as cidades 

estudadas aponta para a mesma consequência: quando incorporadoras SA com atuação nacional 

inserem-se em mercados imobiliários regionais, elas impõem, em alguma medida, seu modelo de 

produção, e os agentes locais se adaptam às novas condições. Esse desequilíbrio de forças 

estaria relacionado com a capacidade operacional e econômica dessas novas incorporadoras, 

paulistanas no geral. Se há um modelo imposto por fora, consequentemente, ele será absorvido 

por dentro. Encontrou-se um caso em que incorporadoras locais se associaram e criaram uma 

nova empresa. Trata-se do Nex Group, de Porto Alegre, que é a junção da Capa Engenharia, DHZ 

Construções, EGL Engenharia e Lomando, Aita Engenharia. A própria Nex esclarece seus 

objetivos: “Multiplicar solidez, multiplicar competências, multiplicar esforços, multiplicar resultados, 

multiplicar. E fazer de cada pessoa um verdadeiro multiplicador. (...) Forte e com a grandeza do 

nosso estado, pronta para novos desafios”404. Se a questão é a disputa de oportunidades de 

negócio do mercado imobiliário entre empresas maiores e empresas menores405 e, se as 

empresas menores, em alguma medida, absorvem o modelo hegemônico das empresas maiores, 

o Nex Group se coloca como um concorrente das incorporadoras SA com atuação nacional 

inseridas no mercado de Porto Alegre. 

 A inserção de incorporadoras SA com atuação nacional é percebida não apenas em 

termos de produção e de gestão, mas também nas resultantes arquitetônicas dos 

empreendimentos imobiliários implantados. Isso seria amplificado por causa do imenso volume de 

edifícios de apartamentos construídos por essas empresas financeirizadas. Severino Marcos 

(informação verbal)406, um dos arquitetos que mais projetou edifícios de apartamentos 

recentemente em Belém407, diz que existem padrões arquitetônicos adotados por incorporadoras 

SA com atuação nacional, chamados por ele como „importados‟, “que visam estritamente o lucro 

da empresa”. Além de deficiências projetuais encontradas, como materiais de acabamentos mais 
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simplórios, o arquiteto menciona a baixa qualidade construtiva. Ele não menospreza o impacto 

dessa produção sobre a paisagem da cidade: “Fizeram aqui verdadeiras aberrações (...). Se você 

faz um edifício, tudo bem, passa despercebido na multidão, mas se você faz 15 mil apartamentos 

nesse padrão, ele já (...) impõe uma certa aceitação no mercado”. Portanto, outro impacto estaria 

relacionado a quantidade de edifícios de apartamentos construídos, suficiente para alterar 

significativamente, segundo Marcos, trechos significativos da paisagem local. Esse aumento de 

produção, oriundo da ação de incorporadoras AS com atuação nacional, é notado também, em 

grande medida, nas outras cidades estudadas. Por isso, o relato do arquiteto belenense apenas 

expressa como um contexto geral, de abrangência nacional, se manifestou localmente em sua 

cidade. 

 A cidade de Porto Alegre é o caso concreto estudado em que a influência de 

incorporadoras SA com atuação nacional sobre o mercado imobiliário local parece mais 

consolidado. Essa inferência decorre do fato de que a grande maioria dos principais lançamentos 

imobiliários da cidade, entre os quais os megaempreendimentos, decorre de negócios dessas 

empresas, que são basicamente oriundas de São Paulo. Quando questionado sobre o impacto 

gerado por essas empresas, o arquiteto Silvio Belmonte de Abreu Filho (informação verbal)408, 

professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que “o impacto é que, praticamente, 

a grande incorporação não está nas mãos de empresas locais”. Se os megaempreendimentos são 

típicos negócios da „grande incorporação‟ mencionada, o mercado porto-alegrense não está, de 

fato, „nas mãos de empresas locais‟. O comentário de Abreu Filho é confirmado por outros 

professores409 e por agentes do mercado, como escritórios de arquitetura. Um dos arquitetos 

entrevistados, cujo nome não será mencionado, dá sua impressão sobre a divisão do mercado 

local: “Eu acho que hoje410 acontece uma coisa muito particular no mercado, porque as empresas 

que estão dominando o mercado (...) são empresas paulistas: Cyrela, Rossi, Even, Viver, 

Brookfield, enfim, todas. (...) Todas as grandes são de São Paulo”. Segundo ele, as três maiores 

incorporadoras atuantes na cidade são, respectivamente, Cyrela, Rossi e Even, ambas com matriz 

atualmente em São Paulo. 

Essas conclusões poderiam ser estendidas às outras cidades, ou seja, em alguma medida, 

os principais lançamentos imobiliários - muitas vezes os que mais impactam o território da cidade - 

são realizados por grandes incorporadoras SA com atuação nacional. Isso não significa que a 

produção oriunda de incorporadores locais, anterior à entrada dessas incorporadoras SA, não 
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geravam grande impacto sobre a paisagem derivada da verticalização. Isso significa, mais 

precisamente, que o impacto gerado por esses novos megaempreendimentos, incorporados por 

essas empresas financeirizadas, geram enormemente mais impacto do que antes. A diversidade 

de procedimentos metodológicos adotada411 foi fundamental para se identificar essas alterações 

no mercado imobiliário brasileiro, dentro da abrangência nacional requerida. São raros os estudos 

bibliográficos que analisaram, localmente e em diversas cidades, impactos gerados por causa da 

atuação regional de incorporadoras SA com atuação nacional, principalmente alterações nos 

processos e produtos imobiliários, como propõe o presente trabalho. 

Uma pequena parte das incorporadoras locais, dentro de suas possibilidades 

administrativas e financeiras, buscaria remodelar sua produção a partir dos novos parâmetros 

estabelecidos pelas incorporadoras SA com atuação nacional atuantes na cidade. Esse é o caso 

da Nex Group, já citada, criada em Porto Alegre. Uma constatação é que, quando a incorporadora 

local não se remodela e insiste em atuar especificamente nos nichos de mercado atendidos pelas 

incorporadoras SA com atuação nacional, a tendência é que ela perca competitividade e mercado, 

diminua sua produção e número de lançamentos e, no limite, extinga suas atividades. Mesmo com 

todo o novo crédito imobiliário disponível e a consequente ampliação do mercado, os históricos 

condicionantes brasileiros relacionados ao perfil sócio-econômico da população, limitam a 

quantidade de pessoas que, de fato, consegue comprar um imóvel. Isso pode significar muita 

oferta e pouca demanda. Nesse contexto, as maiores empresas, as que têm maiores lastros 

financeiros e maiores opções de investimento, têm mais condições de absorver eventuais 

prejuízos e mais chances de permanecer no mercado. 

 Um exemplo será mencionado sobre a concorrência desiquilibrada que tende, em casos 

extremos, a anular a ação de incorporadoras locais: se uma incorporadora SA com atuação 

nacional adotar a padronização de projetos como estratégia, como é visível na imensa maioria 

delas, poderá comprar grandes quantidades de materiais de construção e utilizá-los em edifícios 

implantados em todo o país. No caso da pintura das paredes, por exemplo, se as opções de cores 

forem reduzidas (projeto padronizado), esse incorporador poderá comprar material para pintar 

milhares de prédios construídos em qualquer lugar, quando houver uma logística de distribuição 

das latas de tinta em todas as cidades em que elas forem utilizadas. Ao comprar muitas latas de 

tintas numa única compra, ele consegue negociar preços melhores. O incorporador local não tem 

esse poder de barganha sobre o preço, já que sua produção é sensivelmente menor. Com isso, 

ele perde competitividade pois venderá as unidades com preços teoricamente mais altos para 

compensar seus gastos extras com material de construção. Foram levantadas algumas compras 
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em específico, como de elevadores412 e de janelas413. Nos dois casos, as filiais dessas empresas 

financeirizadas teriam se aproveitado de uma logística nacional, pois são incorporadoras com 

negócios em diversas regiões brasileiras. Compraram elevadores e janelas em grande quantidade 

e os distribuíram entre as filiais, de acordo com as demandas locais. 

 A concorrência não é a única maneira de entender o impacto da presença de 

incorporadoras SA com atuação nacional. As parcerias por elas firmadas também mensuram esse 

impacto. Antes mesmo da expansão geográfica das incorporadoras capitalizadas na Bolsa de 

Valores houve várias parcerias entre as próprias incorporadoras que se tornaram sociedades 

anônimas. A PDG, por exemplo, é a soma de cinco outras empresas: Agra, Abyara, Klabin Segall, 

Goldfarb e CHL (FIX, 2011). A Cyrela tem participação na Plano & Plano e na Cury (FIX, 2011), 

além de criar a Living para atuar em segmentos de renda mais baixa. A Even é o resultado da 

fusão de duas outras incorporadoras: Terepins e ABC Investimob (FIX, 2011). A Inpar, atual Viver, 

comprou as empresas Plarcon e Rodes (SANFELICI, 2013). A Tenda foi comprada pela Gafisa. A 

Brookfield resultou da aquisição da Brascan Imobiliária, da Company e da MB Engenharia. Das 23 

incorporadoras mencionadas nesse parágrafo, apenas 6, atualmente, detém o controle acionário 

de todas as outras. Muitas dessas nem existem mais, pois foram absorvidas pelas empresas 

compradoras. Isso mostra a concentração ocorrida no setor nos últimos anos. Isso também 

mostra que o impacto urbano gerado recentemente pela ação do mercado imobiliário ocorreu, em 

grande parte, pela concentração do setor, já que foram principalmente essas empresas que 

expandiram sua atuação geográfica e iniciaram uma atuação nacional. A concentração das ações 

a partir de um grande conglomerado econômico-administrativo-técnico-jurídico também parece 

justificar a grande escala dos novos negócios imobiliários criados por essas empresas, como os 

megaempreendimentos. 

 As fusões relatadas acima estão quase restritas a empresas com origem no eixo Rio-São 

Paulo. Porém, essas fusões ou parcerias também ocorreram regionalmente, em cada uma das 

cidades estudadas, entre incorporadoras SA com atuação nacional e incorporadoras locais. Por 

um lado, isso facilitou a entrada no mercado regional e a consolidação dessas empresas de fora. 

Por outro lado, isso facilitou a permanência de incorporadoras locais num mercado do qual elas já 

não tinham mais monopólio. São muitos exemplos encontrados. A paulistana Even se associou à 

Minas Brisa para atuar em Minas Gerais414, associou-se à Campos para atuar em Goiás415 e 

comprou a Melnick para atuar no Rio Grande do Sul416. A Inpar, atual Viver417, se associou com a 
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TCI e a paulistana Tecnisa se associou com a FR: todas para atuar em Goiás418. A paulistana 

Gafisa se associou à Ivo Rizzo, a paulista Rodobens se associou à Capa419, a Inpar (Viver) se 

associou à CFL e a paulistana Cyrela comprou a Goldsztein420: todas para atuar no Rio Grande do 

Sul. A paulistana Rossi se associou à Gabriel Bacelar e à Duarte421, a Cyrela se associou à JCPM 

– João Carlos Paes Mendonça422 e a MRV se associou à Moura Dubeux: todas para atuar em 

Pernambuco. A Cyrela se associou à Síntese423, a Gafisa se associou à Prêmio e a paulistana 

PDG se associou à Leal Moreira424: todas para atuar no Pará. 

 Essas parcerias trazem benefícios para as incorporadoras locais que se estabelecem no 

mercado atuando em segmentos econômicos antes não atingidos por seus negócios425. Isso é 

especialmente válido para aquelas que atuavam apenas em nichos de mercado muito específicos, 

como o de luxo. Além disso, informalmente, levantou-se que algumas delas estavam em 

condições financeiras difíceis e que o capital advindo da parceria com uma incorporadora SA com 

atuação nacional as teria ajudado a saldar suas dívidas. Por fim, essas incorporadoras locais 

puderam ampliar muito sua produção, em termos de lançamentos, de incorporação, de construção 

e de unidades vendidas. Porém, os maiores beneficiários das parcerias são as incorporadoras SA 

com atuação nacional. Quando elas iniciam negócios imobiliários numa cidade, são totalmente 

desconhecidas entre a população local426. Portanto, associar sua empresa a uma marca local 

conhecida pode facilitar as vendas. Além disso, as empresas locais têm um conhecimento 

territorial e sócio-econômico da cidade e saberiam indicar com mais precisão quais negócios 

imobiliários seriam mais lucrativos em cada região da cidade427. As incorporadoras locais também 

conhecem melhor o funcionamento dos órgãos públicos e os trâmites de aprovação dos 

projetos428. Os ritmos financeiros requeridos por essas empresas capitalizadas, expressos 
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principalmente nos megaempreendimentos, seriam transferidos para trechos da paisagem de 

cidades brasileiras através das parcerias com promotores imobiliários locais. Contudo, os 

promotores imobiliários locais não seriam os únicos a absorver essas mudanças. Outro agente 

será mencionado: o arquiteto. 

 

2.5 - Novos negócios, novos empresários: 

o empresariamento dos arquitetos 

 A maneira como a incorporação em geral concebe seus edifícios de apartamentos permite 

apresentar esse processo imobiliário a partir de um paradoxo: o arquiteto tem uma importância 

cada vez menor na definição das características dos edifícios brasileiros e, concomitantemente, 

tem uma importância cada vez maior nos negócios imobiliários, já que é ele o agente que converte 

os ritmos financeiros requeridos por seu comitente em projeto de arquitetura. O arquiteto é o elo 

de transição entre lucros imobiliários de incorporadoras SA com atuação nacional e 

transformações edilícias e urbanas recentes de diversas metrópoles brasileiras. Ele viabiliza o 

negócio ao utilizar-se das soluções arquitetônicas propostas para viabilizar o lucro requerido e, 

justamente por isso, perde sensivelmente seu valor cultural enquanto profissão. É nessa 

perspectiva que serão apresentadas algumas mudanças no trabalho do arquiteto e na própria 

maneira como ele entende seu trabalho, nas encomendas oferecidas por esse mercado429. 

 “No atual contexto da produção capitalista, a produção arquitetônica destaca-se como uma 

das formas de valorização do capital”, afirma a arquiteta Tatiana Borgonovi Diana (2012, p. 17). 

Se, na fase atual, o arquiteto destaca (ou reduz) a sua profissão para à valorização do capital, 

essa atividade tende a transformar-se ela própria em mercadoria. O arquiteto produz e vende uma 

mercadoria adequada à valorização do capital (o projeto) e, concomitantemente, define sua 

principal atividade profissional (o projetar) como mercadoria. Nesse processo de reformatação de 

seu métier, a função social do arquiteto desaparece nessas circunstâncias. A alienação aos 

interesses econômicos de incorporadores imobiliários é uma mercadoria pois, se o arquiteto 

questionasse algum desses interesses, ele provavelmente não seria contratado. Portanto, ao 

vender sua alienação ao mercado, o próprio arquiteto se vende enquanto mercadoria. 

Não é interesse levantar aqui quando isso começou a ocorrer em cada uma das cidades 

estudadas, mas assume-se que isso aconteceu em todas elas e que esse panorama é bastante 

difundido nos dias de hoje. A soma dos comentários abaixo explicita esse panorama. O arquiteto 

Carlos Eduardo Dias Comas, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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(informação verbal)430, diz que os profissionais mais „inquietos‟431 praticamente são alijados desse 

mercado432. Ao inverter a frase, a conclusão seria que apenas os arquitetos mais alienados aos 

direcionamentos projetuais estipulados por esses clientes não foram excluídos das encomendas. 

Já o arquiteto recifense Ricardo Pessoa de Melo (informação verbal)433 coloca a questão em 

outros termos: “Quando você pega um arquiteto que gosta mais de pensar e gosta mais de refletir 

sobre o problema é um empecilho”. Refletir sobre o problema não ajudaria esses incorporadores a 

adequar a arquitetura proposta dentro dos lucros desejados. O arquiteto „inquieto‟ mencionado por 

Comas parece ser o „empecilho‟ citado por Melo. O arquiteto Sylvio de Podestá (informação 

verbal)434, de Belo Horizonte, corrobora com essas questões e indaga, ao questionar esse 

processo de desenvolvimento de projeto: “Para que que eu vou inventar outro tipo de arquiteto?”. 

Segundo ele, existem certos arquitetos, com determinadas posturas, que seriam determinantes 

para o sucesso comercial do empreendimento imobiliário. Isso desestimularia a incorporadora a 

procurar profissionais com outros perfís. As palavras de Sennett (2006) complementam os 

comentários anteriores e parecem adequar-se aos lucros em curto prazo demandados por 

incorporadoras SA com atuação nacional, já comentado aqui: 

Quanto mais sabemos como fazer alguma coisa bem-feita, 
mais nos preocupamos com ela. Todavia, as instituições 
baseadas em transações de curto prazo e tarefas que estão 
constantemente sendo alteradas não propiciam esse 
aprofundamento. Na realidade, a organização pode mesmo 
temê-lo; neste terreno, a palavra-chave da gerência é travado. 
Uma pessoa que mergulha fundo em determinada atividade 
simplesmente para fazer bem-feito pode parecer aos outros 
que está travada, no sentido de que está fixada naquela coisa 
(...). Além disso, é preciso tempo para aprofundar uma 
capacitação em qualquer terreno (SENNETT, 2006, p. 100). 

 A preocupação com o objeto trabalhado seria correspondente ao „fazer alguma coisa bem-

feita‟. Se a alienação for mesmo um pressuposto para a atuação de arquitetos que recebem 

encomendas de incorporadores imobiliários, esse profissionais de projeto não teriam maiores 

preocupações com os projetos dos edifícios ou, mais precisamente, não dariam tanta importância 

à qualidade arquitetônica resultante. Como supõe o sociólogo americano, a organização pode 

temer profissionais com perfis inadequados. No caso do mercado imobiliário brasileiro, os 
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 No caso específico de Porto Alegre, Comas afirma que isso ocorreu a partir do fim dos anos 1970. 
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 Ricardo Pessoa de Melo é proprietário do escritório MVRF, atuante na cidade desde os anos 1960. O 
escritório tem projetos de edifícios de apartamentos construídos na Recife, inclusive alguns projetados pelo 
arquiteto Vital Pessoa de Melo, como o edifício João Paulo I, localizado no bairro de Boa Viagem. 
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incorporadores podem temer os arquitetos „inquietos‟ mencionados por Comas435. Sennett ainda 

afirma que a perícia é essencial para aprender a fazer bem algo. Porém, por vezes, a pressão 

para obter resultados rápidos é demasiado intensa e a “angústia do tempo leva as pessoas a 

deslizar na superfície, em vez de mergulhar” (SENNETT, 2006, p. 118). Transpondo essa ideia 

aos interesses dessa pesquisa de doutorado: a importância cultural de um arquiteto questionador 

de questões urbanas relevantes e a função social que ele teria no meio em que vive, que 

dependeriam desse „mergulho‟ na realidade social brasileira, seriam desprestigiadas436 por esses 

agentes imobiliários. Esse aviltamento das condições de trabalho evidentemente repercute nos 

projetos resultantes437. 

Essas reflexões são confirmadas no cotidiano de incorporadoras SA com atuação nacional, 

atuantes em todas as regiões brasileiras. Essas empresas trabalham com um número reduzido de 

arquitetos, que sempre, invariavelmente, estão concatenados aos seus interesses econômicos e 

dispostos a constituir o projeto arquitetônico a partir desses interesses. Sonia de Antoni 

(informação verbal)438, gerente de um setor chamado Produto da paulistana Living, em Porto 

Alegre, explica que o arquiteto atua como parceiro: “nossa tendência é sempre atrelar um 

arquiteto, digamos, nosso parceiro, que já trabalha há muito tempo aqui. Justamente porque ele 

sabe as premissas, o tempo de resposta dele é mais rápido do que quem não sabe”439. Após 

contratados, os arquitetos seguem fielmente as recomendações desses incorporadores, que se 
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 Esse desprestígio é captado por alguns autores, como Mahfuz (2001, n. p.), ao afirmar que houve “uma 
mudança radical de atitude de muitos arquitetos em relação à própria arquitetura e ao seu trabalho. Vale 
recordar que, pelo menos até o final do regime militar no Brasil, a arquitetura era vista como uma profissão 
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brasileiro, e a capitalização das empresas construtoras e incorporadoras (...) promoveram também um 
deslocamento no papel do arquiteto na produção de habitação social. (...) o arquiteto passa a ser mais um 
trabalhador contratado ou subcontratado, muitas vezes de forma precarizada, para desenvolver 
determinadas atividades, nem sempre relacionadas ao potencial conteúdo criativo da profissão, na cadeia 
de produção privada da habitação”. 
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mais atento, as contas por eles processadas frequentemente se revelavam uma bagunça. Nos centros de 
atendimento telefônico, os gerentes também torcem o nariz para os empregados que passam tempo demais 
ao telefone – mostrando-se, por exemplo, excessivamente atenciosos com clientes confusos que não se 
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 Outros incorporadores de Porto Alegre confirmam que preferem trabalhar sempre com os mesmos 

arquitetos, pois dessa forma seria mais fácil transpor os interesses da empresa nas atividades dos 
arquitetos que prestam serviço, como disse o engenheiro civil Juliano Melnick, diretor da incorporadora 
Melnick-Even (MELNICK, Juliano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Melnick Even, 

2012). 
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tornam definidores do partido arquitetônico, do programa habitacional e de outros aspectos do 

projeto. O engenheiro civil Fabiano Delvaux (informação verbal)440, diretor da paulistana Even, em 

Minas Gerais, mostra o rigor como acompanha o desenvolvimento dos projetos: “O escritório [de 

arquitetura] ele desenvolve [o projeto] a partir das premissas que nós passamos e nós 

acompanhamos todas as etapas do desenvolvimento. (...) A gente é que dá o plano de trabalho 

para eles e eles vão desenvolvendo”. Essas condições aproximam o arquiteto a um simples 

prestador de serviços, as quais são meticulosamente estabelecidas por quem se dispôs a 

contratá-lo.  

Não existe margem para proposições sobre as características projetuais do 

empreendimento. Ao que parece, o arquiteto só poderia ser parceiro desses agentes imobiliários 

se abdicasse de suas inferências mais criativas, ou seja, se abdicasse de uma das principais 

prerrogativas de sua profissão. Um incorporador de Recife ouvido, cujo nome não será 

mencionado, expõe claramente esse limite: “Às vezes, o arquiteto vem com uma proposta que não 

é o que nós queremos ou nós entendemos diferente dele e aí o projeto é refeito e é refeito (...). 

Esse processo, normalmente, causa um desgaste com o parceiro projetista”. É compreensível o 

desgaste do arquiteto, pois é justamente sua principal atividade que é censurada441. O 

incorporador recifense também relatou o caso de um escritório de arquitetura estrangeiro que foi 

contratado para trabalhar em um empreendimento imobiliário específico. Como o resultado de 

projeto não satisfez a incorporadora nos termos que ela imaginava inicialmente, ele foi refeito três 

vezes. Isso teria gerado desgaste, pois os arquitetos “queriam cobrar de novo e não entendiam 

que, no Brasil, a gente, mexia, mexia, mexia, mexia (...). A gente tem uma interferência, até uma 

ingerência sobre o projeto aqui muito forte (...). Quer dizer, do vaso sanitário ao traçado da praça 

(...) a gente interfere”442. 

Há casos em que esse embate entre incorporador e arquiteto ocorre de outra maneira. 

Algumas empresas, principalmente aquelas que atendem segmentos de renda mais baixos, não 

costumam terceirizar o projeto e não contratam escritórios de arquitetura. Por exemplo, a Asa, em 
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 Essa pesquisa de doutorado levantou outras experiências fracassadas entre escritórios de arquitetura 
estrangeiros e incorporadores brasileiros. A arquiteta Karen Axelrud, por exemplo, apresentou o escritório 
americano Skidmore Owings & Merril para incorporadores atuantes em Porto Alegre. Um dos promotores 
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edifício de apartamentos cuja planta já estava pronta. Os americanos não aceitaram trabalhar nessas 
condições. Axelrud completa: “O projeto é uma coisa íntegra. Não se faz essa separação de olhar a planta 
separado de fachada. (...) Então, eles estão dividindo e picando uma coisa que é íntegra” (AXELRUD, 
Karen. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012). 
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Belém443, hoje comprada pela PDG. Nesses casos, é de se supor que a interferência da 

incorporadora sobre o trabalho arquiteto seja ainda maior, pois ele nem é mais um simples 

prestador de serviços, mas, sim, um funcionário da empresa. Ele não responde mais a um cliente 

e, sim, ao seu chefe. Outra maneira de colocar a questão é entender que algumas incorporadoras, 

principalmente as SA com atuação nacional, justamente por atuar no Brasil todo, podem absorver 

as melhores práticas administrativas e as soluções de projeto comercialmente melhores. Haveria 

uma tendência em centralizar essas práticas e soluções, como confirmado por Fernando Maia 

(informação verbal)444, diretor da paulistana Brookfield, em Goiás. 

Os argumentos de Sennett (2006 p. 55) sobre relações capitalistas de trabalho novamente 

ajudam a colocar esses processos imobiliários em outras perspectivas. O autor aborda certas 

burocracias empresariais que são reorganizadas, como, por exemplo, empresas que estabelecem 

maiores vínculos com o mercado financeiro e se abrem para o mercado global. Ele afirma que, na 

periferia administrativa de empresas globalizadas, os trabalhadores não teriam muita interação 

com o restante da cadeia de comando da empresa. Usando uma expressão cunhada por George 

Soros, afirma que eles mais transacionam do que se relacionam. Por exemplo, dificilmente haveria 

um relacionamento social entre um operador de máquina de pontear tailandês e um estilista 

italiano. Esse relacionamento distanciado seria a geografia da globalização. Ele afirma também 

que os “que se encontram na periferia só devem prestar contas ao centro em matéria de 

resultados” e conclui: 

No extremo oposto, numa pirâmide burocrática, estaria o 
empregador paternalista. Em termos de riqueza e poder, um 
paternalista como Henry Ford era, com efeito, tão desigual em 
relação aos operários da linha de montagem quanto qualquer 
moderno magnata global. Em termos sociológicos, contudo, 
estava mais próximo deles, assim como o general no campo 
de batalha estava ligado a suas tropas. 

 Essas relações trabalhistas podem ser aproximadas do ambiente de uma incorporadora 

imobiliária, com repercussões diretas no trabalho do arquiteto e no resultado de projeto. Essa 

aproximação seria mais correta entre as incorporadoras SA com atuação nacional. Alguns 

arquitetos ouvidos descrevem aspectos do mesmo processo apresentado acima por Sennett. Um 

arquiteto gaúcho, que projeta edifícios de apartamentos em Porto Alegre, cujo nome não será 

mencionado, conta como funciona sua relação de trabalho com uma incorporadora oriunda de 

São Paulo. Após desenvolver o projeto e apresentá-lo à filial, ele é encaminhado para a matriz da 

empresa, em São Paulo. “Isso vai para um comitê lá em São Paulo que eu não vi a pessoa, eu 

não falei com a pessoa, não sei quem ele é, não sei o gosto dele, não sei o que ele pretende”. É 

possível observar aqui a geografia da globalização colocada por Sennett (2006). O arquiteto ainda 
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diz que “é uma coisa completamente impessoal e completamente descaracterizada de um 

relacionamento arquiteto e cliente. (...) Todas essas grandes construtoras [incorporadoras] tem um 

comitê, que analisa o projeto”445. Existiriam também intermediários que tornariam a comunicação 

ainda mais complexa. Segundo ele, o arquiteto “conversa com uma parede. Pode ser de madeira, 

pode ser de alvenaria, pode ser de granito, mas é uma parede. Ela não fala contigo, ela fala 

através de representantes que vão dizer para nós o que que eles imaginam que sejam”446. 

 O comentário de alguns arquitetos ouvidos, todos envolvidos com projetos de edifícios de 

apartamentos, também sugere que esses funcionários intermediários, que trabalham nas filiais, 

muitos dos quais são arquitetos447, seriam desprestigiados pela própria empresa. Um indício disso 

seria a frequente troca desses profissionais, ou seja, a empresa demite e contrata com frequência, 

desfazendo e refazendo a equipe sempre. O arquiteto Armando Couceiro (informação verbal)448, 

de um escritório de Belém 449, expõe sua impressão: “uma coisa que me chamou a atenção [foi] a 

volatilidade de pessoas dentro da empresa. Tu vinhas hoje aqui para tratar da possibilidade de eu 

fazer um projeto, daqui há dois meses, já não era mais tu que vinhas, tu já tinhas saído da 

empresa. Já vinha outro”. Couceiro comenta que essas mudanças atrapalhavam o 

desenvolvimento do projeto, inclusive pelo eventual despreparo dos funcionários substitutos450. A 
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Armando Couceiro, também relata sua experiência. Ele afirma que nas incorporadoras SA com atuação 
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 As mudanças frequentes das equipes locais de incorporadoras SA com atuação nacional são 
confirmadas por outros arquitetos, como por exemplo Iara Luiza Vieira Pereira Galvão, do escritório Lins & 
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Karen. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012). 
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compreensão que essa pesquisa de doutorado tem dessa situação é que ela seria gerada por 

causa dos novos ritmos financeiros exigidos por incorporadoras SA com atuação nacional. A 

incorporadora se desfaz ou refaz sua equipe, diminui ou aumenta o número de funcionários da 

filial em função de fatores extrínsecos ao mercado imobiliário local, da cidade. As causas 

poderiam estar relacionadas, por exemplo, a condicionantes macroeconômicos que afetam 

fortemente a Bolsa de Valores e, por consequência, as atividades de incorporadoras com essas 

características. A volatilidade das transações ocorridas no mercado financeiro, nesse caso, seria 

traduzida em termos de instabilidade dessas equipes contratadas. 

 Portanto, a distância e a ausência de maiores relacionamentos sociais e vínculos estáveis, 

mencionados por Sennett (2006), seriam aplicáveis ao arquiteto terceirizado prestador de serviço 

e ao arquiteto funcionário da incorporadora, ambos agentes imobiliários locais, ambos sem 

maiores laços com os principais dirigentes da matriz. Nesse caso, seria correto afirmar, como 

aponta o autor, que eles mais transacionam do que se relacionam e que, além disso, essa relação 

seria baseada apenas na concretização dos resultados esperados. Essa relação se estabelece e 

se consolida se esse arquiteto transpuser com precisão, no projeto arquitetônico, os interesses 

comerciais específicos dos empreendimentos imobiliários. 

Dois professores da disciplina de Projeto, ambos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, levantam algumas dúvidas inerentes a prática profissional dos 

arquitetos. “Você acredita nisso que você está fazendo?” É o que indaga o arquiteto Gian Carlo 

Gasperini (2008, p. 385), ao se referir a encomendas em que as características da edificação 

servem apenas como um instrumento de especulação imobiliária. Ele acredita que esses 

arquitetos têm consciência de que suas proposições refletem essa especulação, porém, as 

circunstâncias, certamente impostas por seus clientes, os forçam chegar nesses resultados: 

“nosso modelo capitalista que faz com que a construção seja um instrumento de especulação”. O 

arquiteto Bruno Padovano (2008, p. 178), diante do mesmo diagnóstico, questiona: “como é que 

nós nos colocamos perante essa questão? Devemos atender a esses desígnios, devemos recusar 

essas oportunidades? Se nós as recusarmos, será que outro profissional irá realizar um trabalho 

melhor?” O arquiteto afirma que essa é uma questão que atinge uma “linha idealista do exercício 

da profissão, na qual ao arquiteto era dada a possibilidade de criar ou imaginar um cenário para a 

realização de seus projetos, o que é muito raro acontecer hoje em dia”. 

 Esses paradoxos problematizam a participação do arquiteto no mercado imobiliário 

brasileiro contemporâneo. O arquiteto pode manter uma conduta mais idealista no exercício 

profissional mas, se o fizer, provavelmente, não teria maiores oportunidades de projetar edifícios 

de apartamentos para esses clientes. A área para atuação de arquitetos parece bastante restrita. 

Os encargos de projeto realizados diretamente por Governos, por exemplo, são cada vez mais 

raros no Brasil, principalmente quando comparados à quantidade de edificações governamentais 
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projetadas por arquitetos ao longo do século XX. Além disso, a imensa maioria dos brasileiros 

nunca contrata um arquiteto por causa de seus parcos recursos econômicos. Restritamente, os 

arquitetos mais „inquietos‟ têm atendido uma clientela mais rica, uma elite econômica esclarecida 

que, muitas vezes, tem suas residências localizadas em condomínios fechados, literalmente sem 

nenhuma visibilidade fora desses enclaves. Portanto, o campo de ação para se praticar um viés 

mais idealista da profissão, termo utilizado por Padovano (2008), parece muito restrito. Por outro 

lado, existe um mercado gigantesco composto por promotores imobiliários privados e financiado 

por diversas ações governamentais. Porém, como constatado, os arquitetos que mais têm 

sucesso nessa área seriam justamente os que mais abdicam de sua inquietude.  O arquiteto 

Francisco Segnini Junior (2004, p. 38), também professor da FAU-USP, que estuda a prática 

profissional dos arquitetos, corrobora com certas preocupações levantadas aqui. Já em 2004, ele 

apontava questões que, ao longo dos últimos anos, foram extremizadas: “no presente momento 

histórico, observa-se com intensidade e frequência jamais registrada anteriormente, a primazia do 

mercado e dos critérios econômicos, em detrimento das questões sociais e culturais”. 

Como efetivamente trabalha um arquiteto inserido nessa lógica capitalista de produção 

imobiliária imposta por agentes desse mercado? As consequências na relação entre arquiteto-

incorporador e os impactos sobre o projeto resultante já foram mensurados. Nesse contexto, 

surge uma questão: se o projeto muda, para salvaguardar os interesses econômicos dos 

comitentes, o projetar também se altera? De que maneira ocorre o processo de produção dos 

projetos arquitetônicos de edifícios de apartamentos nesses escritórios? Como a concepção 

arquitetônica acontece nesses ambientes? Essa maneira de trabalhar interfere na forma como o 

arquiteto entende sua obra ou apreende própria profissão? Aqui, escolheu-se denominar esse 

escritório com o termo pejorativo de „fábrica de projetos‟. Primeiro, porque o tempo disponível para 

produção do projeto é substancialmente diminuído. Segundo, porque há uma divisão técnica do 

trabalho na produção do projeto. Um resultado importante da soma dessas duas variáveis é a 

fragmentação do conhecimento do arquiteto, que perde a capacidade de entender integralmente o 

objeto arquitetônico ao participar parcialmente e rapidamente do projetar. 

 Diana (2012, p. 137) acredita que, na análise da estrutura interna dos escritórios, pode-se 

observar um dos princípios do modo de produção capitalista: a divisão técnica e social do 

trabalho. Entre os escritórios de arquitetura estudados por ela451, observou-se “o processo de 

especialização do trabalho na produção do desenho do projeto, pela necessidade de aumento da 

produtividade, subdividindo o trabalho intelectual”. São raros os estudos acadêmicos que 

apresentam a maneira como escritórios de arquitetura brasileiros projetam atualmente, 
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 A autora estudou alguns grandes escritórios de arquitetura de São Paulo, com parcerias com o mercado 
imobiliário. Porém, ela não os nomeou. Pela descrição realizada por Diana, eles parecem se aproximar do 
perfil de escritórios estudados por essa pesquisa de doutorado, ou seja, grandes escritórios, entre os que 
mais produzem na cidade, parceiros do mercado imobiliário e que têm uma organização interna parecida 
com o que se chamou aqui de „fábrica de projetos‟. 
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principalmente os estruturados para atender demandas de incorporadores imobiliários. Além 

disso, os arquitetos normalmente não costumam dizer objetivamente como seus escritórios estão 

organizados452. Contudo, acredita-se que, em alguma medida, nos dias de hoje, todos os 

escritórios de arquitetura que projetam frequentemente edifícios de apartamentos para o mercado 

imobiliário alteraram o processo de produção do projeto, aproximando-os do que se denominou 

aqui „fábrica de projetos‟. 

A divisão do trabalho determinaria a perda significativa do saber, uma vez que a produção 

é parcelada. “Ao separar o arquiteto de parte de seu saber projetual, a especialização 

compromete o papel de desenvolvedor de soluções e restringe a possibilidade de novas 

alternativas de projeto” (DIANA, 2012, p. 138). Curiosamente, isso deve ser exatamente o que 

procuram esses incorporadores. Nos desdobramentos das reflexões desse tópico, é notório que 

quem contrata o arquiteto não quer que ele interfira na conceituação do empreendimento ou, mais 

precisamente, não o autoriza a contrariar determinações prévias oriundas do próprio incorporador. 

Se o parcelamento do trabalho interferir na capacidade do arquiteto de desenvolver soluções e 

criar novas alternativas, esse profissional parece muito mais dependente das premissas de projeto 

colocadas pelo incorporador. Esse arquiteto teria menos resistência a aceitar imposições externas 

sobre os resultados de seu trabalho. Ao contrário, o arquiteto que mantém a capacidade de 

entender integralmente sua obra, teria mais opções propositivas para desenvolvê-la. Porém, é 

justamente esse arquiteto que teria mais desgastes com o incorporador e mais dificuldades em se 

inserir nesse mercado. A alienação do arquiteto através do parcelamento de seu trabalho parece 

ser um pressuposto para sua inserção nos projetos dos edifícios de apartamentos. 

Alguns arquitetos ouvidos confirmaram que certas transformações recentes da estrutura do 

escritório estariam relacionadas à entrada de incorporadoras SA com atuação nacional no 

mercado local. Kardec Borges (informação verbal)453, do escritório goiano Kapa Arquitetos, por 

exemplo, afirma que foram criados diferentes setores no escritório, como viabilidade, criação, 

projeto legal, detalhamento de interiores, projeto executivo e maquete454. Com isso, segundo o 

próprio arquiteto constata, “você tem uma linha de produção, tirando de cada profissional o que 

                                                           
452

 A conclusão dessa pesquisa de doutorado é que os arquitetos que adequam o funcionamento de seu 
escritório para atender as demandas do mercado imobiliário e o organizam dentro das premissas da „fábrica 
de projetos‟, preferem não assumir publicamente isso. Nesse processo, a conotação criativa do seu trabalho 
se perde e o arquiteto, muitas vezes comparado a um artista, no passado, restringe seu trabalho aos 
interesses econômicos de quem o contrata. O arquiteto não assumiria que perdeu importantes significados 
de sua profissão. 
 
453

 BORGES, Kardec. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Kapa Arquitetos, 2013. 

454
 Outro escritório goiano que confirma a reorganização do escritório por causa da entrada de 

incorporadoras SA com atuação nacional no mercado local é o Lins & Galvão Arquitetos Associados. Uma 
das mudanças é a divisão dos trabalhos em setores, ocupados por equipes diferentes: “Essa divisão em 
departamentos, que não existia (...), nós criamos” (GALVÃO, Iara Luiza Vieira Pereira. Depoimento. 

Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Lins & Galvão Arquitetos Associados, 2013). 
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ele tem [de melhor]”. Renato Alves (informação verbal)455, do mesmo escritório, anuncia que o 

Kapa “vende a viabilidade como um produto, a gente vende o projeto legal, a gente vende o 

detalhamento executivo, a gente vende o detalhamento de interiores e vende o stand decorado”. 

Além do parcelamento do trabalho e das informações, ao transformar-se em mercadoria, o próprio 

projeto foi partilhado e oferecido separadamente456. De acordo com os processos imobiliários 

hegemônicos que vêm sendo estudados nesse capítulo, assume-se que reformatações 

semelhantes teriam ocorrido também em escritórios de arquitetura de diversas outras metrópoles 

brasileiras, locais em que o capital de incorporadoras SA com atuação nacional prevalecem 

crescentemente sobre o mercado imobiliário local. 

Se a reestruturação do escritório a partir do trabalho partilhado é uma forma relevante de 

atender as expectativas desses agentes imobiliários, arquitetos que não amparam seus ambientes 

de trabalho desse modo devem ter maior dificuldade em conseguir encomendas desse gênero. 

Das cidades estudadas, Belém é a única em que são raros os escritórios locais que projetam 

edifícios para as incorporadoras SA com atuação nacional. Quando lançam empreendimentos na 

região, essas empresas de fora costumam contratar escritórios de São Paulo, como por exemplo 

Itamar Berezin e MCAA (Carlos A. de Azevedo Antunes)457. As explicações do arquiteto Cristiano 

Moreira da Silva (informação verbal)458, podem indicar os motivos. Ele trabalha num setor 

chamado Desenvolvimento de Produtos da paulistana Cyrela, na capital paraense. Ele acha que 

os escritórios belenenses “não tem uma estrutura tão boa e tão completa quanto o pessoal de São 

Paulo tem. (...) A MCAA, por exemplo, eles têm um departamento para cada fase de projeto”. 

Segundo ele, a estrutura física e de pessoal dos escritórios são condições para atender a Cyrela 

“na velocidade que a gente gostaria”. Aqui, a conclusão é que os arquitetos, ao ressignificar sua 

profissão e fragmentar seu conhecimento, conseguem produzir um número muito grande de 

projetos, aumentar as encomendas e seus honorários. Já os incorporadores, ao priorizar parcerias 

com escritórios com essas características, teriam o tempo de desenvolvimento de projeto 

adequado aos ritmos financeiros esperados. Estritamente do ponto de vista econômico, tanto o 

arquiteto proprietário da „fábrica de projetos‟ quanto o incorporador de empresa SA com atuação 

nacional ampliam suas remunerações nessas circunstâncias. 
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 ALVES, Renato. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Kapa Arquitetos, 2013. 

456
 Outros escritórios de arquitetura de Goiânia apresentam as mesmas características, mesmo alguns com 

equipes mais enxutas, como o caso do Bretones & Carvalho: existe uma pessoa que desenvolve o projeto 
legal e existe outra pessoa que desenvolve o projeto executivo, além dos sócios proprietários (CARVALHO, 
Roberto. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Bretones e Carvalho, 2013.). 

457
 O próprio MCAA se denomina como “um dos escritórios de arquitetura líderes no mercado imobiliário no 

Brasil”. Disponível em: http://www.mcaa.arq.br/#pt/QUEM%20SOMOS. Acesso em: 11 junho 2014. 
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 SILVA, Cristiano Moreira da. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: Cyrela, 2013. 
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A presença de escritórios de arquitetura paulistanos, ligados a alguns dos principais 

incorporadores imobiliários brasileiros e que projetam edifícios de apartamentos nas cidades 

estudadas, é uma maneira de confirmar uma das principais hipóteses desse trabalho: o mercado 

imobiliário de São Paulo, em especial determinados processos e produtos imobiliários, tem 

influência sobre a produção no restante do país. As próprias incorporadoras SA com atuação 

nacional que os contratam normalmente têm matriz atualmente em São Paulo. 

 Diferenças entre escritórios locais e escritórios paulistanos podem ser minimizadas através 

de parcerias de trabalho entre eles. Essa foi uma importante forma de arquitetos locais 

participarem de projetos de empreendimentos lançados por incorporadoras SA com atuação 

nacional. Em alguns casos, o escritório de São Paulo desenvolve sozinho o projeto, sem nenhuma 

participação de arquitetos locais459. Como mencionado, esse é o caso de Belém. Após o 

lançamento dos primeiros empreendimentos imobiliários, projetados exclusivamente por 

escritórios de fora, notadamente paulistas, as incorporadoras SA com atuação nacional costumam 

estabelecer parcerias entre dois escritórios: um local e um de fora. A divisão do trabalho é 

bastante clara: o escritório local é encarregado de encaminhar o projeto aos órgãos competentes 

e acompanhar o trâmite de aprovação460; o escritório de fora é encarregado do desenvolvimento 

das características arquitetônicas do edifício, obviamente influenciado pelos interesses de quem o 

contratou. Outra forma encontrada são os escritórios locais que desenvolvem completamente os 

projetos, desde sua concepção até suas aprovações, sem nenhuma participação de arquitetos de 

São Paulo. A participação de escritórios locais em negócios imobiliários de incorporadoras SA 

com atuação nacional depende do quanto eles estão concatenados com os interesses 

econômicos e os produtos imobiliários oferecidos por essas empresas. Muitos deles não estão, 

não por questões éticas, políticas ou profissionais, mas por desconhecimento. Nesses casos, eles 

provavelmente nunca serão contratados. 

                                                           
459

 A presença de um escritório de arquitetura de São Paulo pode também estar relacionada à complexidade 
do projeto. Por exemplo, Fernando Maia, diretor da Brookfield, em Goiás, afirma que prefere contratar 
arquitetos paulistanos quando os empreendimentos são mais complexos como, por exemplo, os edifícios de 
usos mistos. Nessas condições, diz ele, “nós sempre buscamos escritórios de São Paulo”. Já quando os 
projetos são mais simplificados, ele inclui escritórios locais na produção do projeto. Maia coloca a questão 
de uma maneira curiosa: “Aqueles de médio para baixo valor agregado (...), ou seja, aqueles produtos [que] 
quase podem ser chamados de commodities, aqueles comuns, pãozinho quente de cinquenta gramas de 
todo dia, são feito normalmente aqui”, ou seja, realizados por escritórios de Goiânia (MAIA, Fernando. 
Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Brookfield, 2013). 

460
 A arquiteta Elizabeth Pocztaruk, de Porto Alegre, exemplifica a questão: “veio muito escritório de São 

Paulo (...). Fizeram algumas parcerias aqui porque é impossível um arquiteto de São Paulo trabalhar aqui 
para aprovar um projeto na prefeitura. Não consegue”. Quando questionada se é uma prática arquitetos 
paulistanos projetarem edifícios na capital gaúcha, ela respondeu: “É, eles vem bastante. (...) Eles fazem, 
às vezes, a concepção e a gente faz o resto todo (...): aprovação, projeto legal, adaptação para a 
construtora, tramitação com os executivos” (POCZTARUK, Elizabeth. Depoimento. Entrevistador: Felipe 

Anitelli. Porto Alegre, 2012). 
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 As parcerias de trabalho entre escritórios de arquitetura locais e paulistanos normalmente 

geram duas inserções possíveis aos arquitetos locais, com resultados muito diferentes. No 

primeiro caso, o arquiteto local não se adapta a essa parceria de trabalho, pois não quer diminuir 

sua participação apenas ao acompanhamento da aprovação do projeto na prefeitura, como 

acontece sempre que ele trabalha conjuntamente com arquitetos paulistanos. Ele prioriza 

participar de todas as etapas do desenvolvimento do projeto, inclusive da concepção do 

empreendimento, mesmo consciente de que suas características arquitetônicas serão fortemente 

balizadas por diretrizes advindas do incorporador que o contratou. Aqui, novamente, se entrevê a 

divisão do trabalho e a divisão do próprio conhecimento do arquiteto e a dificuldade de inserção 

nesse mercado de profissionais que não aceitam facilmente atuar a partir desses parâmetros. Se 

o arquiteto local não aceita cuidar apenas dos trâmites de aprovação de um projeto previamente 

desenvolvido por um arquiteto paulistano, essas incorporadoras costumam excluí-los de seus 

negócios. 

O arquiteto Severino Marcos (informação verbal)461 relata sua experiência nos últimos 

anos, principalmente após a entrada de incorporadoras SA com atuação nacional no mercado de 

Belém. Segundo Marcos, ele era o principal arquiteto da incorporadora belenense Leal Moreira, 

uma das principais da cidade, uma das que mais produz edifícios de apartamentos. Nos anos 

2000, essa empresa estabeleceu uma parceria comercial com a paulistana PDG. Esse arranjo 

entre as duas empresas exigiu novas condições de trabalho aos arquitetos contratados e ele não 

teria aceitado: “Eu fui um dos que não aceitei”. Ele confirma sua participação no desenvolvimento 

do projeto: aprovar o empreendimento na prefeitura e conferir detalhes sobre os índices 

construtivos e adequações à legislação local, de um projeto que seria realizado por algum 

escritório de São Paulo. “Eu, na atual circunstância da vida (...), não me interessou fazer esse 

serviço (...). Eu mantive meus clientes aqui, os que não se associaram”. Marcos se refere a 

incorporadoras locais, de Belém, que não se associaram a incorporadores SA com atuação 

nacional. Especificamente nesses casos, ele manteve suas encomendas de projeto e seus 

clientes costumeiros. Outra influência do mercado imobiliário de São Paulo, visível aqui, seria o 

menor número de encomendas gerado para arquitetos que não se adaptaram ao novo modo de 

produção, introduzido por essas empresas, quase sempre de São Paulo. Quanto mais parcerias 

comerciais forem estabelecidas entre incorporadoras SA com atuação nacional e incorporadoras 

locais e quanto mais profissionais de projeto não se adequarem a essas novas condições, menos 

oportunidade de trabalho eles teriam. 

Como mencionado, uma parceria entre escritórios – local e paulistano - pode gerar um 

segundo tipo de inserção no mercado de trabalho: ocasiões em que o arquiteto local recebe 

sozinho, posteriormente, as encomendas de incorporadoras SA com atuação nacional. Após 
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 MARCOS, Severino. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 
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aprovar alguns – ou muitos – projetos elaborados por outros arquitetos, normalmente de São 

Paulo, os escritórios locais costumam conseguir encomendas completas e participar, inclusive, da 

concepção do empreendimento462. Esse é o momento em que o arquiteto de São Paulo se retira 

totalmente do processo imobiliário local. O arquiteto de um escritório de Porto Alegre, cujo nome 

não será mencionado, explica essa inserção. Ele menciona uma incorporadora SA com atuação 

nacional que lançava edifícios de apartamentos na capital gaúcha. Partes do projeto como, por 

exemplo, a fachada, eram desenvolvidas em São Paulo por algum escritório, ou seja, o 

desenvolvimento do projeto era partilhado. “Ninguém, nenhum arquiteto de Porto Alegre, da velha 

geração, nesse período que era 2007, 2008, era contratado sozinho. Não tinha. (...) A fachada 

vinha de São Paulo”. Posteriormente, após projetar alguns edifícios nessas condições, esse 

escritório local teria convencido o incorporador SA com atuação nacional de que teria condições 

de projetar a fachada dentro das expectativas dessa empresa. Após alguns projetos realizados em 

parceria, nas palavras do arquiteto local, “a gente conseguiu mostrar para eles que teria potencial 

de produzir as coisas aqui”. Passada essa primeira etapa, com a absorção das premissas da 

empresa pelo escritório local, eles começaram a receber sozinhos as encomendas de projeto, 

sem mais a participação de escritórios de arquitetura paulistanos. A conclusão dessa pesquisa de 

doutorado é que o escritório local seguiu rigorosamente todas as recomendações dessa 

incorporadora e aprendeu rapidamente e exatamente quais são as características de processo e 

de projeto desejadas. Por isso, conseguiu inserir-se nesse mercado dessa forma. 

Os únicos escritórios de arquitetura encontrados nessa pesquisa que trabalham para 

incorporadoras SA com atuação nacional e projetam edifícios de apartamentos em diferentes 

regiões brasileiras são provenientes da cidade de São Paulo463. Alguns têm contratos de 

exclusividade, como o MCAA, que projeta edifícios de apartamentos no Brasil todo para a PDG464. 

O engenheiro Luiz Sérgio Britto Araujo (informação verbal)465, diretor da paulistana PDG no Norte 

do país, coloca essa parceria  com a MCAA nos seguintes termos: “Vou usar um termo chulo (...): 

ela vomita projetos (...). Ela tem uma competência de montar projetos muito rapidamente”. 

Escritórios com essas características cristalizam mais claramente o que se denominou aqui como 

„fábrica de projetos‟466. O aligeiramento dos processos criativos, a interferência crescente do 
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 „Participar da concepção‟ significa que esse arquiteto participa da etapa de trabalho em que são 
definidas as características arquitetônicas do edifício. No entanto, o agente que de fato define essas 
características é o incorporador e não o arquiteto. 
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 Uma exceção talvez seja o escritório Dávila Arquitetura, de Belo Horizonte, que atua em algumas 
cidades fora de Minas Gerais, como Rio de Janeiro e São Paulo (WALACE, Afonso. Depoimento. 

Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila Arquitetura, 2013). 
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 AROUCK, Giselle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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 ARAUJO, Luís Sérgio Britto de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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 O engenheiro também comenta que o escritório MCAA costuma trazer referências de projeto de 

empreendimentos realizados em São Paulo nas parcerias que participa em Belém. 
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incorporador sobre as decisões projetuais e a alienação do arquiteto sobre o seu próprio trabalho 

devido ao parcelamento das atividades, geram evidentes impactos na qualidade resultante dos 

edifícios. Ao mesmo tempo, projetar em centenas de cidades, localizadas em dezenas de estados, 

de diversas regiões geopolíticas se constitui numa oportunidade única de compreensão cultural da 

realidade brasileira. Porém, o aligeiramento, a interferência e a alienação colocados acima, 

prejudicam decisivamente essa compreensão. 

 

2.6 - O arquiteto sem dono: 

a praxis de arquitetos incorporadores 

 Foram encontrados alguns arquitetos-incorporadores, ou seja, escritórios de arquitetura 

que, além de projetar, também incorporam edifícios de apartamentos. Suas intenções se insinuam 

críticas à promoção imobiliária mais tradicional. Apesar de constituir exceções no meio profissional 

em que atuam e produzir apenas alguns poucos exemplares, esses arquitetos teriam a intenção 

de dar outros significados a arquitetura proposta nessas edificações, estimulando, inclusive, 

outros processos de criação. Processos esses que se distanciariam da „fábrica de projetos‟, nos 

termos estabelecidos anteriormente, quanto mais a arquitetura proposta fosse valorizada. Essas 

intensões advêm de um discurso de crítica à produção vigente mais hegemônica. Esse é o caso 

do arquiteto Carlos Alberto Maciel (informação verbal)467, do escritório Arquitetos Associados, de 

Belo Horizonte. “A gente percebeu que tinha limites de atuação dentro do sistema, o mercado tem 

um padrão muito claro. (...) Os valores do mercado são muito quantitativos e pouco qualitativos”. 

O que se entrevê em suas palavras é que a arquitetura não seria muito valorizada pelos 

incorporadores e, por consequência, o próprio trabalho desse arquiteto seria secundário. A 

impossibilidade do escritório atuar junto a incorporadores imobiliários tradicionais e fora de certas 

circunstâncias impostas por esses agentes, teria incentivado o arquiteto imaginar edifícios 

projetados, mas também incorporados, pelo seu próprio escritório. Nessas circunstâncias, a 

valorização das soluções arquitetônicas, na interpretação de Maciel, são incontestes: “Se a gente 

quisesse fazer uma arquitetura que tivesse qualquer nível de proposição além desse padrão do 

mercado (...), a gente tinha que assumir os papéis”. Outro objetivo importante, complementar a 

essas questões, foi tentar abrir novas fronteiras de atuação profissional. Uma intenção importante 

desses arquitetos-incorporadores é, em alguma medida, procurar afastar certos agentes das 

decisões de projeto, como incorporadores mais tradicionais, corretores imobiliários e financiadores 

dessas operações produtivas e do consumo dos produtos oferecidos. 
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 MACIEL, Carlos Alberto. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Arquitetos 
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 Por um lado, os arquitetos que projetam edifícios de apartamentos para incorporadoras 

imobiliárias estão completamente concatenados com os interesses econômicos dessas empresas. 

Por outro lado, os arquitetos excluídos desse mercado normalmente criticam e discordam dos 

resultados arquitetônicos dessa produção. Os que projetam seriam mais coniventes e os 

excluídos seriam mais críticos em relação às características arquitetônicas adotadas. Nesse 

contexto, a iniciativa dos Arquitetos Associados, de Belo horizonte, é uma novidade. Trata-se de 

um escritório que compartilha a crítica realizada sobre as resultantes arquitetônicas da 

incorporação imobiliária mais tradicional, que têm, por exemplo, quase que invariavelmente, 

grandes empreendimentos monótonos e padronizados, com todas as implicações negativas que 

eles contêm. Porém, mais do que simplesmente diagnósticos sobre as incongruências desse 

mercado, Maciel atua diretamente nesse sistema produtivo, estabelecendo, em seu discurso, 

propostas arquitetônicas que sugiram outros caminhos. Suas reticências, portanto, não se 

restringem a críticas e ao diagnóstico da necessidade de mudança, mas adquirem pretensamente 

uma conotação prática. 

 Outro escritório de Belo Horizonte468 que também incorpora edifícios e estrutura seu 

discurso através de uma crítica sobre os resultados arquitetônicos da produção mais tradicional é 

o Umpraum, do arquiteto Eduardo Moreira (informação verbal)469. “O lado bom de um mercado 

engessado desses é que você faz uma coisinha um pouco diferente, [e isso] reverbera de um jeito 

que você não imagina. (...) As pessoas estão muito sedentas, muito carentes de uma coisa 

diferente”. Moreira relata aspectos de seu processo de criação: “sou meio panfletário em relação a 

maquete porque eu acho que desacelera o processo de projeto. (...) Você começa a pensar 

estruturalmente, arquitetonicamente. (...) Uma das ações que eu tento seguir para redefinir o meu 

ofício (...) é desacelerar”. Sem avaliar o mérito de construir maquetes físicas em projetos 

desenvolvidos atualmente, o que mais interessa aqui é a adoção de uma estratégia que 

desacelera o processo de criação e dota-o de um ritmo mais propício a suscitar soluções 

projetuais melhores. Aqui, considera-se isso como uma maneira que o arquiteto encontrou de 

melhorar a produção do projeto de arquitetura. 

Isso parece inadequado aos escritórios descritos no tópico anterior, que se readequaram 

para atender as demandas mais urgentes de alguns dos principais incorporadores brasileiros, ao 

constituir „fábricas de projeto‟. Um objetivo básico da „fábrica de projetos‟ é produzí-los o mais 

rapidamente possível dentro das recomendações dos comitentes. Já a desaceleração do 

processo estabelecida no Umpraum, além de alongar mais o tempo dispendido, suscitaria 

questões possivelmente inapreensíveis em uma „fábrica de projetos‟. Portanto, o mais importante 
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 Levantou-se um terceiro escritório de Belo Horizonte que também incorpora: Vazio Arquitetura, de Carlos 
Teixeira (TEIXEIRA, Carlos. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Vazio Arquitetura, 
2013). 
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 MOREIRA, Eduardo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Umpraum, 2013. 



257 
 

a frisar é que os arquitetos-incorporadores mineiros, citados aqui, não propõem simplesmente que 

as soluções arquitetônicas sejam mais valorizadas. A própria maneira como o arquiteto executa 

sua atividade e entende sua profissão parece alterar-se progressivamente, conforme a arquitetura 

é valorizada. Isso equivaleria afirmar que a qualidade arquitetônica dos edifícios de apartamentos 

contemporâneos não estaria apenas relacionada a mudanças das características de projeto, mas 

sim a uma ressignificação da prática profissional do arquiteto. 

 Outro caso isolado que poderia incluir-se aos dois primeiros apresentados – Arquitetos 

Associados e UmpraUm – é um edifício de apartamentos projetado por Carlos Eduardo Dias 

Comas, em Porto Alegre. Esses são os únicos escritórios encontrados que discursam a partir das 

seguintes constantes470: 1. Valorizar as soluções arquitetônicas dos edifícios de apartamentos 

propostos, concebidas, efetivamente, a partir do escritório de arquiteto; 2. Viabilizar novas 

possibilidades de atuação profissional, em empreendimentos sem a presença de um cliente (no 

caso, sem a presença de um incorporador que solicite a encomenda), em que toda a demanda é 

criada e desenvolvida no próprio escritório de arquitetura; 3. Criticar as resultantes arquitetônicas 

e urbanísticas da verticalização estabelecida a partir da incorporação mais hegemônica; 4. 

Desvalorizar certos agentes imobiliários que ajudam decisivamente a constituir as características 

arquitetônicas baseadas apenas em preceitos comerciais, como os corretores imobiliários; 5. 

Estruturar o escritório a partir de equipes relativamente menores, principalmente se comparadas 

aos arquitetos que mais frequentemente obtêm encomendas junto ao mercado de incorporações; 

6. Buscar possibilidades menos tradicionais de financiamento para a incorporação de edifícios, 

que não dependam, por exemplo, de investimentos realizados a partir do mercado financeiro. 
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 Essa pesquisa de doutorado encontrou outros escritórios de arquitetura que atuam também como 
incorporadores imobiliários. Em Goiânia, por exemplo, existem mais dois casos: o escritório Bretones & 
Carvalho, que fundou a incorporadora Métrica (CARVALHO, Roberto. Depoimento. Entrevistador: Felipe 
Anitelli. Goiânia: Bretones e Carvalho, 2013) e o escritório Espaço Arquitetura, que fundou a incorporadora 
Tecto (RABELO, Frederico. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Espaço Planejamento 
Arquitetura Consultoria, 2013). Ambos, porém, ao menos no discurso, não buscam criar alternativas ao que 
o mercado já oferece em termos de soluções arquitetônicas. Eles parecem se somar ao panorama já 
estabelecido e não tentar cria outro panorama. 
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Figura 42: Edifício de apartamentos, projetado e incorporado pelo arquiteto Carlos Eduardo Dias Comas. 
Localização: rua Carlos Trein Filho, Mont‟ Serrat, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fotos: autor). 

 

 Para a incorporadora SA com atuação nacional, a arquitetura é um recurso que deve ser 

controlado para garantir os lucros. Já nas intenções desses arquitetos-incorporadores, a 

arquitetura é um dos recursos que deve ser explorado para garantir os lucros. Outra maneira de 

se entender a atividade desses arquitetos-incorporadores, é comparar com diversos argumentos 

desenvolvidos ao longo desse capítulo: 

● A escala de produção aumentou substancialmente, tanto em termos de expansão geográfica 

quanto em termos do tamanho dos empreendimentos; 

● Impactantes transformações políticas, econômicas e sociais ocorreram recentemente e 

ajudaram a justificar esse aumento; 

● A abertura de capitais na Bolsa de Valores e a capitalização das principais incorporadoras 

imobiliárias; 

● Vultosos investimentos de capital realizados a partir da aproximação dos mercados imobiliário e 

financeiro; 

● Substancial aumento do crédito imobiliário disponível para consumo de moradias produzidas por 

incorporadores imobiliários; 

● Crescente concentração de incorporadoras em um número cada vez menor de empresas; 

● O empresariamento do escritório de arquitetura e a reformulação da estrutura interna para 

atender melhor às demandas dos principais incorporadores. 
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Por um lado, todas essas transformações, relacionadas, foram fundamentais para a 

atuação dos maiores incorporadores imobiliários brasileiros, principalmente as empresas SA que 

têm atuação nacional. Sem essas mudanças, eles não poderiam atuar da maneira que atuam. Por 

outro lado, nenhum desses fatores é essencial para as experiências dos arquitetos-incorporadores 

mencionados. Isso reforça que não são somente os seus resultados que seriam diferenciados. 

Quando se coloca a arquitetura dentre os principais recursos definidores das características do 

empreendimento, esses contextos políticos, econômicos, sociais e jurídicos deveriam ser 

alterados. 

Reforça-se aqui, principalmente em função dos interesses desse capítulo, a prioridade em 

valorizar as intenções desses arquitetos-incorporadores e não propriamente avaliar caso-a-caso o 

alcance dos resultados de seus empreendimentos. De acordo com os recortes estabelecidos, é 

mais relevante a consciência desses escritórios de que a incorporação imobiliária mais tradicional 

e os produtos imobiliários resultantes trazem determinados impactos que deveriam ser 

reavaliados. Além disso, importante aqui é valorizar a iniciativa e o risco assumido por esses 

poucos arquitetos que se dispuseram, inclusive financeiramente, a revalorizar a arquitetura dos 

edifícios de apartamentos contemporâneos. É preciso não esquecer também que tais iniciativas 

não se constituem num mercado e sim em exceções isoladas dentre dezenas de outros escritórios 

que trabalham em moldes mais tradicionais471. Contudo, se essa produção marginal472 se mostrar 

futuramente viável do ponto de vista comercial, é possível que se abram novas fronteiras para a 

atuação dos arquitetos e, a partir disso, que constituam uma arquitetura paradigmática que 

influencie, inclusive, o mercado imobiliário mais tradicional.  
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 Isso não compromete os interesses desse trabalho, já que o mais importante aqui é qualificar os 
processos imobiliários mais relevantes e não quantifica-los. 
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 Marginal no sentido de que essas posturas estão à margem da produção imobiliária hegemônica. 
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 Uma questão que justifica a influência direta de certos promotores imobiliários oriundos de 

São Paulo sobre a incorporação de edifícios de apartamentos nas outras cidades estudadas é a 

financeirização do mercado imobiliário brasileiro473 ou, mais precisamente, a financeirização 

ocorrida em diversas incorporadoras paulistanas e a repercussão disso sobre o restante do país. 

A presença de uma incorporadora com matriz atualmente em São Paulo, instalada em qualquer 

uma dessas cidades e produzindo uma série de edifícios, confirma essa influência paulistana, 

nesses termos. Existem dois fatores concomitantes, que se somam, evidentemente, a diversos 

outros474: 1. A abertura de capitais de incorporadoras brasileiras, principalmente paulistanas, na 

Bolsa de Valores. Em termos de produção, através de diversos mecanismos, ocorreu uma 

captação bilionária de capitais para investimentos no setor; 2. O substancial aumento de crédito 

imobiliário para a compra de novas unidades habitacionais, a imensa maioria realizada pela 

tradicional incorporação imobiliária. Em termos de consumo, o mercado ampliou-se em patamares 

inéditos com a disponibilidade desse crédito. Com isso, o aporte bilionário oriundo de fundos 

financeiros foi aplicado na incorporação de empreendimentos e na construção de edificações e, 

concomitantemente, a venda das unidades habitacionais, geradas a partir dessa produção, foi 

praticamente toda subsidiada por fundos governamentais que disponibilizaram crédito. Nessas 

circunstâncias, ou seja, a partir de agentes imobiliários financeirizados, as incorporadoras 

oriundas de São Paulo foram praticamente as únicas que se beneficiaram desses capitais para 

financiar simultaneamente produção/consumo. 

Uma das principais consequências da popularização do crédito imobiliário, que repercutiu 

diretamente sobre ações de incorporadoras SA com atuação nacional e, consequentemente, 

impactou a paisagem local das cidades estudadas, é que boa parte desse novo crédito foi 

direcionado a faixas de renda mais baixa. Dentro dos casos concretos levantados, quando mais 

baixa a renda a que o empreendimento imobiliário se destina, maior a probabilidade de ele se 

constituir a partir de um megaempreendimento. Esse é um produto típico de incorporadoras 

financeirizadas a partir da Bolsa de Valores, raramente ele é realizado por empresas locais. 

Portanto, uma forma de popularizar o megaempreendimento realizado por incorporadoras SA com 

atuação nacional foi popularizar o próprio crédito imobiliário disponível entre populações mais 

pobres. Indiretamente, o próprio Governo federal contribuiu decisivamente para popularizar a 

incorporação de megaempreendimentos, já que o crédito imobiliário disponibilizado é oriundo 

basicamente de fundos públicos. Por isso, em termos de megaempreendimento, a influência de 

muitas incorporadoras com origem paulista sobre a produção imobiliária das cidades estudadas 
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 A financeirização do mercado imobiliário brasileiro, a aproximação entre os mercados financeiro e 
imobiliário ou, ainda, a influência dos interesses do primeiro sobre as ações do segundo podem ser 
entendida em Fix (2010). 
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 Por exemplo, novas regulamentações legislativas sobre o funcionamento do mercado imobiliário 
brasileiro que incorpora edifícios de apartamentos. Como o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), 
criado pela lei federal n. 9.154, de 1997. 
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não seria consolidada sem a ajuda estatal. Nesse contexto, é impossível desvincular esse novo 

produto imobiliário da política habitacional e urbana governamental ou, ainda, é impossível 

desvincular a própria hipótese da pesquisa de doutorado dessas políticas. Um indício da criação 

desse novo mercado popular em termos de renda são as empresas que foram criadas 

especificamente para atuar nesse novo segmento de mercado. Empresas, obviamente, ligadas as 

incorporadoras financeirizadas. Nos termos colocados, existe uma relação entre a criação dessas 

novas empresas, esse novos negócios imobiliários a ampliação do próprio mercado, o novo 

crédito imobiliário oriundo de fundos estatais e os novos produtos criados por empresas, 

basicamente de São Paulo, como o megaempreendimento. Mais do que isso, essas questões 

somente se efetivam quando há um aporte considerável de capital oriundo do mercado financeiro 

destinado a incorporação desses empreendimentos, a construção das edificações, a compra dos 

terrenos, etc.. 

 A verticalização urbana derivada dessas condições intensificou-se e corresponde a boa 

parte do total dos edifícios de apartamentos construídos recentemente nas principais metrópoles 

brasileiras. Vincula-se, nesse contexto, essa verticalização com a atuação direta de 

incorporadoras com matriz atualmente em São Paulo, que instalaram-se nas cidades estudadas. 

Foi considerável a quantidade de novos edifícios construídos em apenas poucos anos, ou seja, 

comparativamente, essa produção imobiliária foi mais intensa pois os capitais disponíveis, 

públicos e privados, eram imensamente superiores aos existentes. Uma forma de explicar essa 

produção imobiliária é que a intensidade e a abrangência dessas novas materialidades urbanas 

são proporcionais e consequências da intensidade e da abrangência de aporte de capitais 

destinados a produção e ao consumo de produtos imobiliários oferecidos por esses agentes. Em 

outras palavras, transformações recentes ocorridas em trechos da paisagem de diversas 

metrópoles brasileiras são explicadas, em grande medida, por causa de ações de incorporadoras 

oriundas de São Paulo, capitalizadas na Bolsa de Valores, amparadas por crédito estatal, que 

construíram milhares de edifícios de apartamentos. Por isso, quando se relaciona a 

financeirização de trechos da paisagem urbana com a financeirização do mercado imobiliário, 

inclui-se, como principal agente mediador, os principais incorporadores paulistanos, pois são 

raríssimos os promotores imobiliários brasileiros, financeirizados nesses termos, cuja matriz das 

empresas não esteja atualmente em São Paulo. 

Conclui-se que muitos dos recentes impactos territoriais, ambientais, urbanísticos, 

arquitetônicos, sociais, econômicos, produtivos, etc., são decorrência principalmente da ação 

dessas empresas. Os ritmos e os níveis de lucros demandados pelo mercado financeiro 

influenciariam a produção e os produtos dessas incorporadoras de São Paulo, que, por sua vez, 

influenciariam a conformação físico-territorial e arquitetônica das cinco cidades em questão, 

através dos edifícios por elas incorporados. Nesse contexto, o mercado imobiliário paulistano 

influencia, como supõe a hipótese inicial desse trabalho, mas, ao mesmo tempo, é influenciado. A 
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cidade de São Paulo não parece ser a origem das premissas arquitetônicas adotadas em 

empreendimentos imobiliários brasileiros. Por isso, São Paulo seria mais uma peça desse novo 

circuito imobiliário em que o mercado financeiro foi incluído. São Paulo seria o ponto do território 

nacional em que essas características arquitetônicas seriam concebidas e se materializariam 

primeiro e, pela importância e representatividade desse mercado, o ponto de partida para as 

outras localidades ou o principal nó desse novo circuito. 

Constatou-se que investidores financeiros de origens variadas, eventualmente bancos 

estrangeiros, interferem decisivamente na definição de qualidades e do porte dos 

empreendimentos imobiliários lançados por incorporadoras SA com atuação nacional. Isso ocorre 

pois são seus capitais que amparam financeiramente boa parte dessas incorporações. Por isso, 

por consequência, esses investidores financeiros também teriam influência, indiretamente, sobre 

as materialidades urbanas oriundas dessa verticalização e a paisagem resultante. Na prática, 

esses investidores somente concretizam essa influência por causa de agentes imobiliários de São 

Paulo, pois são principalmente suas empresas que mantém relações comerciais com esses 

investidores, através de suas empresas sociedades anônimas e da aproximação do mercado 

financeiro. Não existe mais coincidência da localização geográfica entre o(s) proprietário(s) da 

incorporadora e a produção dos empreendimentos, ou seja, não existe mais coincidência da 

localização geográfica entre os investidores (que podem estar em qualquer lugar do planeta), o 

comitente (no caso das empresas citadas no parágrafo acima, com matriz em São Paulo e com 

filiais em dezenas de metrópoles brasileiras), o autor do projeto (muitas vezes com escritório na 

cidade de São Paulo) e a cidade em que o edifício de apartamentos será construído. Os territórios 

financeiros e virtuais não coincidem com os territórios concretos das metrópoles brasileiras. 

Especificamente no mercado imobiliário brasileiro contemporâneo, essa sobreposição territorial, 

financeira, produtiva, paisagística e arquitetônica ocorreu, principalmente, a partir da 

intermediação de incorporadores paulistas. 

Incorporação de edifícios de apartamentos, realizada por empresas de São Paulo, em 

cidades de todas as regiões brasileiras, pressupõe a expansão geográfica na atuação desses 

agentes imobiliários475. Pela primeira vez no país formou-se um mercado imobiliário único, ligado 

diretamente pela ação dessas empresas. Mais precisamente, de acordo com os interesses dessa 

tese de doutorado, o mercado imobiliário paulistano não estava mais restrito geograficamente a 

cidade de São Paulo, ou seja, esse mercado unificado é ligado, quase que apenas, por 

incorporadoras SA com atuação nacional, oriundas da capital paulista. Formaram-se grandes 

conglomerados empresariais cujo objetivo era readequar a estrutura técnica e administrativa para 

uma atuação em escala nacional, em praticamente todas as regiões ou estados, em dezenas de 
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 Sobre a expansão geográfica da atuação de incorporadoras brasileiras, principalmente paulistas, ver 
Shimbo (2010). 
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grandes cidades. As filiais dessas empresas, ou seja, as instâncias das incorporadoras SA com 

atuação nacional que efetivamente se instalam nas cidades, apenas reagem em função das ações 

e dos interesses previamente estipulados pela matriz, que normalmente fica em São Paulo. Uma 

importante constatação é que, dentre as empresas estudadas com essas características, sempre, 

em algum momento e em grande medida, o projeto do edifício de apartamentos é avaliado e 

validado pela matriz. Por fim, há influência dessas empresas também sobre incorporadoras locais, 

que atuam apenas nas cidades em que as incorporadoras SA com atuação nacional se instalam. 

As próprias parcerias comerciais entre essas incorporadoras reforçam que, em alguns casos, em 

grande medida, incorporadoras locais se subordinam aos interesses das incorporadoras 

financeirizadas colocadas.  

Não são apenas incorporadores locais que, nessas circunstâncias, são influenciados pelos 

interesses de incorporadoras SA com atuação nacional. O próprio arquiteto também se torna 

passível de influência quando obtém encomendas para projetar edifícios de apartamentos dessas 

empresas financeirizadas nesses termos. Esse arquiteto se transforma no elo de transição entre 

lucros imobiliários dessas incorporadoras e transformações edilícias e urbanas recentes das 

metrópoles brasileiras. Ele viabiliza o negócio ao confirmar arquitetonicamente o lucro esperado e, 

justamente por isso, perde sensivelmente seu valor cultural enquanto profissão. Portanto, projetos 

com soluções altamente padronizadas, de edifícios com formas mais simplificadas, com área do 

apartamento cada vez menor, além dos próprios megaempreendimentos, que materializam de 

maneira inequívoca interesses de incorporadoras SA com atuação nacional, muitas vezes, 

ocorrem a partir da ação desses arquitetos locais. 

A produção arquitetônica resultante ou a própria arquitetura enquanto profissão se 

mostram como importante forma de valorização desse capital especulativo e imobiliário, investido 

nos empreendimentos. Se atualmente, o arquiteto prioriza (ou reduz) sua atuação para valorizar 

esse capital, essa área do conhecimento, a arquitetura, tende a transformar-se em mercadoria. O 

arquiteto produz e vende uma mercadoria adequada a valorização do capital (o projeto) e 

concomitantemente define sua principal atividade profissional (o projetar) como mercadoria. Além 

disso, haveria um distanciamento territorial entre o arquiteto local que foi contratado para projetar 

o edifício e os principais agentes imobiliários da alta cúpula da empresa, sejam eles os diretores 

ou o próprio presidente476. Existe uma série de agentes imobiliários subordinados a essa cúpula, 

funcionários da empresa, que intermediam a relação entre eles e o arquiteto projetista. Nesses 

casos, as incorporadoras paulistas, que são as principais representantes desse modelo de 

desenvolvimento do projeto arquitetônico, estabelecem uma nova geografia para esse mercado 

imobiliário, expandido e globalizado por quase todo o território nacional. Alta cúpula da empresa e 
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 Sennett (2006) afirma que essa relação de trabalho mais distanciada seria a geografia da globalização, 
principalmente em empresas com vínculos mais estreitos com o mercado financeiro, que é justamente o 
caso de incorporadoras SA com atuação nacional. 
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arquitetos projetistas dos edifícios, na prática, como nunca se encontram pessoalmente, mais 

transacionam do que se relacionam.  

Outra influência sobre os arquitetos, especialmente aqueles que obtêm frequentes 

encomendas de projeto de incorporadoras SA com atuação nacional, é o que aqui denominou-se 

como „fábrica de projetos‟. Não que apenas os arquitetos que projetam edifícios de apartamentos 

para incorporadoras SA com atuação nacional configurem seus escritórios a partir da „fábrica de 

projetos‟. Porém, entre os profissionais que projetam para tais empresas, quase todos atuam 

como uma „fábrica de projetos‟. Primeiro porque o tempo disponível para produção do projeto é 

substancialmente diminuído. Segundo porque há uma divisão técnica do trabalho na produção do 

projeto. Um resultado da soma dessas duas variáveis é a fragmentação do conhecimento do 

arquiteto, que perde a capacidade de entender integralmente o objeto arquitetônico ao participar 

parcialmente e rapidamente do projetar. É notório que quem contrata o arquiteto não quer que ele 

interfira na conceituação do empreendimento. Aliás, esse profissional é contratado justamente 

porque aceita passivamente a conceituação estabelecida por quem o contratou ou, mais 

precisamente, o incorporador contratante não autoriza seu contratado contrariar determinações 

prévias estipuladas por ele. Portanto, como o parcelamento do trabalho, ocorrido na „fábrica de 

projetos‟, interfere na capacidade desse arquiteto em desenvolver soluções novas, alternativas, 

inusitadas e criativas, esse profissional parece muito mais dependente das premissas de projeto 

colocadas pelo incorporador. Esse arquiteto teria menos resistência em aceitar imposições 

externas sobre os resultados de seu trabalho.  

Já outros arquitetos reforçam ainda mais a influência desses agentes imobiliários 

paulistanos: escritórios de arquitetura com sede em São Paulo, mas que projetam edifícios de 

apartamentos em todo o Brasil para incorporadoras SA com atuação nacional. Nesses casos, 

tanto incorporadores quanto arquitetos são externos ao mercado imobiliário local onde se 

implantará o empreendimento imobiliário. Quando ambos forem oriundos de São Paulo, como 

muitos o são, curiosamente, boa parte da incorporação e do desenvolvimento do projeto 

arquitetônico são realizados na capital paulista, à distância, sendo, posteriormente, entregues aos 

agentes imobiliários locais, funcionários das filiais dessas empresas. 

Em termos arquitetônicos, uma das principais consequências da aproximação entre os 

mercados imobiliário-financeiro, mediada, principalmente, por incorporadoras SA com matriz 

atualmente em São Paulo, é o brutal aumento da produção imobiliária. Esse acréscimo seria 

identificado nos seguintes termos477: mais empreendimentos imobiliários lançados, mais 

empreendimentos lançados simultaneamente, mais empreendimentos lançados simultaneamente 

em diferentes localidades, maior número de cidades com lançamentos imobiliários, mais unidades 
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 O aumento da produção imobiliária e da escala dos empreendimentos lançados podem ser entendidos a 
partir de Sanfelici (2013). 
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habitacionais por empreendimento, mais unidades habitacionais por pavimento-tipo e mais 

edifícios por empreendimento. Negócios imobiliários com essas características seriam realizados 

praticamente apenas por empresas capitalizadas, capazes de aportar rapidamente um volume de 

capital proporcional a nova escala desses empreendimentos. Como constatou-se que essas 

empresas são basicamente oriundas de São Paulo, conclui-se também que quem requalificou a 

produção, nesses termos quantitativos e qualitativos, são principalmente incorporadoras 

paulistanas. Com isso, os próprios produtos imobiliários normalmente oferecidos foram alterados. 

Talvez a principal manifestação da requalificação dessa produção sejam os 

megaempreendimentos478. A especulação fundiária também é uma consequência importante. 

Terrenos tiveram seus preços aumentados, muitas vezes de forma artificial, especulativa e 

abusiva. Boa parte dessa especulação se relaciona diretamente a ação de incorporadoras SA com 

atuação nacional, a captação de recursos bilionários no mercado financeiro e a pressão de 

investidores financeiros por melhores resultados comerciais e por aumento da produção 

imobiliária. Apesar de não ser a única explicação, como muitas incorporadoras com matriz 

atualmente em São Paulo se encaixam em todas essas premissas, é possível afirmar que, em 

grande parte, o aumento de preços dos terrenos ocorreu por causa da ação de agentes 

imobiliários paulistas. 

 As questões abordadas até aqui, que poderiam ser sintetizadas como consequências da 

aproximação dos mercados imobiliário e financeiro, são estabelecidas em um ambiente político e 

econômico neoliberal479. Nesse contexto, interesses de grupos privados mais influentes 

politicamente, basicamente os principais promotores imobiliários, influenciam 

desproporcionalmente ações de agentes públicos competentes, responsáveis pela elaboração e 

gestão de políticas habitacionais e urbanas. Concretamente, a maneira como certos promotores 

imobiliários interferem nos encaminhamentos de instâncias governamentais para benefício próprio 

e incluem seus interesses econômicos mais urgentes. Somado a isso, esses promotores também 

conseguem obstruir, minimizar ou anular a participação de outras parcelas da população, pessoas 

que não estão vinculadas direta ou indiretamente aos interesses econômicos dessas empresas. 

Nesse ambiente político em que a política habitacional e urbana é cada vez menos partilhada com 

representantes de grupos sociais variados e cada vez mais monopolizada por representantes 

patronais de empresas do setor da construção civil, procedimentos democráticos480 tendem a ser 
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 Nos termos colocados no capítulo 3. 
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 Implicações da política neoliberal sobre a sociedade ocidental em fins de século XX podem ser 
entendidas em Anderson (2010). Nesse contexto, Oliveira (2010) identifica manifestações neoliberais no 
ambiente político brasileiro. Já Harvey (1996) e Hall (2005) explicam como essas implicações impactam o 
desenvolvimento físico-territorial das cidades. Por outro lado, Maricato (2002) mensura essas mesmas 
implicações na gestão das cidades brasileiras. 
 
480

 Políticas públicas aplicadas em ambientes democráticos, além da participação e influência política de 
determinadas parcelas da população podem ser entrevistas em Chomsky (2002) e Bauman (2013). 
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igualmente obstruídos, minimizados ou anulados. A atuação de conselhos populares de política 

urbana é um exemplo do embate entre tais grupos sociais mais variados e esses representantes 

patronais481, um caso concreto em que esses procedimentos democráticos são testados e, muitas 

vezes, menosprezados. 

Esse cenário tende a criar meios para que os empreendimentos imobiliários propostos 

sejam efetivados da maneira e nas circunstâncias que tais promotores achem mais conveniente. 

Entre os promotores imobiliários das cidades estudadas, entre os agentes que se beneficiam 

desse cenário favorável aos seus negócios, provavelmente, estão diversos incorporadores com 

matriz atualmente em São Paulo, já que eles figuram entre os que mais produzem edifícios de 

apartamentos atualmente. Portanto, o substancial aumento da produção imobiliária gerada por 

essas empresas, financeirizadas nos termos colocados, encontrou um ambiente político local 

favorável no qual pôde se implantar esses novos empreendimentos, nas qualidades e no porte por 

eles requeridos. Se essas incorporadoras SA com atuação nacional, como já mencionado, estão 

entre as maiores beneficiadas economicamente por vultosos capitais públicos e privados, 

destinados ao consumo e a produção de seus produtos imobiliários, é provável que essas 

empresas também figurem entre as que mais influência política tem. Carlos (1994, p. 28-29) 

associa o modo de acumulação capitalista com alterações da paisagem das cidades, ou seja, para 

se compreender aspectos materiais dessas metrópoles é preciso contextualizá-los a partir dos 

processos imobiliários em que eles estão inseridos: 

A cidade não pode ser estudada isoladamente (...), pois não é 
a cidade em si que „organiza a rede urbana, nem a metrópole 
que „organiza‟ um espaço territorial. Não é ela, em si, o fator 
de criação e desenvolvimento das relações espaciais, mas o 
modo como se dá o processo de acumulação capitalista, em 
que a metrópole, como sede da acumulação, assume 
formalmente o papel dinâmico de comando. 

Essa pesquisa de doutorado constatou que diversas das mais impactantes transformações 

edilícias e urbanas notadas atualmente em metrópoles brasileiras ocorreram por causa da ação 

de incorporadoras SA com atuação nacional. O megaempreendimento é o principal representante 

dessas transformações e certamente está vinculado a muitas empresas paulistas. Por um lado, 

contatou-se que é enorme a influência de determinados promotores imobiliários sobre a política 

habitacional e urbana, concebida e executada no município, por agentes públicos competentes. 

Por outro lado, incorporadores imobiliários oriundos de São Paulo, organizados em empresas SA 

com atuação nacional, produzem cada vez mais edifícios de apartamentos e impactam cada vez 

mais trechos da paisagem dessas cidades. Portanto, como é preciso entender o processo de 

acumulação capitalista para entender as características da metrópole, como sugere Carlos (1994), 

                                                                                                                                                                                                 
 
481

 Experiências em gestões públicas municipais que democratizam suas decisões mais importantes podem 
ser entendidas em Maricato (2013). Já Borón (2010) aborda dificuldades em implantar práticas mais 
democráticas em gestões políticas contemporâneas. 
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por consequência, é necessário compreender os processos imobiliários mais hegemônicos 

oriundos da ação de incorporadoras com matriz atualmente em São Paulo, mas que atuam em 

todas as cidades estudadas. Hegemônicos pois eles se repetem em qualquer cidade em que 

empresas com essas características se instalam, ou seja, existe um contexto geral, verificável em 

dezenas de grandes capitais brasileiras, mas que se manifesta de forma particular em cada lugar. 

Através desses processos e dos produtos imobiliários correspondentes é possível contextualizar 

grandemente seu desenvolvimento material mais recente. 
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 Essa tese de doutorado contemplou dois capítulos - Parte 1 - para explicar determinados 

processos imobiliários que reconfiguraram recentemente o mercado formal de incorporações de 

edifícios. Constata-se que características arquitetônicas das edificações e trechos de paisagens 

urbanas resultantes são fortemente influenciadas por essa reconfiguração. O resultado é esse – e 

não qualquer outro – por causa da maneira como grandes promotores imobiliários brasileiros 

produzem seus empreendimentos, ou seja, existe uma relação direta entre os processos 

imobiliários e os produtos imobiliários. A própria tese foi organizada dessa maneira, em duas 

partes: processos e produtos. 

 Várias questões levantadas na Parte 1 Processos Imobiliários, nos capítulos anteriores, 

serão retomadas aqui. Por exemplo, a construção de megaempreendimentos em periferias das 

cidades estudadas, notoriamente realizado por tais empresas. O capítulo 2 identificou uma 

captação bilionária de recursos oriundos do mercado financeiro e de fundos estatais, aplicados, 

respectivamente, na produção e no consumo de produtos imobiliários oferecidos nesse setor. As 

expectativas de lucro dos investidores financeiros, muitos dos quais bancos estrangeiros, 

influenciaram o aumento da escala de produção imobiliária oriunda de incorporadores cujas 

empresas estabeleceram vínculos com o mercado financeiro, tanto em termos de 

empreendimentos construídos, como o porte dos empreendimentos, a quantidade de edifícios e 

apartamentos, o número de unidades habitacionais por andar, etc.. Quanto maior a metragem 

quadrada necessária para acomodar um negócio imobiliário com essas características, mais difícil 

é encontrar terrenos adequados, principalmente em regiões centrais e consolidadas. Muitas das 

glebas urbanas compradas para a construção de edifícios de apartamentos dessas incorporações 

estão localizadas cada vez mais longe das principais centralidades da cidade, em áreas 

suburbanas com evidentes deficiências de serviços públicos básicos, e que, justamente por isso, 

são comparativamente mais baratas. Como muitos desses negócios contêm milhares de unidades 

e mudam drasticamente a paisagem urbana original, é possível afirmar que esses empresários 

têm atuado como planejadores de partes do território de subúrbios de capitais brasileiras. Essa 

situação, com todas as implicações que pode conter, se enquadra num processo de 

ressignificação dos papéis desempenhados por agentes públicos competentes e promotores 

imobiliários privados, como descrito no capítulo 1. 

 Portanto, as reflexões apresentadas nos próximos dois capítulos – Parte Produtos 

Imobiliários – devem ser entendidas nessa perspectiva. Negócios imobiliários privados, como a 

incorporação de edifícios, são caracterizados especificamente para atender os anseios comerciais 

de quem produz e os interesses financeiros de quem financia. Apesar do massivo discurso que o 

marketing imobiliário pretensamente quer impor, a definição das características arquitetônicas 

desses edifícios não tem como objetivo central atender demandas comportamentais de grandes 

parcelas da população, surgidas na contemporaneidade. Apesar de não negligenciar novos 

modos de vida da população brasileira e seus impactos sobre o habitar, essa pesquisa de 
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doutorado considera o edifício de apartamentos mais como uma peça da engrenagem imobiliária 

que viabiliza um modo de produção hegemônico. Nesse contexto, formatar a arquitetura do 

edifício é tão importante quanto formatar o crédito imobiliário que será disponibilizado pelo aparato 

estatal, formatar o processo de criação dos arquitetos autores dos projetos arquitetônicos, 

formatar a ação de gestores públicos competentes sobre a política habitacional e urbana, etc.. 

Essas e tantas outras formatações dão origem ao edifício como ele se configura atualmente, que 

será apresentado nesse capítulo. 

O sociólogo Paulo César Xavier Pereira, professor da Universidade de São Paulo, define o 

termo reestruturação imobiliária. Segundo ele, o adjetivo „imobiliário‟ atribui, simultaneamente, 

uma conotação social e espacial. Questões sócio-espaciais, explicadas eventualmente 

separadamente, poderiam ser entendidas conjuntamente quando condensadas num único termo: 

imobiliário. Reestruturação imobiliária seria “um conceito abrangente e articulado do social e do 

espacial tomando um sentido que precisa diferentes efeitos dos processos de reestruturação: 

produtiva, industrial, metropolitana, urbana, etc.” (2004, n. p.). Nesse contexto, o autor afirma que 

as reestruturações produtiva e industrial teriam dimensões globais e estariam mais próximas de 

fenômenos sociais; já as reestruturações metropolitana e urbana teriam dimensões locais e 

estariam mais próximas de fenômenos espaciais. A conclusão é pela “utilização de reestruturação 

imobiliária no sentido de identificar a mediação global-local como processo sócio-espacial do 

momento atual da globalização ou da metropolização recente”. 

É justamente essa a intenção dessa tese de doutorado. De acordo com seus interesses e 

abrangência, a Parte 1 Processos Imobiliários estudou aspectos produtivos da indústria da 

construção civil, especialmente a incorporação imobiliária que produz edifícios de apartamentos. 

Já a Parte 2 Produtos Imobiliários estuda aspectos mais relacionados à edificação, tanto na 

escala urbana (capítulo 3) quanto na escala do objeto arquitetônico (capítulo 4). Apesar de partes 

apresentadas separadamente, é somente a partir do entendimento conjunto de processos e 

produtos imobiliários que se estabelece objetivamente a simbiose entre a metrópole 

contemporânea, o edifício de apartamentos e o mercado imobiliário: “a noção de reestruturação 

imobiliária designa a transformação-produção-construção social do espaço com um conteúdo 

síntese, noção mediadora do que estaria ocorrendo atualmente, em diversos processos, níveis e 

dimensões” (PEREIRA, 2005, p. 11.629). Essa é uma das pretensões mais ambiciosas desse 

trabalho.  
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3.1 - A periferização da verticalização: 

o edifício não cabe mais na cidade 

Diferenças da distribuição de benfeitorias urbanas sobre o território são muito acentuadas 

nas cidades brasileiras, por causa da situação sócio-econômica do país, da insuperável 

desigualdade social e dos altos níveis de pobreza da população. Essas metrópoles são 

resultantes do embate, muitas vezes violento, para ocupações territoriais oriundas de classes 

sociais mais ricas e mais pobres. Dentro das regras comerciais onde a especulação fundiária 

prevalece, a tendência é que interesses de grupos econômicos mais relevantes, entre os quais, os 

principais incorporadores de edifícios de apartamentos, predominem sobre os interesses de 

parcelas da população com menos recursos econômicos e, justamente por isso, muitas vezes, 

com menos influência política. Esse embate, absolutamente desigual, reflete-se na disputa pelo 

território. As dezenas de visitas técnicas a edifícios de apartamentos mostraram, 

inadvertidamente, que as metrópoles estudadas não se configuram territorialmente através do 

centro ocupado por pessoas mais ricas e da periferia ocupada por pessoas mais pobres. O que 

esse tópico pretende mostrar é que essa maneira de explicar a cidade brasileira – centro rico, 

periferia pobre – não é capaz de abarcar toda a complexidade social, econômica, territorial, 

urbana e capitalista. 

 Mais uma vez, Pereira (2005, p. 11.627) ajuda a problematizar essas questões. Essa 

insuficiência viria “da noção de centro e periferia não explicar mais a localização dos diferentes 

grupos sociais na cidade e nem o surgimento de novos produtos imobiliários exclusivos para as 

classes médias e altas com o consequente agravamento da moradia para os mais pobres”. Foi 

encontrada uma diversidade de grupos sociais nas cidades estudadas, que ocupavam tanto 

regiões periféricas quanto regiões centrais: ricos e pobres, ambos moradores do centro e da 

periferia. Mais especificamente, foram levantados diversos empreendimentos imobiliários para 

classes de renda alta, média e baixa nas franjas metropolitanas, nas periferias das capitais e nas 

cidades vizinhas. Por isso, atualmente, a periferia parece não ser exclusivamente ocupada por 

famílias empobrecidas. Nessas regiões mais distantes, apartamentos em edifícios verticalizados 

estão sendo oferecidos a quase todas as faixas de renda, desde que a pessoa tenha o perfil 

adequado para acessar o crédito imobiliário. Essa condição mostra, ainda, que nem todos os 

habitantes têm acesso aos novos produtos imobiliários oferecidos na periferia, mas apenas os que 

podem se endividar com o aporte financeiro de bancos públicos e privados. 

 Abramo (2007, p. 26) menciona dois modelos paradigmáticos de conformação espacial das 

cidades. O primeiro seria uma cidade com ocupação mais compacta, cujo uso do solo é intensivo. 

O segundo seria uma cidade com ocupação mais difusa, cujo uso do solo é extensivo. Segundo o 

economista, cidades latino-americanas promovem simultaneamente estrutura de cidades 
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compactas e difusas: “ao se compactarem, também se difundem e, ao se difundirem, se 

compactam”. Ele nomeia esse fenômeno como cidade COM-FUSA, ou seja, a junção de 

compacta e difusa. Como esse conceito de cidade COM-FUSA poderia ser apropriado pelo objeto 

de estudo dessa pesquisa de doutorado? A primeira condição é que, no geral, um edifício de 

apartamentos aumenta a densidade populacional numa determinada área, ou seja, ao se trocar 

casas térreas por edificações coletivas verticalizadas, provavelmente, obtém-se mais pessoas 

morando na mesma área. Por isso, o bairro que sofrer um processo de verticalização, 

tendencialmente, se compacta482, quando troca casas por edifícios de apartamentos. Se a 

compactação, ou seja, se a verticalização está ocorrendo na periferia, como se constata aqui, 

significa que áreas periféricas estariam, em muitos casos, se compactando. Isso ocorre porque a 

verticalização, nesse caso, é difusa, ou seja, se difunde por mais territórios periféricos, mais 

distantes das centralidades já consolidadas. Nesse contexto, pode-se afirmar que essa 

verticalização, além de compacta483, é também difusa. Compacta porque aumentaria a densidade 

populacional. Difusa porque ela ocupa atualmente longínquas periferias. Por isso, a reestruturação 

imobiliária, mencionada por Pereira (2004), ocorreria nessa cidade COM-FUSA, nos termos 

estabelecidos aqui, ao se apropriar da denominação inicial colocada por Abramo (2007). O 

arquiteto Nabil Bonduki (2011, p. 25)484, professor da Universidade de São Paulo, enxerga um 

modelo de crescimento urbano equivocado que se perpetuou ao longo do tempo. Ele se refere 

especificamente à capital paulista, mas suas argumentações parecem coincidentes com trechos 

da paisagem das outras cidades estudadas: 

A desigualdade urbana, funcional e social se aprofunda, 
gerando uma cidade partida e segregada. A mancha urbana 
se expande horizontalmente destruindo as áreas de proteção 
ambiental e gerando, por um lado, assentamentos precários 
distantes e carentes de infraestrutura, e, por outro, 
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 É evidente que existem diferentes níveis de compactação. Um edifício de luxo, por exemplo, tem bem 
menos unidades habitacionais do que um edifício popular. Portanto, no edifício de luxo moram, 
teoricamente, menos pessoas do que no edifício popular. Apesar disso, independentemente da classe 
social a que ele se destina, num edifício moram muito mais pessoas do que numa casa térrea unifamiliar. 
Além disso, exceções poderiam ser mencionadas, como as favelas. As regiões ocupadas 
predominantemente por favelas são altamente densas do ponto de vista populacional, apesar das 
edificações não terem, normalmente, vários pavimentos. Por isso, eventualmente, essas regiões faveladas 
podem ter maior densidade populacional do que áreas ocupadas por edifícios em algumas circunstâncias. 
 
483

 Reforçando as ressalvas já expostas na nota de rodapé anterior, é provável que existam casos em que a 
verticalização não afete significativamente a densidade populacional original da região em que se implanta. 
Portanto, o raciocínio da cidade COM-FUSA, utilizado aqui, se aplica apenas, evidentemente, aos casos em 
que regiões verticalizadas contemplam, comparativamente, mais habitantes do que regiões não 
verticalizadas. Em Belo Horizonte, por exemplo, o bairro de Savassi, que é predominantemente vertical, tem 
9.891,1 habitantes por quilômetro quadrado. Já o bairro Álvaro Camargos, que é predominantemente 
horizontal, tem 5.162,9 (Disponível em: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=des-t037b.xls. Acesso em: 9 abril 
2015). 

484
 Nabil Bonduki também foi o vereador relator do Plano Diretor da cidade de São Paulo, aprovado em 

2014. Atualmente, o arquiteto também é Secretário de Cultura do município de São Paulo. 
 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=des-t037b.xls
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condomínios fechados de média e alta rendas, acessíveis 
apenas por meio de automóveis (BONDUKI, 2011, p. 25). 

Em todas as cidades estudadas, foram encontrados empreendimentos imobiliários 

constituídos por edifícios apartamentos em regiões distantes das zonas mais centrais e 

consolidadas. A periferia mencionada é a geográfica, com relação ao centro. Além disso, muitas 

vezes, esses empreendimentos imobiliários estariam distantes também de instituições públicas, 

de equipamentos urbanos, de serviços básicos, etc.. Vários desses empreendimentos estão 

localizados em cidades vizinhas e não na capital estudada. Apesar disso, como se trata de um 

processo de verticalização evidentemente oriundo da metrópole principal, alguns serão 

considerados aqui. A destruição de áreas de proteção ambiental, citada por Bonduki, pode ser 

encontrada em outros termos nos casos concretos verificados. Um exemplo são diversos trechos 

da faixa litorânea da região metropolitana de Recife, ocupada predominantemente por elites 

econômicas moradoras de edifícios de apartamentos, mais luxuosos conforme se aproximam da 

orla marítima. Eles alteram drasticamente o meio ambiente natural previamente existente, quando 

formado por rios, córregos, várzeas, brejos, mangues, praias, matas ciliares, massas arbóreas 

nativas, oceano, fauna, flora e, evidentemente, populações mais pobres que vivem e dependem 

desse meio ambiente natural para obter seu sustento material. Em Recife, são vários bairros no 

litoral: Pina, Boa Viagem, Piedade, Candeias, Barra da Janguada, Paiva, entre outros. 

No caso do litoral pernambucano, nas imediações da região metropolitana, o mercado 

imobiliário que produz edifícios de apartamentos tem praticamente monopólio sobre boa parte da 

ocupação que ocorre mais próxima da praia. A verticalização urbana, que se iniciou nas décadas 

de 1950 e 1960, se intensificou nas décadas de 1970 e 1980 e se expandiu a partir de então mais 

fortemente para as demais cidades vizinhas da capital. Em alguma medida, essa situação se 

repete em outros bairros da cidade de Recife, distantes da orla marítima, principalmente as 

regiões ocupadas ao longo do rio Capibaribe, quase sempre com edifícios de apartamentos 

voltados para classes de renda mais alta. Aflitos, Jaqueira e Casa Forte são alguns exemplos. 

Esses edifícios que margeiam o rio ainda trazem outro agravante sócio-ambiental: a segregação 

espacial, visto que, normalmente, são condomínios fechados, murados, que restringem o acesso 

à beira do rio aos moradores dos apartamentos. Em muitos trechos da cidade, não é mais 

possível ver o rio, pois esses edifícios se interpõem entre a margem do Capibaribe e o espaço 

público da rua. 

 



278 
 

 

 

Figura 43: Rio Capibaribe, a mata ciliar restante e a ocupação humana ao redor: muitos edifícios de 
apartamentos, constituídos territorialmente a partir de um condomínio fechado que, muitas vezes, inibe a 
presença de não moradores dos edifícios na beira do rio. Em vários trechos do rio, como nos das fotos 
acima, só é possível enxergá-lo ao se transitar pelas pontes da cidade. Localização: ponte que dá acesso a 
rua Amélia, bairro Graças, Recife, Pernambuco (foto: autor). 

 

 Também é encontrada, nas outras cidades estudadas, a descaracterização do meio 

ambiente natural a partir da construção de edifícios de apartamentos produzidos pela 

incorporação imobiliária, direcionados a faixas de renda médias e altas, muitas vezes, associados 

a ocupações periféricas. Por exemplo, apesar da considerável variação topográfica da paisagem 

composta por morros, outeiros e colinas, a verticalização urbana de Porto Alegre restringe 

fortemente a visualização dessas características naturais, como é o caso da concentração de 

edifícios de apartamentos no Jardim Carvalho, que bloqueia a vista de um morro localizado ao sul 
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do bairro. Outro caso concreto que poderia ser mencionado é a complexa ecologia da região de 

Belém, composta por fauna e flora características da Amazônia, que pode sofrer impactos com 

verticalização urbana recente, com empreendimentos imobiliários localizados em áreas cada vez 

mais próximas da floresta, como o bairro de Marco, cujo limite está na avenida perimetral, vizinho 

do Curió-Utinga, região basicamente composta por mata nativa. Similarmente, a construção de 

edifícios de apartamentos no entorno de parques urbanos de Goiânia. Alguns desses parques, 

principalmente os mais novos, foram construídos em regiões mais distantes do centro, áreas com 

córregos e matas ciliares pré-existentes. Esse é o caso do Parque Cascavel, no Jardim Atlântico, 

construído em trecho de um córrego que cruza a cidade de norte a sul e que tem cerca de 14 

quilômetros de extensão, desde as imediações do Setor Campinas até o Setor Mansões Paraíso. 

A construção de pavimentos subterrâneos para estacionamento de automóveis nos edifícios, 

atualmente, prática coibida pela prefeitura por causa de questões ambientais, exige, muitas vezes, 

o permanente bombeamento das águas do lençol freático. Isso interfere na presença de água no 

subsolo e na quantidade de umidade necessária para a vegetação das proximidades, 

prejudicando o florescimento de espécies da flora e a presença de espécies da fauna. De maneira 

análoga, a região leste dos bairros Belvedere e Vila da Serra, ambos na divisa das cidades de 

Belo Horizonte e Nova Lima. Composta por uma peculiar paisagem de morros, cujo ambiente será 

provavelmente degradado se a intensa verticalização continuar na mesma intensidade e direção. 

 Os exemplos citados acima estão associados à verticalização urbana realizada em regiões 

cada vez mais distantes, que avança, muitas vezes, por regiões sem histórico de construção de 

edifícios de apartamentos, próximas de áreas com grande valor ambiental. Essa é uma faceta da 

periferização da verticalização: quanto mais distantes das regiões centrais já consolidadas, mais 

próximos esses edifícios estariam, eventualmente, de ambientes naturais pré-existentes e, até o 

momento, pouco alterados pela ação humana. Nessas condições, a verticalização urbana pode 

potencializar a degradação ambiental e alterar as condições ecológicas da região, interferindo, 

inclusive, no clima, na disponibilidade de água, no regime de chuvas, na temperatura, na fauna, 

na flora, entre outros. 

 A densidade populacional das metrópoles estudadas indica um aparente paradoxo. Por um 

lado, todas elas apresentam regiões altamente ocupadas, com densidade populacional elevada, 

vinculadas, muitas vezes, com a presença intensiva de edifícios de apartamentos. Por outro lado, 

o valor médio de densidade populacional, indicado pelo IBGE485 e que inclui todo o seu território, é 

relativamente baixo. Vazios urbanos cujo principal objetivo é a especulação fundiária são 

exemplos que ajudam a compreender essas diferenças. Nesse contexto, é possível imaginar que, 

                                                           
485

 Belém tem cerca de 13 habitantes por hectare na média, Goiânia tem cerca de 17 habitantes por hectare 
em média, Porto Alegre tem cerca de 28 habitantes por hectare em média, Recife tem cerca de 70 
habitantes por hectare em média, Belo Horizonte tem cerca de 71 habitantes por hectare em média. As 
densidades populacionais mencionadas foram calculadas a partir de dados disponibilizados pelo IBGE, 
referentes à população estimada em 2010. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. 
Acesso em: 15 julho 2014. 
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em algumas circunstâncias, trechos dessas cidades com densidade populacional ainda baixa 

poderiam ter, eventualmente, sua ocupação intensificada. Isso poderia contribuir para evitar o 

crescimento horizontal desmesurado e a construção de moradias em regiões cada vez mais 

distantes dos principais centros já consolidados, ou seja, evitaria a tendência atual de 

periferização da verticalização, como sugere o título desse tópico. Bonduki (2011) também 

associa restrições ao crescimento urbano horizontal descontrolado com um maior adensamento, 

quando adequado, de áreas já consolidadas. Evidentemente, ações que resultem em alterações 

na densidade populacional somente deveriam ser realizadas a partir de iniciativas do Poder 

Público, que mensurem com precisão as consequências de áreas sub ou superpovoadas. 

Obviamente que controle, concentração, dispersão e localização dos edifícios deveriam ser 

realizados a partir de um planejamento urbano elaborado e gerido a partir de gestores públicos 

competentes, a partir de considerações e interesses igualmente públicos. Isso poderia ajudar a 

distribuir de maneira mais equilibrada a população no território, de acordo com o desenvolvimento 

urbano já consolidado ao longo do tempo: 

Nesse aspecto reside a chave da questão urbana em São 
Paulo: se a metrópole não deve crescer horizontalmente, 
onde irão ser implantados os empreendimento imobiliários 
necessários para abrigar a demanda habitacional futura e os 
novos estabelecimentos comerciais, serviços e outros usos 
não residenciais? Acreditamos ser possível dar melhor 
aproveitamento aos espaços urbanizados, de modo a 
propiciar melhor qualidade tanto para os usos já existentes 
como para as necessidades futuras (BONDUKI, 2011, p. 31). 

Através das viagens acadêmicas e das visitas técnicas realizadas em cada uma das 

cidades estudadas, além da análise de peças gráficas dos edifícios de apartamentos que foram 

levantados, reconheceu-se um padrão de periferização do processo de verticalização urbana, 

ocorrido recentemente: 

● Os empreendimentos localizam-se próximos a grandes eixos viários, avenidas radiais 

importantes, rodovias ou vias expressas, com raros pontos de transposições para pedestres, 

como passarelas ou túneis. Diversas delas são conexões metropolitanas, que ligam cidades 

diferentes. Nesse caso, o limite de velocidade para trânsito de automóveis é adequado para 

viagens rodoviárias, ou seja, muito acima das permitidas nas regiões mais centrais consolidadas. 

Essa situação dificulta ainda mais deslocamentos de pedestres; 

● Raras também são as faixas de circulação exclusivas destinadas a veículos não motorizados, 

como bicicletas. Isso reforça que muitas dessas bases rodoviárias são apenas vias de circulação, 

em que veículos motorizados trafegam grandes distâncias, em altas velocidades. Essas 

configurações não parecem adequadas a regiões ocupadas predominantemente com moradias. 

Nessas circunstâncias, é evidente que veículos não motorizados, como bicicletas ou mesmo o 

trânsito de pedestres, são prejudicados ou inviabilizados; 
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● O transporte coletivo também é deficiente, visto que são pouquíssimos os casos em que uma 

única viagem conduz o cidadão até regiões mais centrais consolidadas. Muitas vezes, são 

necessárias duas ou três diferentes linhas de ônibus intra-urbano e baldeações em ao menos um 

terminal rodoviário ou ponto de ônibus. O tempo dispendido nunca é menor que uma hora, mas 

pode ser superior a duas horas, dependendo do trânsito486; 

● O transporte individual, principalmente de automóvel, é visivelmente prioridade nessas vias. Por 

isso, esse tipo de empreendimento imobiliário é restrito para quem possui automóvel ou para 

quem estiver disposto a dispender algumas horas diárias no deslocamento através de ônibus. 

Todas as cidades estudadas têm regiões em que edifícios de apartamentos foram 

incorporados recentemente com essas características. Por exemplo, a rodovia PE-009, ao sul da 

região metropolitana de Recife, ao longo do litoral; a avenida Bento Gonçalves, na região do bairro 

São José, sudeste de Porto Alegre; a rodovia Augusto Montenegro, na região do bairro Parque 

Verde, norte da região metropolitana de Belém; rodovia BR-060, na região do bairro Moinho dos 

Ventos, sudoeste de Goiânia; a rodovia BR-356, na região do bairro Belvedere, sul de Belo 

Horizonte. 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito487, no Brasil, a frota total de veículos, em 

2000, era de 29.722.950 milhões. Já em 2010, essa frota subiu para 64.817.974 milhões488. A 

quantidade total de veículos mais que dobrou nesse período. Segundo os censos do IBGE, a 

população brasileira era de 169.590.693 milhões em 2000 e de 190.755.799 milhões em 2010489. 

O aumento da população no período foi de cerca de 11% apenas, índice significativamente menor 

do que o expressivo crescimento da frota de automóveis. Além disso, a compra de cerca de 10 

milhões de veículos novos e usados, entre carros, motos e caminhões, seriam financiados em 

apenas um ano no Brasil490. Portanto, aumentou o número de automóveis no Brasil, tanto em 

termos absolutos como em termos proporcionais. Dentro das características arquitetônicas dos 

edifícios de apartamentos, uma questão que pode ajudar a explicar essa situação é o número de 
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 O doutorando realizou pessoalmente diversas viagens intra-urbanas, em deslocamentos pendulares 
centro-periferia-centro, tendo como ponto de partida a região mais central e o ponto de chegada a esses 
megaempreendimentos, nas regiões periféricas de cada cidade estudada. 
 
487

 O DENATRAN é um órgão vinculado ao Ministério das Cidades do Governo federal.  
 
488

 Disponível em: http://www.denatran.gov.br/frota.htm. Acesso em: 10 abril 2015. 
 
489

 Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Brasil_tab_1_4.pdf. Acesso em: 
15 julho 2014. 
 
490

 Calculado a partir de dados disponibilizados por CETIP, empresa que presta serviços no mercado 
financeiro. Disponível em: http://www.cetip.com.br/Financiamentos/Mercado. Acesso em: 15 julho 2014. A 
empresa não especifica exatamente a que ano esse montante de veículos financiados se refere. 
Evidentemente, variações na economia brasileira e instabilidades políticas contribuem para aumentar ou 
diminuir esse acesso ao crédito. 
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vagas de automóvel disponíveis para cada apartamento, que, em muitos casos, chega a duas, 

três ou mais. É cada vez mais notório que uma única família ou pessoa tem vários carros. Muitos 

dos empreendimentos imobiliários levantados têm apartamentos disponíveis com mais de uma 

vaga na garagem.  

Os dados apresentados no parágrafo anterior sugerem uma correlação de fatores. Muitos 

dos megaempreendimentos localizados em periferias, em grande medida incorporados por 

empresas SA com atuação nacional, são destinados a classes de renda média e baixa. Do ponto 

de vista financeiro, como constatado no capítulo 2, eles estão amparados por crescentes ofertas 

de crédito imobiliário para o financiamento das moradias, oriundas de fontes estatais. Como são 

famílias com rendas mensais relativamente baixas, é improvável que elas tenham acesso à casa 

própria sem a existência de um sistema de crédito como, por exemplo, o programa Minha Casa 

Minha Vida. Além disso, é provável que muitos desses perfis de renda menores também precisem 

de crédito para comprar seu automóvel. Já que essas moradias estão cada vez mais distantes de 

regiões centrais historicamente consolidadas e o transporte coletivo nunca funciona 

satisfatoriamente, o indivíduo é induzido a utilizar o automóvel. Se ainda não possui um, ele é 

incentivado a financiar a compra de um automóvel, vistas as oportunidades de crédito disponível. 

Contudo, num período de crise econômica, o endividamento habitacional somado ao 

endividamento da compra do carro podem gerar a precarização das condições financeiras desses 

cidadãos, alienados pelos financiamentos de longo prazo, impossibilitados de qualquer alteração 

de seu modo de vida enquanto não quitarem seus débitos. 

Fix (2011) aponta duas demandas para atuação no segmento econômico, perfil de renda 

que justifica boa parte da atual periferização da verticalização: 1. O aumento de escala de 

produção, para obter valor geral de venda (VGV) elevado, com custo unitário relativamente 

baixo491; 2. A busca de terrenos mais baratos: “As empresas [que atuam no segmento econômico] 

passam a procurar terras que antes não apresentavam interesse, justamente pela precariedade 

da infraestrutura e pela distância em relação aos centros de dinheiro e poder” (FIX, 2011, p. 192). 

É necessário precisar melhor essas „terras que antes não apresentavam interesse‟. Esse 

desinteresse é específico do mercado imobiliário formal, ou seja, dentro dos interesses dessa 

pesquisa de doutorado, os incorporadores imobiliários atuantes nas cidades estudadas pouco ou 

nada se interessavam comercialmente por essas regiões periféricas. A delimitação desse 

desinteresse é relevante pois muitas famílias mais pobres, cujo crédito imobiliário continua 

inacessível, historicamente ocuparam essas regiões periféricas492, inclusive a partir de ocupações 

informais, sem qualquer participação do mercado privado ou do amparo estatal. Para esses 
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 Essa questão foi largamente debatida no capítulo 2. 
 
492

 Essa pesquisa de doutorado identificou várias áreas de favela nas periferias das cidades estudadas, 
próximas de empreendimentos imobiliários privados realizados recentemente. Algumas delas ainda serão 
apresentadas nesse capítulo. 
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cidadãos, excluídos de programas governamentais e de ofertas do mercado, a construção de 

barracos em favelas ou a ocupação de moradias precárias é uma das prováveis soluções. Nesse 

contexto, sempre houve interesse de determinadas populações, evidentemente mais pobres, em 

áreas periféricas cujo preço de terra é sensivelmente mais barato, sendo, talvez, essa 

circunstância, uma das únicas maneiras de indivíduos miseráveis economicamente habitarem a 

metrópole493.  

Nas periferias visitadas, a grande maioria dos edifícios de apartamentos encontrados foi 

construída recentemente, entre as décadas de 1990 e 2000, com intensificação do processo de 

verticalização nos últimos dez anos. Diversos dos empreendimentos imobiliários identificados 

ainda estão sendo construídos, muitos edifícios ainda estão sendo lançados e muitos 

apartamentos ainda estão sendo vendidos. Isso reforça que a tendência de periferização da 

verticalização é recente. Aqui, nesse capítulo, pretende-se associar esse tipo específico de 

ocupação formal, de mercado, com o massivo acesso ao crédito imobiliário. Grandes parcelas da 

população, sem grandes reservas financeiras, puderam comprar seu apartamento através de 

financiamento bancário, com capitais oriundos de fundos estatais. Esse substancial acréscimo 

imobiliário-financeiro repercutiu na expansão do processo de verticalização rumo à periferia, pois 

as áreas mais centrais e consolidadas têm custo fundiário muito alto para essas classes de renda 

mais baixa. Portanto, existiria uma associação entre a periferização da verticalização e o crédito 

imobiliário. Em outras palavras, existiria uma relação entre ações de programas habitacionais e 

urbanos do Governo federal e a urbanização periférica das cidades brasileiras ou, ainda, existiria 

uma relação de causa e efeito entre ações estatais nos três níveis - municipal, estadual, federal – 

e resultados econômicos de importantes incorporadores imobiliários, especialmente sediados 

atualmente em São Paulo, se essa periferização for exemplificada através do 

megaempreendimento. 

 Questões pontuadas até aqui são confirmadas pelas arquitetas Regina Maria Prosperi 

Meyer e Marta Dora Grostein (2006), ambas professoras da Universidade de São Paulo. Apesar 

de grandes diferenças existentes entre as metrópoles brasileiras, as autoras identificam alguns 

traços comuns na organização territorial e no padrão de desenvolvimento sócio-espacial. Esses 

traços comuns coincidem com constatações dessa pesquisa de doutorado e sugerem que essas 

questões poderiam ser generalizadas, inclusive, para outras cidades além das estudadas aqui. 

Elas identificam algumas características integrantes de um „quadro metropolitano nacional‟: 

● A manutenção do crescimento periférico, ultrapassando áreas extremas do município-sede e 

avançando para municípios vizinhos, na região metropolitana. Essa periferização é o ponto central 

desse tópico, especialmente a estimulada pelo mercado imobiliário privado que incorpora edifícios 
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 Ainda será discutido nesse capítulo o embate entre a população pobre previamente ocupante dessas 
periferias e a pressão por novas áreas realizada pelo mercado imobiliário. 
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de apartamentos. Foram encontrados diversos casos concretos em que o processo de 

verticalização urbana, visivelmente originário da capital, avança sobre cidades vizinhas. Alguns 

exemplos são a verticalização de Recife avançando pelo litoral para Jaboatão dos Guararapes e 

Cabo de Santo Agostinho494, a verticalização de Porto Alegre avançando pela avenida Protásio 

Alves e se aproximando de Viamão, a verticalização de Belém avançando pela rodovia Augusto 

Montenegro e se aproximando do distrito de Icoaraci, a verticalização de Goiânia avançando pelo 

bairro Parque Amazônia e se aproximando de Aparecida de Goiânia, a verticalização de Belo 

Horizonte avançando para a zona sul e extrapolando os limites de Nova Lima. 

 

 

Figura 44: A área em destaque é a localização da praia de Candeias, exemplo de periferização da 
verticalização da metrópole. Localização: Candeias, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de 
Recife, Pernambuco (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 

 

                                                           
494

 Para a economista Ana Thaise Santos, analista de um setor chamado Inteligência de Mercado, da 
incorporadora paulistana Cyrela em Recife, Piedade, Candeias e Barra de Janguada em Jaboatão dos 
Guararapes e Boa Viagem em Recife são alguns dos bairros com processo de verticalização mais intenso 
nos últimos dez anos. Todos eles são bairros litorâneos (SANTOS, Ana Thaise. Depoimento. Entrevistador: 

Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012). 
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Figura 45: A área em destaque é a localização do bairro Vila Carvalho, exemplo de periferização da 
verticalização da metrópole. Localização: Vila Carvalho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: 
www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 

 

 

Figura 46: A área em destaque é a localização do bairro Parque Verde, exemplo de periferização da 
verticalização da metrópole. Localização: Parque Verde, Belém, Pará (Disponível em: 
www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 
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Figura 47: A área em destaque é a localização do bairro Moinho dos Ventos, exemplo de periferização da 
verticalização da metrópole. Localização: Moinho dos Ventos, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 

 

 

Figura 48: A área em destaque é a localização do bairro Vila da Serra, exemplo de periferização da 
verticalização da metrópole. Localização: Vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, 
Minas Gerais (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 16 julho 2014). 

 

● O esvaziamento populacional e funcional de áreas mais centrais já estruturadas. Quando essa 

tendência de esvaziamento se associa a um padrão de crescimento periférico, que, nessa 

pesquisa de doutorado, vincula-se a verticalização, pode-se gerar distorções sobre a distribuição 

da população no território da metrópole e o consequente usufruto de benfeitorias existentes em 

áreas mais centrais já estruturadas. Bonduki (2011) menciona o caso da cidade de São Paulo, 

que teria uma densidade populacional curiosamente baixa, que estaria vinculada, em alguma 

medida, ao padrão de crescimento periférico. Gestores públicos competentes são os agentes que 
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deveriam centralizar a gestão urbana do município, inclusive a decisão sobre onde a 

verticalização deveria ser consolidada e onde ela deveria ser evitada; 

● A relação destrutiva que essas novas frentes de urbanização, oriundas da periferização da 

verticalização, estabelecem com o meio ambiente. Aqui, essa relação poderia ser verificada de 

duas maneiras. Primeiro, com a destruição do meio ambiente natural como, por exemplo, a 

relatada ocupação sobre a orla litorânea da região metropolitana de Recife e o padrão de 

ocupação territorial adotado, muito afeito aos interesses dos agentes imobiliários que 

incorporaram os edifícios de apartamentos. Segundo, com a destruição da paisagem construída 

pré-existente, ocupada por populações evidentemente mais pobres do que os clientes que 

compram os apartamentos oferecidos por esse mercado que se insere na região. Uma 

consequência colocada, que ainda será explorada nesse capítulo, é a troca de pessoas, 

atividades e edificações: sempre com a saída de pessoas mais pobres e a entrada de pessoas 

mais ricas, não necessariamente de elites econômicas. Nessas circunstâncias, famílias mais ricas 

se aproximariam geograficamente de famílias mais pobres, ocupantes originárias dessas áreas 

periféricas.  

 Alguns agentes imobiliários entrevistados, atuantes nas cidades estudadas, enxergam 

essa expansão geográfica da localização dos edifícios de apartamentos e confirmam uma das 

principais hipóteses desse trabalho: interesses de agentes do mercado imobiliário de São Paulo e 

determinados produtos imobiliários por eles criados interferem, em alguma medida, na produção 

imobiliária local dessas cidades. Concretamente, nesse caso, muitos dos edifícios de 

apartamentos, construídos nessas periferias que foram verticalizadas, foram incorporados por 

empresas SA com matriz atualmente em São Paulo, especialmente os megaempreendimentos. 

Em Belém, por exemplo, Severino Marcos (informação verbal)495, um dos arquitetos que 

mais projetou edifícios de apartamentos recentemente na cidade, afirma que a região da rodovia 

Augusto Montenegro é um dos locais que mais se verticalizou nos últimos dez anos. Ele também 

diz que é justamente nessa região que se concentra grande parte dos empreendimentos 

imobiliários realizados por incorporadoras de fora da cidade. Uma visita nas proximidades dessa 

rodovia já é suficiente para concluir que quase todas essas empresas são incorporadoras SA com 

atuação nacional e com matriz atualmente em São Paulo. Foram levantados diversos edifícios de 

apartamentos na região realizados por essas incorporadoras paulistanas como, por exemplo, um 

empreendimento chamado Summer Total Life, incorporado por Viver e projetado por DPJ 

Arquitetura496, um empreendimento chamado Ville Solare incorporado por PDG e autor do projeto 

arquitetônico desconhecido e um empreendimento chamado Jardim de Provence incorporado por 
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 MARCOS, Severino. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 

496
 Disponível em: http://www.viver.com.br/imoveis/62/PA/Total-Life. Acesso em: 5 fevereiro 2015. 
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Cyrela497 e autor do projeto arquitetônico desconhecido 498, entre outros. Somados, esses três 

lançamentos imobiliários têm 24 edifícios, um indício de que eles se configuram a partir de 

megaempreendimentos. Portanto, existe uma relação direta entre a ação de incorporadoras cuja 

origem é São Paulo e a periferização da verticalização ocorrida em Belém499. O bairro Parque 

Verde e imediações, ao longo da rodovia, até Icoaraci, localiza-se cerca de 17 quilômetros da 

região central de Belém. Confirma também outra constatação já apresentada: ações dessas 

incorporadoras paulistanas, através de megaempreendimentos, são amparadas financeiramente 

por capitais estatais. Na placa do canteiro de obra do empreendimento Ville Solare, mencionado 

anteriormente, lê-se ao lado do logotipo da Caixa Econômica Federal: “Aqui tem investimento do 

Governo Federal”. 

 

  

                                                           
497

 Em parceria com a incorporadora belenense Síntese. 

 
498

 Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/jardim-de-provence-apartamento-parque-verde-belem-
pa. Acesso em: 7 fevereiro 2015. 

 
499

 Em alguns casos, incorporadoras de Belém também participam desses empreendimentos. Porém, 
normalmente, essa participação ocorre através de parcerias com incorporadoras paulistanas. Por exemplo, 
o já mencionado Parque Jardins da Cyrela é um empreendimento realizado em parceria com a 
incorporadora belenense Síntese. As parcerias entre incorporadoras locais e paulistanas já foram descritas 
no capítulo 2. 
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Figura 49: Empreendimentos chamados Ville Laguna e Ville Solare, ambos incorporados pela paulistana 
PDG, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Uma das placas defronte os edifícios, ainda em 
construção em março de 2013, expõe a participação estatal no negócio privado: “Aqui tem investimento do 

Governo Federal”. Localização: avenida Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém, Pará (fotos: autor). 

 

 Foi realizada uma série de visitas técnicas aos edifícios de apartamentos em cada uma 

das cidades estudadas. Dessa forma, levantaram-se diversos casos concretos com essas 

características, ou seja, edifícios incorporados por empresas SA com matriz atualmente em São 

Paulo e construídos em periferias dessas metrópoles. Dois megaempreendimentos imobiliários 

identificados, entre diversos outros que foram visitados, ilustram a questão. O primeiro, chamado 

Grand Líder Olýmpus, incorporado pela paulistana Cyrela e projetado por Dávila Arquitetura, 

localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. O bairro Vila da Serra500, onde ele se 

localiza, fica no limite ao sul da capital, já no município de Nova Lima. Está distante cerca de 7 

quilômetros da região central de Belo Horizonte. O segundo chamado Aquarela, incorporado pela 

paulistana Brookfield, projetado por Lins & Galvão e localizado em Goiânia. Ele fica no bairro Vila 

dos Alpes, distante cerca de 6 quilômetros da região central de Goiânia. 

  

                                                           
500

 Segundo o engenheiro civil Fabiano Delvaux, diretor da incorporadora paulistana Even em Minas Gerais, 
a região do Vila da Serra é uma das que mais se verticalizou nos últimos dez anos (DELVAUX, Fabiano. 
Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Even, 2013). 
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Figura 50: Empreendimento chamado Grand Líder Olympus, incorporado pela paulistana Cyrela em 
parceria com a mineira Líder, projetado por Dávila Arquitetura. Localização: Vila da Serra, Nova Lima, 
região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (fotos: autor). 

  

  



291 
 

  

Figura 51: Empreendimento chamado Aquarela, incorporado pela paulistana Brookfiled e projetado pelo 
escritório de arquitetura Lins & Galvão. Em uma das fotos vê-se, ao fundo, uma concentração de prédios na 
região mais central da cidade. A partir dela é possível ter uma noção da distância. Localização: Vila dos 
Alpes, Goiânia, Goiás (fotos: autor). 

  

 É evidente que nem todos os edifícios construídos atualmente nas periferias das cidades 

estudadas foram incorporados por empresas paulistanas. O Jardim Eldorado, de Goiânia, por 

exemplo, distante cerca de 10 quilômetros do centro, é um indício disso. Ele tem um processo de 

verticalização recente e intenso, com dezenas de edifícios de apartamentos construídos entre as 

décadas de 1990 e 2000. Por enquanto, são empreendimentos realizados muito restritamente por 

incorporadoras goianas. Porém, o fato é que, entre incorporadoras locais, são raras as que 

constróem maciçamente edifícios de apartamentos na periferia, principalmente 

megaempreendimentos. Já entre as incorporadoras SA com atuação nacional e matriz atualmente 

em São Paulo, quase todas constróem maciçamente edifícios de apartamentos em longínquas 

periferias, quase sempre através de megaempreendimentos. Supõe-se que, entre incorporadoras 

locais, empreendimentos desse porte, com essas características e nessas localidades, sejam uma 

exceção e que, para essas empresas, negócios do gênero estejam circunscritos a oportunidades 

específicas. Já entre as incorporadoras SA com atuação nacional, esse tipo de empreendimento é 

basicamente uma regra. O capítulo 2 expôs diversas demandas que justificam essa regra, como a 

capitalização dessas empresas através da Bolsa de Valores, a captação de recursos financeiros 

na Bolsa através de acionistas e de empréstimos, o substancial aumento de crédito imobiliário 

para financiamento de moradias, oriundo de fundos estatais e direcionado para faixas de rendas 

médias e baixas, entre outras. 

 A visita pessoal a todos os edifícios construídos atualmente nas periferias das cidades 

estudadas seria uma tarefa academicamente impossível. Por isso, alguns empreendimentos 

imobiliários, paradigmáticos das características que se pretende argumentar aqui, foram 

levantados através de outro procedimento metodológico. Isso reforça a diversidade como essa 

pesquisa foi arranjada e desenvolvida, além da demanda por uma variedade de métodos, cuja 



292 
 

complementariedade ajudou a alcançar seus principais objetivos501. Nesse caso, trata-se do 

levantamento e análise de peças gráficas dos edifícios de apartamentos, disponibilizadas nos 

websites das incorporadoras imobiliárias. Dessa maneira foi levantado, por exemplo, um 

empreendimento chamado Residencial Cidades do Mundo Life, incorporado pela paulistana 

Tenda e autor do projeto arquitetônico desconhecido, construído no bairro da Várzea, em Recife, 

distante cerca de 10 quilômetros da região central da cidade. Trata-se de um 

megaempreendimento, com 12 edifícios com formatos variados. 

 

  

Figura 52: Empreendimento chamado Residencial Cidades do Mundo Life, incorporado por Tenda e autor 
do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: Várzea, Recife, Pernambuco (Disponível em: 
http://www.tenda.com/uploads/empreendimentos/imoveis/residencial-cidades-do-mundo-life/. Acesso em: 16 
julho 2014). 

 

Por fim, a revisão bibliográfica também é um importante procedimento metodológico para 

levantar a relação entre a periferização da verticalização e a ação de incorporadoras SA com 

atuação nacional, com matriz atualmente em São Paulo. São raros os autores que 

sistematicamente produzem trabalhos acadêmicos que têm como objeto de estudo os edifícios de 

apartamentos brasileiros contemporâneos, realizados por promotores imobiliários privados, 

principalmente os que abordam seus aspectos arquitetônicos502. O trabalho de Sanfelici (2013, p. 

226) é um dos poucos em que é possível entrever a periferização da verticalização oriunda da 

ação dessas empresas de São Paulo, principalmente em outras grandes metrópoles brasileiras, 

além da capital paulista. A autora, que ilustra a questão a partir de casos concretos em Porto 

Alegre, apresenta um mapa com a localização de empreendimentos de sete incorporadoras com 

                                                           
501

 Todos os procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho estão descritos com maiores detalhes 
na Introdução. 
 
502

 Nesse recorte temático, os estudos acadêmicos desenvolvidos sistematicamente pelo Nomads.usp são 
exceções. 
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expressiva dispersão espacial e atuação nacional, das quais seis têm matriz atualmente em São 

Paulo: Cyrela, Rossi, Gafisa, Even, PDG e Viver503. Ressalte-se que muitos deles são grandes 

condomínios, com mais de 200 unidades habitacionais. Em suas palavras: “O mapa mostra que 

as incorporadoras nacionais privilegiaram o extremo leste da metrópole para ofertar 

empreendimentos grandes”. O mapa pontua diversos edifícios no extremo leste da capital gaúcha 

como, por exemplo, ao longo de duas importantes vias radiais: avenidas Protásio Alves e Assis 

Brasil e seus prolongamentos. Nos dois casos, aproximando-se e, por vezes, ultrapassando o 

limite com o município de Alvorada. Os edifícios mais distantes estão a cerca de 14 quilômetros 

da região central. 

 

  

Figura 53: Mapa que ajuda a localizar espacialmente a dispersão dos empreendimentos imobiliários na 
cidade de Porto Alegre, principalmente os vinculados a ação de incorporadoras com matriz atualmente em 
São Paulo (SANFELICI, 2013, p. 223). 

 

 Se a tendência de periferização da verticalização se acentuar, se o ritmo de construção 

desses edifícios de apartamentos aumentar e se os aportes bilionários de recursos do mercado 

financeiro se ampliar, é provável que, em casos extremos, as capitais estudadas não sejam mais 

suficientes para a implantação desses megaempreendimentos. É quase um pressuposto que 

negócios imobiliários desse porte sejam construídos em grandes glebas de regiões periféricas, por 

causa dos custos proporcionalmente muito menores, adequadas também para a construção de 

diversos edifícios, solução típica de um megaempreendimento. Quando essas localizações 

                                                           
503

 A sétima incorporadora com empreendimentos localizados pela autora, que não é de São Paulo, é a 
mineira MRV. 
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predominantemente ultrapassarem os limites dessas capitais, como muitas já ultrapassam, 

paradoxalmente, as cidades-sede das regiões metropolitanas não seriam mais o principal foco 

desses investimentos imobiliários. Portanto, por causa das consequências trazidas pelo 

desenvolvimento econômico dessa incorporação imobiliária em específico, faz-se necessário que 

a legislação edilícia e urbanística de edifícios de apartamentos, além da política urbana, sejam 

tratadas como uma demanda metropolitana, com regulamentações que abarquem a complexidade 

territorial de dezenas de municípios vizinhos envolvidos. Muitas dessas cidades são pequenas em 

termos populacionais e territoriais e têm uma capacidade técnica e administrativa menor, se 

comparada com a capital. Nesse sentido, uma legislação metropolitana sobre a verticalização 

urbana seria uma forma de proteger essas cidades menores da imposição de interesses 

econômicos desse capital imobiliário-financeiro globalizado. 

 O planejamento urbano da própria capital não está, em geral, plenamente preparado para 

incorporar a complexidade que a periferização da verticalização gera, principalmente no volume e 

na intensidade em que esse fenômeno vem ocorrendo. Nessa pesquisa de doutorado, afirma-se 

que a periferização da verticalização é um evento aleatório, pois aos agentes públicos 

competentes não é possível prever precisamente essa dispersão urbana, já que ela atende 

interesses privados desconhecidos, que se baseiam em pressupostos econômicos. Esses 

interesses não são informações públicas e, por isso, o planejamento empresarial de médio e longo 

prazo e o ritmo, volume e localização desses negócios imobiliários não podem ser corretamente 

regulados pelo planejamento edilício e urbano desses municípios. Dessa forma, é provável que 

haja déficit nos serviços de saúde, educação, cultura, lazer e saneamento, além de aumentar as 

dificuldades de deslocamento em direção às principais aglomerações de emprego. A periferização 

da verticalização, da maneira como vem sendo implantada, custa caríssimo aos Governos 

municipais dessas cidades metropolitanas, em termos sociais, econômicos e ambientais. A 

incompatibilidade entre os serviços públicos disponíveis nas periferias e o volume de edifícios 

construídos recentemente nessas regiões, tornaria essa verticalização insustentável. 

A prefeitura de Goiânia, cidade em que a tendência de periferização da verticalização 

ocorre de maneira tão acentuada quanto em qualquer outra das cidades estudadas, tem adotado 

uma postura distinta. A verticalização das edificações, o adensamento populacional e a 

mobilidade urbana seriam questões planejadas conjuntamente. Nesse contexto, os locais em que 

há maior concentração de edifícios de apartamentos, um número maior de moradores e, portanto, 

maior adensamento populacional, segundo a prefeitura, deveriam ser as localidades com maiores 

demandas e opções de transporte. A partir desse princípio básico, gestores públicos definiram 

alguns eixos viários mais importantes em que seriam realizados os maiores investimentos em 

transporte público e coletivo. Por causa desses investimentos, seria justamente nesses locais que 

os edifícios poderiam ser construídos com maior gabarito, edifícios com mais pavimentos e com 

mais unidades habitacionais disponíveis e os locais em que o adensamento populacional poderia 
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ser maior. Em outras palavras, ao menos no discurso, a prefeitura incentivaria a verticalização 

apenas nas regiões melhores servidas por transporte coletivo e público. Existiria uma integração 

entre uso e ocupação do solo e esse transporte. A arquiteta Érika Cristine Kneib (informação 

verbal)504, professora da Universidade Federal de Goiás e especialista em transporte505, afirma 

que essa postura é parecida com o que vem ocorrendo já há alguns anos na cidade de Curitiba: 

Tem grandes eixos de transporte [com BRT, Bus Rapit 
Transit, em Curitiba]. Lindeiros a esses grandes eixos você 
pode verticalizar, você tem maior adensamento e, à medida 
que você se afasta desses eixos, você vai reduzindo a 
tipologia em altura e em densidade (...). Isso aqui é um 
exemplo que hoje é referência no Brasil de uma das únicas 
cidades que conseguiu, realmente, integrar transporte público 
e uso do solo. 

 Segundo a arquiteta, “Goiânia tentou fazer uma questão parecida”506. Ela menciona vários 

eixos viários da capital goiana em que esse princípio foi utilizado: avenida 85, avenida T-9, 

avenida Mutirão, avenida Castelo Branco, avenida Assis Chateaubriand, rua 10, avenida T-7, 

avenida C-12, avenida C-17, entre outras. Seria possível adensamento e verticalização maiores 

nas três primeiras quadras que margeiam essas vias, em função da maior oferta de infraestrutura 

e transporte coletivo que seriam providos proporcionalmente e concomitantemente à construção 

desses edifícios507. “Foi uma maneira que eles tentaram de restringir um pouco essa 

verticalização, mas deixar verticalizar ou até potencializar essa verticalização nos eixos 

[mencionados]”508. Uma das melhorias de transporte público mencionada por Kneib é o BRT, que 

tem características especiais: faixas exclusivas para trânsito, plataforma de embarque e 

desembarque no mesmo nível do piso do ônibus, ônibus adaptados a essas plataformas, 

pagamento antecipado da passagem (sem cobradores dentro dos ônibus), semáforo sincronizado 

para não interromper o tráfego dos ônibus, etc.. Uma avenida de Goiânia que proveu o transporte 

dessa maneira é a Anhanguera. Esses condicionamento e concentração de transporte coletivo 

permitiriam, em tese, segundo os princípios mencionados, aumentar a verticalização inicialmente 

permitida nos primeiros trezentos metros mais próximos dessa avenida e, ao mesmo tempo, 

desestimular a construção de edifícios em quadras mais distantes509. 

                                                           
504

 KNEIB, Erika Cristine. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: FAV-UFG, 2013. 

505
 O mestrado e o doutorado da arquiteta são da área de Transportes, ambos realizados na Universidade 

de Brasília. 
 
506

 KNEIB, Erika Cristine. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: FAV-UFG, 2013. 
 
507

 Segundo Kneib, essas regulamentações foram incluídas no Plano Diretor de Goiânia em 2007. 
 
508

 KNEIB, Erika Cristine. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: FAV-UFG, 2013. 
 
509

 É preciso ressaltar que em vários trechos das avenidas e ruas mencionadas já é relativamente 
consolidada a verticalização das edificações. Portanto, se forem construídos mais prédios, mais altos e com 
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Figura 54: BRT na avenida Anhanguera. Localização: Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

 

 Foram encontradas diversas obras de melhoramentos viários nas outras cidades 

estudadas, que inclusive priorizam o transporte coletivo urbano e metropolitano. Esses são os 

casos do BRT na avenida Cristiano Machado na zona Norte de Belo Horizonte (ainda em 

construção), do BRT no trecho inicial da avenida Protásio Alves na zona Leste de Porto Alegre510 

(ainda em construção), do BRT na avenida Caxanga entre as zonas Leste e Oeste de Recife 

(parcialmente concluído)511 e o BRT na avenida Almirante Barroso na zona Norte de Belém512 

                                                                                                                                                                                                 
mais unidades, é provável que o transporte público se sature, mesmo com as supostas melhorias urbanas 
subsequentes. 
510

 Disponível em: http://www.portal2014.org.br/andamento-
obras/59/BRT+Avenida+Protasio+Alves++RS.html. Acesso em: 21 julho 2014. 
 
511

 Disponível em: http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/deolhonotransito/tag/brt/. Acesso em: 21 julho 2014. 

 
512

 Disponível em: http://ww3.belem.pa.gov.br/brt/?p=7330. Acesso em: 21 julho 2014. 
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(parcialmente concluído)513. Em nenhum desses casos, no entanto, é exclicitamente colocada a 

relação entre uso e ocupação do solo, a verticalização urbana e a transporte coletivo ou, ainda, a 

interferência da construção de edifícios de apartamentos sobre sistema de transporte da região ou 

a compatibilidade entre densidade populacional gerada a partir de edificações verticalizadas e a 

disponibilidade das novas linhas de BRTs criadas. Nenhuma dessas relações é realizada como no 

caso relatado de Goiânia. Por isso, na prática, a partir dos casos concretos identificados, 

verticalização e mobilidade parecem ser políticas públicas desvinculadas e realizadas a partir de 

planejamentos distintos. 

 

  

  

Figura 55: BRT na avenida Cristiano Machado. Localização: Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

 

 A verticalização urbana, no volume, no ritmo e nas localizações atualmente demandadas 

por agentes imobiliários que participam desse processo, influencia o cotidiano da população, a 

                                                           
513

 A mesma reportagem citada na nota de rodapé anterior menciona a intenção de estender a linha de BRT 
até a rodovia Augusto Montenegro, coincidentemente na mesma região e no mesmo momento em que 
inúmeros megaempreendimentos imobiliários estão sendo construídos por incorporadoras com matriz 
atualmente em São Paulo. 
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paisagem resultante e a relação que essas pessoas estabelecem com a cidade em que moram. A 

presença de um posto de saúde, a quantidade de vagas em uma creche, a coleta do volume de 

esgoto gerado, a macro drenagem urbana, a gestão dos recursos hídricos existentes, a instalação 

de parques verdes, etc., ou seja, a existência de serviços, instituições, infraestruturas, 

equipamentos públicos, etc., em locais e quantidades adequadas são fundamentais para que a 

demanda da população residente seja suprida de forma suficiente. Edifícios de apartamentos 

construídos maciçamente na periferia de metrópoles brasileiras, a partir de 

megaempreendimentos, inclusive viabilizados, muitas vezes, com financiamento oriundo de 

fundos públicos, interferem decisivamente nessa dinâmica e na própria urbanidade resultante. 

Somente uma visão sistêmica de todos os componentes das materialidades urbanas e seus 

respectivos interrelacionamentos e consequências pode gerar planejamentos mais equilibrados, 

sustentáveis e adequados. 

 

3.1.1 - Edifícios cidade-dormitório: 

os megaempreendimentos e os megalucros 

Levantou-se um padrão de urbanização, que altera brutalmente regiões periféricas cada 

vez mais extensas das cidades estudadas: os megaempreendimentos. Como justificado no 

capítulo 2, esse modelo de negócio poderia ser justificado a partir de interesses econômicos de 

um novo circuito imobiliário, que inclui agentes do mercado financeiro como os principais 

investidores. Pessoas físicas e jurídicas financiaram enormemente a compra de terrenos, a 

incorporação e a construção de edifícios de apartamentos, sempre a partir de vínculos 

estabelecidos entre os mercados imobiliário e financeiro. Uma das consequências desse novo 

aporte de capitais é o aumento substancial da produção imobiliária que incorpora edifícios de 

apartamentos, que significa também aumento substancial dos lucros dessas empresas e dos 

próprios investidores financeiros. Ao se identificar aspectos morfológicos das regiões em que 

exemplares de megaempreendimentos estão localizados, nota-se um padrão específico de 

urbanização e alteração da paisagem urbana: bairros inteiros tendem a se moldar à semelhança 

dos megaempreendimentos, ou seja, edifícios com essas características quase nunca são 

construídos isoladamente. São raros ou praticamente inexistentes os bairros que têm apenas um 

exemplar de megaempreendimento. As regiões em que eles são construídos intensivamente 

mudam bruscamente sua paisagem, pois vários deles são construídos vizinhos, próximos uns dos 

outros, em um tempo relativamente curto. Como eles normalmente ocupam terrenos com áreas 

muito superiores àquelas dos edifícios construídos em regiões centrais consolidadas, a 

implantação de apenas alguns megaempreendimentos já é suficiente para transformar boa parte 

da paisagem existente. 
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Carlos (1994, p. 82) afirma que a “reprodução do espaço urbano recria constantemente as 

condições gerais a partir das quais se realiza o processo de reprodução do capital”. É a partir 

dessa premissa que essa pesquisa de doutorado justifica a existência desse modelo de negócio. 

Os megaempreendimentos precisam ser largamente reproduzidos e é justamente sua reprodução 

que recria, constantemente e crescentemente, as condições gerais ao processo de reprodução do 

capital imobiliário, especificamente de incorporadoras SA com atuação nacional. Considerando os 

principais elementos desse novo circuito imobiliário, inclusive os novos agentes especuladores do 

mercado financeiro que foram inseridos nesse circuito, o processo de reprodução desse capital só 

acontece no ritmo e no volume demandado se os megaempreendimentos se reproduzirem em 

grandes trechos da paisagem urbana. Portanto, nessas condições, adotou-se o termo „padrão‟ 

para explicar essas alterações da paisagem urbana de diversas periferias. 

Foram encontrados e visitados, no mínimo, quinze bairros com presença de 

megaempreendimentos nas cidades estudadas: Vale do Sereno (Nova Lima) e Fernão Dias, em 

Belo Horizonte; Jardim Eldorado, Moinho dos Ventos, Parque Amazônia, Setor dos Afonsos, 

Negrão de Lima e Vila dos Alpes, em Goiânia; Cremação, Umarizal e Parque Verde, em Belém; 

Jardim Carvalho, Jardim do Salso e São José, em Porto Alegre; Várzea, em Recife. Em alguns 

desses casos, até o momento, os megaempreendimentos constituem exceções, 

comparativamente às outras tipologias de edificações presentes nas proximidades. No Setor 

Negrão de Lima, em Goiânia, por exemplo, existe apenas um megaempreendimento por 

enquanto514. No entanto, esse modelo pode se generalizar e predominar futuramente. Se 

depender apenas de interesses econômicos de agentes imobiliários e financeiros, é provável que 

ele se generalize. Já em outros casos, o megaempreendimento praticamente modificou trechos 

inteiros da paisagem do bairro, como uma parte da região de Fernão Dias em Belo Horizonte515. 

 

                                                           
514

 Trata-se de um empreendimento chamado Eco Ville, subdividido em Araguaia, Caldas Novas e Serra 
Dourada, incorporado por MRV, autor do projeto arquitetônico desconhecido. A área do terreno é de 
29.828,80 metros quadrados, distribuídos em três quadras diferentes, isoladas por ruas. São 760 unidades 
habitacionais e 11 edifícios. Disponível em: http://www.mrv.com.br/ecoville/. Acesso em: 22 julho 2014. 
 
515

 Apenas quatro megaempreendimentos encontrados no bairro Fernão Dias somam 15 edifícios (3 
edifícios de um empreendimento chamado Ville Turquesa, incorporado por PDG, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido; 4 edifícios de um empreendimento chamado Residencial Ville Esmeralda, 
incorporado por PDG, autor do projeto arquitetônico desconhecido; 6 edifícios de um empreendimento 
chamado Minas Village Residencial, incorporado por Living, autor do projeto arquitetônico desconhecido; 2 
edifícios de um empreendimento incorporado por Tenda, autor do projeto arquitetônico desconhecido. 
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Figura 56: Empreendimento chamado Minas Village Residencial, incorporado pela paulistana Living, autor 
do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Sanitária, Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas 
Gerais (fonte: autor). 

 

 

Figura 57: Empreendimento chamado Minas Village Residencial, incorporado pela paulistana Living, autor 
do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Sanitária, Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas 
Gerais (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 24 outubro 2013). 
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 Os megaempreendimentos encontrados nas cidades estudadas têm diversas 

peculiaridades. Os exemplares levantados podem conter todas ou várias delas. Se consideradas 

isoladamente, é possível que elas não sejam novidade, ou seja, talvez essas características já 

tenham sido incluídas no repertório de outros edifícios, de outras épocas. Porém, trata-se de 

situação inédita quando identificada a totalidade ou a maioria delas, conjugadas, num único 

empreendimento imobiliário. As observações a seguir são referenciadas principalmente nas 

viagens acadêmicas e nas visitas técnicas realizadas em cada um dos bairros mencionados no 

parágrafo anterior516. 

● Localizam-se em regiões distantes de áreas já consolidadas, com maior número, concentração 

e diversidade de empregos, de usos, de equipamentos urbanos, etc.. Dentre os 

megaempreendimentos identificados, quase nunca se localizam nessas áreas consolidadas. Boa 

parte deles está distante mais de dez quilômetros do centro. Essa dispersão espacial vincula a 

periferização da verticalização, discutida no tópico anterior, ao megaempreendimento. Uma das 

exceções são três lançamentos imobiliários da paulistana Cyrela no bairro Umarizal, em Belém, 

em uma região relativamente próxima da área central e uma das mais valorizadas ultimamente. 

Apesar de três lançamentos diferentes, eles se localizam no mesmo quarteirão em lotes 

contíguos. Trata-se, portanto, de uma mesma grande gleba sub-dividida pela mesma 

incorporadora, em empreendimentos diferentes. Sua somatória, no entanto, configura um 

megaempreendimento517; 

● Localizados em áreas desvalorizadas, do ponto de vista comercial, para investimentos 

imobiliários na incorporação de edifícios de apartamentos. Uma análise preliminar sobre a 

paisagem do entorno já é suficiente para mostrar que as tipologias habitacionais pré-existentes 

são ocupadas, com frequência, por pessoas com renda mais baixa do que a clientela que costuma 

comprar os apartamentos dos edifícios construídos em megaempreendimentos. Muitas vezes, 

essa população originalmente residente não tem acesso a linhas de crédito imobiliário oriundo de 

fundos estatais e, por consequência, também não teria acesso aos novos produtos imobiliários 

                                                           
516

 Vários outros procedimentos metodológicos foram utilizados para entender essas características: acesso 
ao website de incorporadoras, levantamento de peças gráficas, observação atenta do mapa Google Maps e 
Street View, entrevistas com agentes do mercado imobiliário, revisão bibliográfica, etc.. No entanto, as 
visitas técnicas foram fundamentais para qualificar essas questões e precisar melhor sua intensidade e sua 
veracidade. 

 
517

 Trata-se de um empreendimento comercial chamado Mirai, com uma torre, projetado pelo escritório 
paulistano Itamar Berezin (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/mirai-salas-comerciais-umarizal-
belem-pa. Acesso em 22 julho 2014); um empreendimento residencial chamado Mirage Bay, com duas 
torres, projetado pelo escritório paulistano MCAA (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/mirage-
bay-apartamento-umarizal-belem-pa. Acesso em: 22 julho 2014); e de um empreendimento residencial 
chamado Mandarim, com uma torre, projetado pelo escritório paulistano Itamar Berezin (Disponível em: 
http://www.cyrela.com.br/imovel/mandarim-belem-apartamento-umarizal-belem-pa. Acesso em: 22 julho 
2014). Os quatro edifícios estão implantados num mesmo quarteirão, em lotes contíguos, no quadrante 
entre a avenida Pedro Álvares Cabral, avenida Wandenkolk e rua Municipalidade. O terreno dos três 
empreendimentos soma 10.838,02 metros quadrados. 
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oferecidos por esse mercado privado. Em muitas dessas áreas, em outros períodos, também 

eram relativamente raras ações do mercado imobiliário formal que incorpora edifícios de 

apartamentos518. Isso também indica que seriam regiões desvalorizadas por esses agentes; 

● Proximidade de áreas não-edificadas ou não-urbanizadas, eventualmente desabitadas, com 

mata nativa existente, próximas de rios ou córregos, reservas naturais ou parques urbanos, etc.. 

Também próximos de áreas ainda não edificadas, apesar de já urbanizadas e loteadas. Muitas 

dessas áreas são privadas e passíveis de serem vendidas por agentes imobiliários privados, 

apesar de muitas vezes possuírem evidentes atributos paisagísticos ou ambientais que poderiam 

justificar sua preservação. A existência de grandes glebas não edificadas e relativamente baratas 

ajuda a explicar a presença de megaempreendimentos nesses locais, já que a negociação 

fundiária nessas regiões provavelmente é muito mais fácil do que os terrenos em regiões 

consolidadas e centrais; 

● As áreas dos terrenos são comparativamente muito superiores àqueles de terrenos de outros 

empreendimentos imobiliários que não são considerados mega. Alguns terrenos têm mais de dez 

mil metros quadrados, ou seja, metragem superior aos tradicionais quarteirões de 80x80 ou 

100x100 metros. Por isso, em alguns casos, não existe mais distinção entre lote a quadra: a 

própria quadra se constitui no lote em que os edifícios serão implantados e essa quadra é 

composta por um único empreendimento imobiliário, que evidentemente terá vários edifícios. 

O arquiteto Júlio Celso Borello Vargas (informação verbal)519, professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, acredita que, a partir dos anos 2000, agentes imobiliários buscam 

enormes glebas para realizar empreendimentos imobiliários, áreas que, em casos extremos, 

seriam quase equivalentes a um bairro. Vargas, reforçando as constatações dessa pesquisa de 

doutorado, os associa aos fluxos de capitais financeiros e aos altos investimentos realizados 

sobre determinadas incorporadoras, inclusive a partir de capitais estrangeiros. “Fazer cidade é o 

grande vetor de desenvolvimento econômico (...). Amontoar capital em forma de tijolos (...) é o 

grande negócio (...) da primeira e da segunda década do século XXI”. Apesar de reportar-se ao 

mercado imobiliário de Porto Alegre, é explícito que a situação encontra-se generalizada pelo 

território nacional, pois os investimentos seriam oriundos do mercado financeiro e muitas das 

incorporadoras SA com atuação nacional agem nessas circunstâncias, a partir de 

megaempreendimentos padronizados, em quase todas as cidades em que se instalam. O 

arquiteto ainda reconhece que essas recorrências imobiliárias de Porto Alegre teriam conexões 

                                                           
518

 É evidente que o mercado imobiliário, provavelmente, já estava presente em outras épocas, mas 
atuando de outras formas, como, por exemplo, a venda de lotes. Porém, como esse mercado fundiário não 
é o foco dessa pesquisa, ele não foi mencionado aqui. 
 
519

 VARGAS, Júlio Celso Borello. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: UFRGS, 2012. 
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com o mercado imobiliário de São Paulo: “[Porto Alegre] é uma miniatura de São Paulo (...). São 

Paulo tu tem dez vezes o que está acontecendo aqui”. 

Dois outros exemplos reforçam que a situação seria generalizada: a economista Giselle 

Arouck (informação verbal)520, diretora de incorporação da paulistana PDG na região Norte, afirma 

que, em Belém, a PDG não costuma comprar terrenos menores do que cinco mil metros 

quadrados, principalmente os voltados para um público com renda mais baixa. Muitos dos 

terrenos utilizados pela empresa, direcionados para esse público, têm metragens muito superiores 

ao mínimo estipulado por ela. Diversos casos concretos foram levantados em Belém, como o Ville 

Solare, já apresentado nesse capítulo. O terreno tem cerca de 39 mil metros quadrados e abriga 

12 edifícios no total, com 516 apartamentos521, distante cerca de 13 quilômetros do centro da 

cidade. Eles sempre estão localizados em periferias e sempre são configurados como 

megaempreendimentos. Já a arquiteta Richelline Farias (informação verbal)522, analista de 

prospecção de terrenos da MRV, em Recife, afirma que a empresa procura implantar seus 

edifícios em terrenos com, no mínimo, sete mil metros quadrados. Ela menciona o caso de um 

empreendimento chamado Villa Natal, localizado em Jaboatão dos Guararapes, na região 

metropolitana de Recife. São cerca de 3.400 apartamentos no total, distantes cerca de 16 

quilômetros do centro da cidade. Segundo Farias, “tem uns empreendimentos que, realmente, a 

MRV mudou a paisagem do local (...), criou um novo destino, criou um novo bairro”. Ela própria 

conclui que, no caso do Villa Natal, pelo porte do megaempreendimento, ele é maior do que 

algumas pequenas cidades brasileiras. O website da empresa indica que o Villa Natal é um 

negócio lançado em etapas. Em apenas dois lançamentos, chamados pela MRV de 3º e 4º 

condomínios, a área do terreno de ambos é cerca de 64 mil metros quadrados, o equivalente a 

mais de seis quarteirões; 

● Normalmente destinam-se a faixas de renda mais baixa. A partir das constatações do capítulo 2, 

conclui-se que o megaempreendimento é uma das principais consequências da popularização do 

crédito imobiliário oriundo de fundos estatais e a massiva inclusão de parcelas da população que 

anteriormente não tinham acesso a esse crédito523. O tamanho diminuto e o programa enxuto dos 

apartamentos são indícios de características dos habitantes que compram unidades desses 

lançamentos imobiliários524; 
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 AROUCK, Giselle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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 Disponível em: http://www.pdg.com.br/belem/parque-verde/ville-solare. Acesso em: 6 fevereiro 2015. 
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 FARIAS, Richelline. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: MRV, 2012. 

 
523

 A popularização do acesso ao crédito imobiliário foi discutida no capítulo 2. 
 
524

 Duas exceções poderiam ser mencionadas: o litoral sul de Pernambuco, na região metropolitana de 
Recife; e os bairros Belvedere e Vila da Serra, na divida entre Belo Horizonte e Nova Lima. Alguns dos 
edifícios de apartamentos construídos recentemente nesses locais das duas cidades citadas são 
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● Estão próximos de grandes vias de circulação, radiais como avenidas, vias expressas ou 

rodovias estaduais/federais, que interligam diferentes regiões. Situados muito distantes do centro, 

regiões cujo transporte coletivo, ferroviário ou rodoviário, é inexistente ou insuficiente. Por isso, 

muitos de seus moradores devem utilizar, quando possuem, seus automóveis para se deslocar 

diariamente até centralidades mais consolidadas, regiões em que a oferta de emprego é maior. 

Apesar disso, evidentemente, é provável que parcelas dessa população que não tenham 

automóvel sejam obrigadas a transitar até seus postos de trabalho utilizando o transporte coletivo; 

● O projeto dos edifícios de apartamentos começa com um desenho urbano. Nas maiores glebas 

são projetadas calçadas, ruas, avenidas, canteiros, rotatórias, além de instaladas placas de 

trânsito e demais sinalizações. Também seriam previstos a macro-drenagem urbana, tubulações 

para coleta de esgoto e abastecimento de água, postes e rede de energia elétrica, etc.. É 

desenvolvido o próprio loteamento da gleba, principalmente em caso de futuro desmembramento 

de terreno e faseamento dos lançamentos imobiliários. O edifício de apartamentos, nesse caso, se 

torna apenas um dos elementos previstos e projetados ao se desenvolver o que alguns 

incorporadores imobiliários costumam chamar de master plan; 

● Sempre são constituídos por mais de uma torre: quatro, cinco, dez, ou, em casos extremos, 

dezenas. Eventualmente, a peça publicitária apresenta um número aparentemente reduzido de 

edifícios. Porém, é preciso ressaltar que, como eles normalmente são implantados em glebas 

gigantescas, muitas vezes, o lançamento do megaempreendimento é, no linguajar de agentes 

imobiliários, „faseado‟, indicando que a incorporação é realizada em etapas. Nesse sentido, 

quando um lançamento imobiliário com características típicas de um megaempreendimento for 

apresentado na publicidade com poucos prédios, é preciso certificar se ele não integra outros 

empreendimentos contíguos que serão lançados futuramente; 

● Diversas unidades habitacionais em um pavimento-tipo, número quase sempre acima de quatro. 

Normalmente, os edifícios destinados a classes de renda mais alta têm apenas um apartamento 

por andar. Já classes de renda medianas ou mais baixas costumam ocupam edifícios com dois, 

três ou quatro apartamentos por andar. Contudo, há diversos casos encontrados de 

megaempreendimentos com seis, oito, dez, doze, até dezoito525 apartamentos por andar, 

contribuindo para ampliar a densidade populacional resultante. Apenas para ilustrar a questão, 

dois agentes imobiliários entrevistados confirmaram a quantidade maior de unidades/pavimento e 

vincularam empreendimentos imobiliários com essas características a promotores imobiliários que 

                                                                                                                                                                                                 
megaempreendimentos e têm boa parte das características listadas aqui. Porém, nos dois casos, trata-se 
de uma verticalização voltada principalmente para classes de renda alta. 
525

 Como um empreendimento chamado The Expression, incorporado pela paulistana Brookfield e projetado 
por Griffe Arquitetura. Localização: rua T-51, Setor Bueno, Goiânia, Goiás. Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-setor-bueno-the-
expression. Acesso em: 6 fevereiro 2015. 
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não são locais. Basicamente, esses promotores são incorporadoras SA com atuação nacional, 

principalmente empresas com matriz atualmente em São Paulo. O arquiteto Roberto Carvalho 

(informação verbal)526, do escritório Bretones & Carvalho527, de Goiânia, por exemplo, afirma que 

o aumento do número de apartamentos por andar foi um impacto da entrada dessas 

incorporadoras no mercado local. Já o engenheiro civil Gustavo Coutinho (informação verbal)528, 

gerente de incorporação da paulistana Cyrela, no Nordeste, afirma que, em Recife, eram atípicos 

edifícios de apartamentos com mais de quatro unidades por andar. Ele menciona alguns 

empreendimentos imobiliários já realizados da própria Cyrela, com oito unidades por pavimento. 

● Ausência de diversidade funcional nas edificações existentes, muito restrita apenas aos 

megaempreendimentos, ou seja, ausência de atividades que não sejam a residencial. Nessas 

regiões, em muitos casos encontrados, quase inexiste comércio básico de conveniência, como 

padaria, mercado, restaurante ou farmácia. Já os edifícios que compõem os 

megaempreendimentos são basicamente monofuncionais e raríssimos são aqueles que propõem 

usos misturados na edificação ou escritórios e lojas nos andares térreos. Por isso, os postos de 

trabalho existentes nas imediações parecem ser bastante reduzidos. Nessas circunstâncias, a 

concentração de megaempreendimentos numa mesma região, construídos em periferias 

geográficas, parece-se mais com cidades-dormitório, já que boa parte das necessidades diárias, 

entre elas o trabalho e a educação, é realizada com longos deslocamentos territoriais até áreas 

mais consolidadas, onde essas atividades existem com mais abundância e diversidade. O 

arquiteto Edson Mahfuz (informação verbal)529, professor da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, ilustra a questão ao identificar essa invariabilidade de funções em megaempreendimentos 

construídos recentemente em regiões periféricas de Porto Alegre. Segundo ele, “criam grandes 

áreas de moradia sem as outras funções, sem ter trabalho, sem ter escola, sem ter lazer, sem ter 

serviço. (...) Eles não criam um bairro, isso não é bairro. Isso é um grande dormitório”. A partir de 

constatações das viagens acadêmicas e das visitas técnicas realizadas nas metrópoles 

estudadas, apropria-se aqui dessa definição de Mahfuz para explicar boa parte dos outros 

megaempreendimentos levantados; 

● Presença na região de espaços para consumo e atividades afins, interiorizados e privatizados, 

de acesso restrito e vigiado, como shopping centers530.  Acessos condicionados com permanência 
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 CARVALHO, Roberto. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Bretones e Carvalho, 2013. 
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 O escritório de arquitetura Bretones & Carvalho tem diversos projetos de edifícios de apartamentos 
realizados em Goiânia nos últimos anos. 
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 COUTINHO, Gustavo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012. 
529

 MAHFUZ, Edson. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: UFRGS, 2012. 

530
 Canclini (2007, p.161) afirma que shopping centers têm assumido um importante papel em cidades 

latino-americanas, não apenas em aspectos imobiliários, econômicos e comerciais, mas também culturais. 
São criadas, por exemplo, salas de cinema e de jogos computadorizados ou de vídeo games, espetáculos 
musicais, exposições de arte, áreas de lazer, etc.. Transcender atividades estritamente comerciais parece 
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policiada são aspectos presentes também na inserção de megaempreendimentos. Quase todos 

eles têm grades ou muros altos que fecham todo o perímetro e isolam as atividades e as pessoas 

que utilizam o térreo desses edifícios, em termos de acesso e de visibilidade. Com isso, em 

grande medida, geram-se ambientes segregados espacialmente e socialmente, onde barreiras 

arquitetônicas delimitam a propriedade privada e o espaço público ao redor. Tanto shopping 

center quanto megaempreendimento parecem minimizar ou excluir soluções projetuais que 

integrem mais plenamente suas edificações ao espaço público circundante, já que maiores 

permeabilidades são restritas e desestimulam posturas que não se enquadrem no policiamento 

estipulado por quem mantém a segurança desses espaços531. 

 Aqui retomam-se discussões realizadas no capítulo 1 sobre a política habitacional e 

urbana, realizada por agentes públicos competentes, com tendências em incorporar preceitos 

neoliberais, nos termos já estabelecidos: certos promotores imobiliários, mais importantes 

economicamente e influentes politicamente, têm seus interesses particulares priorizados, com 

frequência, na elaboração e na gestão da política pública, habitacional e urbana. Todos os pontos 

listados acima, portanto, deveriam ser contextualizados a partir de um arcabouço político e 

econômico neoliberal e a partir do embate sobre a construção das materialidades urbanas mais 

relevantes. As qualidades, as localizações e o porte desses megaempreendimentos geram 

impactos intensos em diversos trechos da paisagem urbana, alteram brutalmente aspectos 

territoriais e ampliam eventuais deficiências pré-existentes. Todos os pontos listados acima são 

formulados, desenvolvidos e efetivados pela ação da iniciativa privada, quase estrito a ação de 

grandes grupos econômicos. Retoma-se o argumento central do capítulo 1 nas palavras de Meyer 

e Grostein. Desde os anos 1970 “mergulhamos em uma indesejável cultura do laissez-faire 

urbano, no qual a liberdade do mercado predomina na condução do crescimento e das 

transformações que ocorreram nos municípios metropolitanos” (2006, p. 56-57). 

 Além disso, uma das principais constatações aqui é a dimensão urbana e metropolitana 

dos megaempreendimentos. Urbana porque o desenvolvimento de diversos deles começa com 

um projeto urbano, que inclui sistema viário, por exemplo. Metropolitana porque diversos deles se 

localizam nos limites entre a capital e as cidades vizinhas, já fora do território administrativo da 

principal metrópole. Meyer e Grostein (2006, p. 56-57) ainda citam a desregulamentação de 

regras consideradas, a partir da perspectiva de agentes imobiliários privados, rígidas demais e 

inadequadas, ocorrida entre as décadas de 1980 e 1990. Segundo elas, essa ação “acabava se 

                                                                                                                                                                                                 
imputar aos shopping centers novos significados para frequentadores e novas possibilidades de uso e 

permanência.  

531
 Outras características poderiam ser mencionadas como, por exemplo, a proximidade com aglomerações 

humanas cujas famílias são oriundas de classes de renda baixa, com ocupações informais, edificações 
precárias e ambientes de favela. Como essa questão será objeto de um dos próximos „tópicos‟ desse 
capítulo, ela não foi listada e será mais detalhada posteriormente. 
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mostrando leniente com as demandas do mercado [imobiliário]”. É nesse âmbito que se 

compreendem os megaempreendimentos levantados: grandes glebas longínquas, áreas quase 

equivalentes a bairros têm sua paisagem mudada bruscamente e intensamente, refletindo, de 

maneira inequívoca, interesses econômicos desse mercado, especialmente o vinculado ao capital 

financeiro globalizado. O planejamento territorial e habitacional dessas regiões, quando existe, 

estaria muito condicionado a esses interesses econômicos privados. É o que se infere a partir de 

dezenas de empreendimentos com essas características identificados nas cinco metrópoles 

estudadas, padronizados a partir de todos ou de diversos dos aspectos listados anteriormente. 

Nesse contexto, é possível afirmar que boa parte do planejamento público das bordas 

metropolitanas, atualmente, está sendo formatado a partir do megaempreendimento, pois ele, 

mais do que qualquer outra materialidade urbana encontrada, é o principal elemento formador 

dessa periferia. 

 Também já foi apresentado no capítulo 2 que, atualmente, boa parte da verticalização 

urbana oriunda da incorporação de edifícios de apartamentos é realizada a partir de 

financiamentos estatais, com destaque para o financiamento de apartamentos para classes de 

renda mais baixa, anteriormente inacessíveis. Paradoxalmente, quanto mais melhora a situação 

sócio-econômica de brasileiros mais pobres, quanto mais pessoas tiverem perfil adequado para 

acesso ao crédito imobiliário, quanto mais diversificado for esse perfil da população e quanto mais 

o Governo apoiar financeiramente esses negócios imobiliários privados, mais 

megaempreendimentos serão construídos nas periferias. Outro paradoxo é que essa política 

pública federal influenciada por preceitos neoliberais, aplicada na política urbana, se consolidou e 

foi muito estimulada nos anos 2000, justamente quando um partido pretensamente mais à 

esquerda, mais progressista e com visíveis raízes marxistas foi eleito democraticamente para a 

presidência da república. 

Uma matriz teórica que ajuda a entender melhor essas questões são reflexões de Karl 

Marx sobre o crescimento no capitalismo e a acumulação de capital como centro das intenções. 

Quando afirma-se, aqui, que uma das principais características do megaempreendimento é o seu 

enorme porte, em termos de metragem quadrada construída, área do terreno, número de 

unidades, número de unidades por pavimento e número de edifícios, conclui-se, igualmente, que, 

antes da sua existência, os empreendimentos costumavam ser menores nesses termos. Isso 

indica a transição para um novo modelo de negócio, maior, capaz de ampliar esses lucros 

imobiliários. O megaempreendimento reinventa a dimensão de lucro ao produzir margens muito 

superiores às geralmente praticadas anteriormente. Segundo Harvey (2005, p. 43), ao se 

apropriar das ideias de Marx, o sistema capitalista “é muito dinâmico e inevitavelmente expansível; 

esse sistema cria uma força permanentemente revolucionária, que, incessantemente e 

constantemente, reforma o mundo em que vivemos”. Essas palavras são muito precisas para 

descrever o megaempreendimento como uma força que revoluciona características arquitetônicas 
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e urbanísticas historicamente utilizadas na composição de edifícios de apartamentos, alterando o 

ambiente citadino em que se vive. “O estado estacionário da reprodução simples é, para Marx, 

logicamente incompatível com a perpetuação do modo capitalista de produção” (2005, p. 43). Se a 

premissa de um estado dinâmico também explicar produtos imobiliários contemporâneos, é 

provável que, no futuro, esses produtos se alterem novamente e, alterando-se, alterem mais uma 

vez trechos da paisagem da cidade. Se a doutrina neoliberal perpetuar-se no ambiente das 

políticas públicas habitacionais e urbanas brasileiras, o futuro do modo de produção capitalista é 

que determinará fortemente as características territoriais das principais cidades do país. 

 A influência de incorporadoras SA com atuação nacional e matriz atualmente em São 

Paulo sobre a construção de megaempreendimentos é confirmada por agentes imobiliários 

entrevistados. O engenheiro civil Gustavo Coutinho (informação verbal)532, gerente de 

incorporação da Cyrela, no Nordeste, diz que uma condição que marca fortemente a atuação 

dessas incorporadoras são negócios imobiliários em grandes terrenos. É justamente em terrenos 

maiores que é possível implantar os megaempreendimentos. Coutinho menciona outro indício da 

participação dessas incorporadoras em megaempreendimentos: antes da entrada dessas 

empresas no mercado imobiliário de Recife, segundo ele, dificilmente se encontravam 

empreendimentos com mais de dois edifícios. Ele lembra o caso do Le Parc, incorporado pela 

Cyrela533 e projetado por Augusto Reynaldo, Jerônimo da Cunha Lima, José Goiana e STA 

Arquitetura, que tem nove edifícios. O terreno tem 32 mil metros quadrados534, o equivalente a 

cerca de três quarteirões. A partir da perspectiva comercial da empresa, e como a população da 

cidade, em geral, não estava acostumada a essas soluções com tantos prédios, a Cyrela financiou 

a ida de diversos corretores imobiliários locais a São Paulo, para visitar empreendimentos desse 

porte e com essas características, entender suas qualidades gerais, observar o funcionamento 

desses megacondomínios e, a partir disso, poder vendê-los melhor em Recife. Coutinho diz que 

“esse pessoal voltou com a cabeça diferente”535. 

 O arquiteto José Júlio Lima (informação verbal)536, professor da Universidade Federal do 

Pará, aponta que um dos impactos da entrada de incorporadoras SA com atuação nacional no 
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 COUTINHO, Gustavo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012. 

533
 Em parceria com JCPM – João Carlos Paes Mendonça. 

 
534

 Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/le-parc-boa-viagem-apartamento-boa-viagem-recife-pe. 
Acesso em: 23 julho 2014. 
 
535

 Outro incorporador entrevistado em Recife, cujo nome não será mencionado, confirma que 
megaempreendimentos foram realizados principalmente por empresas de São Paulo e cita os casos de 
Gafisa e Cyrela. “As grandes empresas (...) entraram no mercado de Recife com um produto muito novo. 
Elas só entram em grandes terrenos e fazem grandes condomínios. Condomínios numa escala que a 
cidade não estava acostumada a perceber (...), com 500 apartamentos, 600 apartamentos, 7, 8 torres de 40 
andares”. 

536
 LIMA, José Júlio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 
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mercado imobiliário de Belém foi a produção de empreendimentos imobiliários com diversos 

edifícios no mesmo terreno: “conjunto de prédios, conjunto de dez torres [por exemplo]. Não tinha 

isso”. O arquiteto também aponta que, a partir de 2005, iniciou-se a consolidação da verticalização 

urbana na região da rodovia Augusto Montenegro537. É justamente nesse trecho da zona norte da 

cidade e nesse período que se concentrou boa parte dos investimentos imobiliários realizados por 

essas incorporadoras, muitas das quais são paulistanas, como PDG ou Cyrela. A imensa maioria 

dos edifícios de apartamentos construídos no Parque Verde e nas proximidades de Icoaraci, 

distrito de Belém, no alinhamento da rodovia citada, é formatada a partir de 

megaempreendimentos. Outro professor da UFPA, o arquiteto Fábio Mello (informação verbal)538 

diz que empreendimentos com essas características, construídos recentemente, nesses locais, 

seriam um reflexo de experiências testadas inicialmente no mercado imobiliário da cidade de São 

Paulo e, por consequência, por promotores imobiliários paulistanos. Mello mantém um escritório 

de arquitetura na cidade e projetou diversos edifícios de apartamentos nos últimos anos539. Essa 

expertise pode ter ajudado o arquiteto a conseguir diferenciar os imóveis de incorporadoras locais 

e de fora de Belém e associar os megaempreendimentos ao segundo grupo de incorporadoras. 

 O engenheiro civil Fabiano Delvaux (informação verbal)540, diretor da incorporadora 

paulistana Even, em Minas Gerais, acredita que foram empresas de São Paulo que iniciaram em 

Belo Horizonte o que ele chamou de „um modelo novo de negócio‟: “Eu acho que trouxe um 

modelo novo de negócio para cá: dos grandes empreendimentos. Isso era uma coisa que a gente 

não tinha aqui”. O presente trabalho já apresentou um lançamento imobiliário da Even em Belo 

Horizonte que se enquadra nesse perfil „dos grandes empreendimentos‟, chamado Spa Spazio 

Dell‟Acqua. São três edifícios implantados em um terreno de 16 mil metros quadrados541 e cerca 

de 100 unidades por edifício. A arquiteta Ângela Pinho (informação verbal)542 comenta alguns dos 
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 O arquiteto Cristiano Moreira da Silva, de um setor chamado Desenvolvimento de Produto, da 
incorporadora paulistana Cyrela em Belém, comenta sobre um megaempreendimento da empresa na região 
da rodovia Augusto Montenegro: Parque Jardins, com 19 torres residenciais e 3 torres comerciais, 
localizadas em terreno de cerca de 170 mil metros quadrados. Ele também menciona alguns 
empreendimentos realizados em Belém pela incorporadora Living, uma empresa do grupo Cyrela que atua 
mais fortemente em faixas de renda média e baixa. Alguns dos terrenos por ele citados têm 28, 37 e 54 mil 
metros quadrados e contém 300, 640, 700, 1.080 apartamentos. (SILVA, Cristiano Moreira da. 
Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: Cyrela, 2013). 

538
 MELLO, Fabio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 

539
 Fábio Mello também desenvolveu uma dissertação de mestrado sobre os edifícios de apartamentos de 

Belém, chamada “A verticalização em Belém do Pará: um estudo das transformações urbanas e 
arquitetônicas em edifícios residenciais multifamiliares”, finalizada em 2007 na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
540

 DELVAUX, Fabiano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Even, 2013. 

541
 Disponível em: https://www.even.com.br/mg/nova-lima/vila-da-serra/residencial/spa-spazio. Acesso em: 

24 julho 2014. 
 
542

 PINHO, Ângela. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte, 2013. 
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primeiros anúncios publicitários identificados por ela, realizados por incorporadoras com matriz 

atualmente em São Paulo, que lançaram edifícios em Belo Horizonte. Ela lembra que um deles543 

anunciava „apenas‟ 160 apartamentos. “Acho hilário porque a pessoa que fez isso não tinha vindo 

aqui para ver que não existia nenhum empreendimento com 80 apartamentos (...). Eles 

esqueceram de olhar a escala da cidade”. Em função das argumentações já apresentadas, 

presume-se que não se trata de esquecimento de tais agentes imobiliários. Talvez a maneira mais 

correta seria afirmar que eles, de acordo com seus interesses econômicos, mesmo conhecendo, 

ignoraram a escala costumeiramente adotada nos edifícios de apartamentos construídos na 

cidade. 

 Os megaempreendimentos construídos por agentes imobiliários oriundos de São Paulo 

também teriam uma influência sobre a produção em Porto Alegre, segundo o relato do funcionário 

de uma incorporadora, cujo nome não será mencionado. “Não ser especificamente um terreno 

com alguns blocos (...) e sim ser quase que um bairro inteiro com 30, 40, 50 blocos”. Ele cita o 

lançamento de um megaempreendimento na região metropolitana de São Paulo544 que 

referenciou os negócios imobiliários realizados por sua empresa na capital gaúcha: “Aquele 

modelo ali foi bastante replicado. Hoje em dia, é (...) como se faz também aqui [em Porto Alegre]. 

Então, [atualmente] tem empreendimento grande, com muitos blocos (...). Antes (...) não era 

assim”. O arquiteto Pedro Gabriel Castro (informação verbal)545 faz uma comparação curiosa entre 

o volume construído por incorporadoras gaúchas e as oriundas de São Paulo. Ele acha que, em 

casos extremos, um único empreendimento realizado por empresas de São Paulo pode ter o 

volume de construção correspondente a 5 ou 6 anos de lançamentos de empresas locais. A 

comparação seria válida para megaempreendimentos incorporados por empresas de São Paulo 

que têm 5, 10, 15 edifícios, etc., em oposição a boa parte dos empreendimentos incorporados por 

empresais locais, que costumam ter apenas um edifício no terreno. Ele exemplifica a questão a 

partir de dois projetos. O primeiro546, realizado por uma incorporadora paulista, teria cerca de 100 

mil metros quadrados de área construída. O segundo, realizado pela incorporadora gaúcha Uma e 

projetado por Castro, tem apenas 7 mil metros quadrados. Esse último edifício chama-se Glass 

Moinhos547. “O Glass [Moinhos] tem 7 mil metros. (...) Então, são 12, 13 anos para eles fazerem 

aquele volume”548. 

                                                           
543

 Ângela Pinho, além de manter um escritório de arquitetura e de já ter projetado alguns edifícios, estudou 
os apartamentos de Belo Horizonte em sua dissertação de mestrado: “Conexão: apartamentos e mídias em 
Belo Horizonte”, realizado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, finalizado 
em 2005. 
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 O nome do megaempreendimento realizado em São Paulo também não será mencionado. 
 
545

 CASTRO, Pedro Gabriel. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012. 

546
 O nome do empreendimento não foi mencionado por ele. 
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 Disponível em: http://www.glassmoinhos.com.br/. Acesso em 24 julho 2014. 
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 Goiânia foi a única das cidades estudadas em que nenhum dos entrevistados citou 

nominalmente a influência do mercado imobiliário de São Paulo sobre os megaempreendimentos 

realizados na periferia da capital goiana. Porém, foram identificados549 muitos 

megaempreendimentos, todos realizados por empresas de São Paulo e lançados recentemente, 

em diversas regiões da cidade: zonas norte, sul e oeste. Desses, apenas dez serão listados a 

seguir para ilustrar essa influência. Apenas dez megaempreendimentos, lançados por apenas seis 

empresas, em um período de tempo relativamente curto, somam 69 edifícios no total. Todos 

esses lançamentos são recentes e se concentram nos anos 2000550. Esse mesmo procedimento 

metodológico foi utilizado nas demais cidades estudadas, ou seja, a confirmação dessa influência 

poderia ser efetivada ao se listar os próprios megaempreendimentos identificados, assim como 

será feito abaixo para Goiânia. Além disso, como são empresas cujos produtos imobiliários são 

altamente padronizados, como será apresentado no capítulo 4, assume-se que soluções 

semelhantes sejam adotadas nas outras cidades em que empresas com essas caraterísticas 

atuam. Por fim, como o capital financeiro internacional globalizou essas corporações em termos 

administrativos, questão largamente debatida no capítulo 2, os resultados arquitetônicos 

tenderiam a ser similares. 

● Empreendimento chamado Residencial Club Cheverny, incorporado pela paulistana 

Tenda, autor do projeto arquitetônico desconhecido e localizado no Setor Goiânia 2, 

distante cerca de 8 quilômetros do centro da cidade551. São 8 edifícios, com 12 pavimentos 

e 8 apartamentos por andar, que totalizam cerca de 768 unidades; 

                                                                                                                                                                                                 
 
548

 Outro arquiteto porto-alegrense, cujo nome não será mencionado, confirma o aumento na escala dos 
empreendimentos imobiliários e o associa à entrada de incorporadoras SA com atuação nacional: “Antes, a 
gente (...) fazia uma torre de 20 apartamentos era um monstro. Hoje, tu faz uma torre de 20 apartamentos é 
pequeno. O tamanho dos empreendimentos mudou radicalmente. (...) Então, essas grandes construtoras 
trouxeram para o Rio Grande do Sul no últimos (...) 15 anos os grandes empreendimentos. (...) Essa é a 
grande modificação do mercado imobiliário nos últimos anos, o tamanho dos empreendimentos”.  

549
 Esse levantamento inclui peças gráficas e outras informações sobre o empreendimento disponíveis nos 

websites das incorporadoras e as visitas técnicas realizadas pessoalmente. 
 
550

 Essas seis incorporadoras paulistanas têm atualmente outros 26 empreendimentos na região 
metropolitana de Goiânia. É importante lembrar que cada empreendimento pode conter diversos edifícios: 4 
empreendimentos Tenda (Disponível em: 
http://www.tenda.com/busca/3?estado=goias&cidade=todos&flag[]=t&nome_imovel=. Acesso em: 25 julho 
2014), 8 empreendimentos Rossi (Disponível em: http://www.rossiresidencial.com.br/. Acesso em: 25 julho 
2014), 7 empreendimentos Brookfield (Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Home/GO. Acesso em: 25 julho 2014), 7 empreendimentos 
PDG (Disponível em: http://www.pdg.com.br/busca.php#4/0/0/0/0/0/0/4/3. Acesso em: 25 julho 2014), 1 
empreendimento Viver (Disponível em: http://www.viver.com.br/busca/GO/apartamento/. Acesso em: 25 
julho 2014), 1 empreendimento Living (Disponível em: http://www.livingconstrutora.com.br/go. Acesso em: 
25 julho 2014). 

551
 Disponível em: http://www.tenda.com/imoveis/residencial-club-cheverny. Acesso em: 24 julho 2014. 
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● Empreendimento chamado Fit Maria Inês, incorporado pela paulistana Tenda, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido e localizado em Aparecida de Goiás na região 

metropolitana de Goiânia, distante cerca de 9 quilômetros do centro da capital552. São 2 

edifícios, com 18 pavimentos e 8 apartamentos por andar, que totalizam cerca de 288 

unidades; 

● Empreendimento chamado Amazon, incorporado pela paulistana Brookfield, projetado 

por Iolanda Pinheiro Mandaro e localizado no bairro Parque Amazônia, distante cerca de 8 

quilômetros do centro da cidade553. São 3 edifícios, com 22 pavimentos e 6 apartamentos 

por andar, que totalizam cerca de 360 unidades; 

● Empreendimento chamado Felicitá, incorporado pela paulistana Brookfield, projetado por 

Iolanda Pinheiro Mandaro e localizado no bairro Goiânia 2, distante cerca de 8 quilômetros 

do centro da cidade554. São 8 edifícios, com 13 e 14 pavimentos e 6 apartamentos por 

andar, que totalizam cerca de 648 unidades; 

● Empreendimento chamado New Park Residencial, incorporado pela paulistana PDG, 

autor do projeto arquitetônico desconhecido e localizado no bairro Jardim Atlântico, 

distante cerca de 8 quilômetros do centro da cidade555. São 4 edifícios, com 24 pavimentos 

e 4 apartamentos por andar, que totalizam cerca de 384 unidades; 

● Empreendimento chamado Residencial Brisas do Parque, incorporado pela paulistana 

PDG, autor do projeto arquitetônico desconhecido e localizado no bairro Fama, distante 

cerca de 4 quilômetros do centro da cidade556. São 3 edifícios, com 17 pavimentos e 4 

apartamentos por andar, que totalizam cerca de 204 unidades; 

● Empreendimento chamado Viver Fama, incorporado pela paulistana Viver, autor do 

projeto arquitetônico desconhecido e localizado no bairro Fama, distante cerca de 4 

quilômetros do centro da cidade557. Supostamente558 com 8 edifícios, 11 pavimentos e 3 

apartamentos por andar, que totalizam cerca de 264 unidades; 
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 Disponível em: http://www.tenda.com/imoveis/fit-maria-ines. Acesso em: 24 julho 2014. 
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 Disponível em: http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-
parque-amazonia-amazon. Acesso em: 24 julho 2014. 
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 Disponível em: http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-setor-
goiania-2-felicita. Acesso em: 24 julho 2014. 
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 Disponível em: http://www.pdg.com.br/goiania/jardim-atlantico/new-park-residencial-clube. Acesso em: 24 
julho 2014. 
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 http://www.pdg.com.br/goiania/fama/residencial-brisas-do-parque. Acesso em: 24 julho 2014. 
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 http://www.viver.com.br/imoveis/37/GO/Viver-Fama. Acesso em: 24 julho 2014. 
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● Empreendimento chamado Novo Atlântico, incorporado pela paulistana Living, projetado 

por Isabel Jácomo e localizado no bairro Jardim Atlântico, distante cerca de 8 quilômetros 

do centro da cidade559. São 4 edifícios, com 16 pavimentos e 8 apartamentos por andar, 

que totalizam cerca de 512 unidades; 

● Empreendimento chamado Recanto Praças Residenciais, incorporado pela paulistana 

Rossi, projetado por Ciro Lisita Arantes e localizado no Setor Negrão de Lima, distante 

cerca de 4 quilômetros do centro da cidade560. São 18 edifícios, com 5 pavimentos e 4 

apartamentos por andar, que totalizam cerca de 360 unidades;  

● Empreendimento chamado Ideal Moinho dos Ventos, incorporado pela paulistana Rossi, 

projetado por Andrey Amador Machado e localizado no bairro Moinho dos Ventos, distante 

cerca de 13 quilômetros do centro da cidade561. São 11 edifícios, com 4 pavimentos. 
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 Supostamente pois em nenhum local é publicizada as informações dessa frase. Essas quantificações 
foram calculadas a partir de dados do empreendimento, existentes no website da empresa (Disponível em: 
http://www.viver.com.br/imoveis/37/GO/Viver-Fama. Acesso em 24 julho 2014) e no mapa aéreo do Google 
Maps (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 24 julho 2014). 
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 http://www.livingconstrutora.com.br/imovel/novo-atlantico-apartamento-centro-goiania-
go?camp_int=DestaqueHome_go_0_novo-atlantico. Acesso em: 24 julho 2014. 
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 Disponível em: http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/goias/goiania/setor-negrao-de-
lima/recanto-pracas-residenciais/503. Acesso em: 24 julho 2014. 
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 Disponível em: http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/goias/goiania/moinho-dos-
ventos/rossi-ideal-moinho-dos-ventos/510. Acesso em: 24 julho 2014. 
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Figura 58: Empreendimento chamado Ideal Moinho dos Ventos, incorporado pela paulistana Rossi, 

projetado por Andrey Amador Machado. Localização: Moinho dos Ventos, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

 

O significado de mega estaria relacionado com algo extremamente grande e abrangente. 

Aplicado aos empreendimentos imobiliários, adapta-se aqui um significado complementar: 

extremamente grande, abrangente e rápido. O tamanho do desafio imposto aos agentes públicos 

competentes é proporcional ao tamanho dos megaempreendimentos. A gestão pública 

habitacional e urbana deve relevar anseios e demandas dos mais variados grupos sociais e 

priorizar atender parcelas majoritárias da população e, concomitantemente, regulamentar, 

controlar, restringir, minimizar e, se preciso, proibir a construção indiscriminada de 

megaempreendimentos, sempre que eles gerem impactos demasiados sobre a paisagem onde 

eles se implantam e sempre que eles prejudiquem o cotidiano urbano das pessoas impactadas. 

Como lembrou o arquiteto porto-alegrense Pedro Gabriel Castro562, argumento que poderia ser 

repetido nas outras cidades estudadas, esse modelo de negócio, muitas vezes, equivale a anos 

de produção imobiliária de incorporadores locais, que costumam construir apenas um edifício em 

cada terreno. É provável que o ritmo da construção de uma determinada cidade aumente 

conforme ela se desenvolve do ponto de vista econômico e social. Nesse contexto, é provável que 

a relativa melhora das condições sócio-econômicas brasileiras nos últimos anos563 tenha se 

refletido nas materialidades urbanas de suas principais metrópoles. A generalização, a 
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 CASTRO, Pedro Gabriel. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012. 
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 Para o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a desigualdade é derivada da função bem-
estar. Já o bem-estar social agrega o bem-estar individual de cada membro da sociedade. Consideradas 
essas definições, o Instituto afirma que: “A partir de 2001 a desigualdade (...) cai entre todas as sucessivas 
PNADS [Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE] da década, de forma que 
chegamos ao nível mais baixo da série histórica que começa no Censo de 1960. O crescimento da renda 
total e da renda do trabalho, em particular o emprego formal, volta com força a partir do fim da recessão de 
2003, gerando impactos cumulativos sobre os níveis de pobreza e de bem-estar social” (Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/comunicado/120925_comunicadodoipea155_v5.pdf. 
Acesso em: 25 julho 2014, p. 6). 
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popularização e os milhares de novos moradores de megaempreendimentos, em grande medida, 

refletem a anuência dos Governos federal, estadual e municipal com esse modelo de 

desenvolvimento urbano.  

Expõem-se aqui vários fatos conectados, todos eles já apresentados detalhadamente nos 

capítulos anteriores. Retomam-se eles aqui, na medida em que contribuem para qualificar o 

megaempreendimento, nos termos já colocados: 1. A construção dessas materialidades urbanas 

aumentou muito nos últimos anos, principalmente aquela relacionada ao modo de produção mais 

hegemônico, ligado aos principais promotores imobiliários que incorporam edifícios de 

apartamentos; 2. A participação do Governo Federal nessa produção imobiliária é determinante e 

amplamente difundida, inclusive em termos de financiamento estatal para a produção e o 

consumo de produtos imobiliários desse mercado; 3. Esse financiamento tem permitido a 

construção em volumes e em intensidades inéditos, já que inclui grandes parcelas da população, 

historicamente excluídas do acesso à moradia, que não compravam apartamentos em edifícios 

incorporados no mercado imobiliário formal; 4. O megaempreendimento é um dos principais 

produtos imobiliários das incorporadoras SA com atuação nacional atualmente com matriz na 

cidade de São Paulo e filiais em diversas outras regiões brasileiras; 5. Esses 

megaempreendimentos correspondem aos ritmos financeiros requeridos por investidores do 

mercado de capitais, que estabeleceram outros parâmetros de lucros imobiliários a incorporadores 

brasileiros. Do ponto de vista da gestão pública habitacional e urbana, resta saber se a 

conjugação desses fatores implica em prejuízos para essas cidades, em termos territoriais e 

sociais. Esse é o grande desafio colocado no parágrafo anterior. 

Para finalizar as discussões desse tópico propõe-se uma fórmula para entender melhor 

aspectos da metrópole brasileira contemporânea. Primeiramente, assume-se aqui que, o 

megaempreendimento, é um dos principais produtos imobiliários realizados atualmente, do ponto 

de vista qualitativo, quantitativo e em termos de novidade, de inovação e de lucros imobiliários. 

Basicamente, todas as incorporadoras SA com atuação nacional produzem extensivamente 

megaempreendimentos. Nesse quadro, existem alguns questionamentos que se tornam variáveis 

importantes e ajudam a determinar como as materialidades urbanas ocorreriam, principalmente as 

materialidades derivadas do modo de produção mais hegemônico. Se todas as indagações 

listadas a seguir forem respondidas afirmativamente, é muito provável que haja 

megaempreendimentos na periferia da cidade estudada. Essas questões também sintetizam 

reflexões já realizadas ao longo dos capítulos 1 e 2 dessa tese de doutorado. Propõem-se, 

igualmente, que a compreensão de certas características arquitetônicas de empreendimentos 

imobiliários realizados atualmente poderiam ser identificadas através da análise dos processos 

imobiliários que ajudam a constituí-los. Com isso, a arquitetura proposta, em si, não seria o único 

meio de compreender as resultantes dos empreendimentos imobiliários: 
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● O Governo federal ampliou substancialmente o acesso ao crédito imobiliário e atingiu classes de 

renda medianas e mais baixas, parcelas da população que historicamente não tinham acesso ao 

financiamento? Foram incorporados ao mercado formal milhares de pessoas que nunca 

possuíram rendimento financeiro suficiente para comprar um apartamento financiado? 

● A condição sócio-econômica da população mais pobre melhorou, ampliando o tamanho 

proporcional das classes médias, principalmente aquela com acesso a crédito imobiliário? Os 

produtos imobiliários são preferencialmente direcionados para pessoas que ascenderam 

repentinamente na pirâmide social? 

● Os principais promotores imobiliários privados, como os que mais incorporam edifícios de 

apartamentos, participaram da elaboração de políticas governamentais sobre questões urbanas e 

habitacionais? Esses programas públicos são formatados para favorecer os interesses 

econômicos desses agentes imobiliários privados que participaram de sua elaboração? 

 ● Existem incorporadoras SA com atuação nacional e matriz atualmente em São Paulo, 

empresas financeirizadas pelo mercado de capitais, que constroem intensivamente edifícios de 

apartamentos para as classes de renda média e baixa? Diminuiu a participação proporcional ou 

absoluta de incorporadoras locais no mercado imobiliário da cidade? 

● Incorporadoras imobiliárias que atuam na cidade fizeram recentemente captações bilionárias no 

mercado financeiro, para incorporar ou construir seus edifícios? A incorporação de edifícios de 

apartamentos aumentou substancialmente por causa dessas captações? Existem bancos de 

investimento estrangeiros que têm cotas de participação nas ações dessas incorporadoras? 

● A produção imobiliária aumentou repentinamente em termos de unidades habitacionais de 

edifícios de apartamentos e em termos de empreendimentos aprovados na prefeitura? Há bairros 

historicamente sem a presença de edifícios de apartamentos que foram verticalizados 

intensivamente nos últimos anos? 

● O preço dos imóveis, tanto de terrenos quanto de apartamentos, aumentou substancialmente e 

de maneira especulativa nos últimos anos? Apartamentos com preço de venda mais elevado são 

ofertados em bairros que sempre foram desvalorizados do ponto de vista comercial? 

● A política pública municipal, habitacional e urbana, foi elaborada decisivamente por influência de 

dos promotores imobiliários mais influentes? Houve aprovações abruptas de regulamentações 

edilícias e urbanísticas, sem maiores debates, a revelia da opinião de grandes parcelas 

populares? 

● Existem dificuldades em parcelas mais pobres da população, evidentemente não vinculadas aos 

principais promotores imobiliários da cidade, em participar e em acompanhar a elaboração e a 

gestão da política pública habitacional e urbana do município? Grupos vinculados à incorporação 
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imobiliária mais hegemônica são consultados regularmente nas atualizações do Plano Diretor e 

nos demais direcionamentos do planejamento da cidade? 

● Os principais financiadores de campanhas eleitorais do Executivo e do Legislativo local são 

importantes grupos econômicos ligados ao setor imobiliário, como incorporadoras, construtoras e 

empreiteiras? 

 Se a resposta for “sim” para as dez questões, a cidade estudada certamente terá 

megaempreendimentos construídos intensivamente e extensivamente em suas periferias, que 

verão alterados bruscamente aspectos de sua paisagem. Portanto, para se compreender certos 

aspectos dos edifícios de apartamentos brasileiros, não é necessário apenas estudar suas 

características arquitetônicas e suas repercussões urbanas. O estudo da verticalização urbana 

também exige a compreensão de questões políticas e econômicas. Como reiteradamente 

constata esse trabalho, diversos produtos imobiliários, realizados no mercado privado que 

incorpora edifícios de apartamentos, são fortemente condicionados pelos processos imobiliários 

que os engendram. Em outras palavras, certos processos imobiliários mais hegemônicos, 

existentes atualmente, determinam as principais resultantes arquitetônicas e urbanísticas da 

verticalização. 

Historicamente, seria possível identificar peculiaridades do mercado imobiliário de cada 

cidade, em cada época, se estudos específicos fossem realizados nas metrópoles estudadas. 

Como seus principais promotores imobiliários sempre foram predominantemente locais, ou seja, 

atuavam apenas em sua própria cidade de origem, em diversos aspectos, a história de cada 

mercado imobiliário seria provavelmente distinta. Porém, generalidades seriam predominantes 

sobre particularidades a partir do momento em que incorporadoras SA com atuação nacional, 

muitas com matriz atualmente em São Paulo, se inserissem nessas cidades e conectassem esse 

mercado a partir de sua atuação. Isso ocorreria pois elas tendem a ter processos e produtos 

altamente padronizados, como os que se materializam nos megaempreendimentos. Uma 

paisagem homogênea vem sendo construída por esses agentes imobiliários, cuja abrangência é 

nacional, com suas respectivas ações e produtos. Isso é notável em todas as metrópoles 

estudadas, nas paisagens, evidentemente, em que estão incluídos megaempreendimentos. Outra 

forma de colocar a questão é concluir que não é mais possível identificar o megaempreendimento 

a partir de condicionantes históricos específicos de cada cidade. Ele não seria consequência do 

desenvolvimento histórico e cultural intrínseco da metrópole, mas suas resultantes 

corresponderiam, principalmente, aos interesses econômicos de capitais imobiliários 

financeirizados e globalizados.  
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3.2 - Mais uma conquista social: 

agora os pobres também podem segregar 

 Assume-se, aqui, que o consumo de bens imóveis, da maneira como ele é formatado 

atualmente pelo Governo Federal, pode ajudar a explicar certa segregação. Principalmente, 

quando ele está relacionado com outras questões já pontuadas nos capítulos anteriores, que 

indicam a reestruturação do mercado imobiliário brasileiro que incorpora edifícios de 

apartamentos. Uma dessas questões é a popularização do crédito imobiliário entre grandes 

parcelas da população, inclusive aquelas com rendimentos mais baixos que, anteriormente, não 

tinham nenhum acesso a esse capital. Nessas circunstâncias, em muitos dos casos identificados, 

o que determina quem mora ou não dentro de condomínios fechados seria a adequação que a 

pessoa tem (ou não) sobre as regras para acessar esse crédito. Isso redefiniria noções 

equivocadamente difundidas entre a população de que, nos condomínios fechados, morariam 

preferencialmente pessoas mais ricas e, contrariamente, fora desses condomínios, os moradores 

seriam predominantemente mais pobres. As populações que, recentemente, ascenderam 

economicamente, ao comprar um apartamento financiado, localizado num condomínio fechado, 

podem manter a ilusão de que, justamente por isso, ascenderam também socialmente. 

Porém, o se conclui, em função dos desdobramentos dos processos imobiliários já 

relatados, é que a posição dessa pessoa na sociedade permanece relativamente inalterada. O 

que ocorre, de fato, é que ela simplesmente se endivida, pois, atualmente, lhe são oferecidas 

diversas possibilidades de financiamento bancário, oriundo de fundos estatais, que beneficiam, de 

fato, no mercado privado, principalmente produtos oferecidos pelos maiores incorporadores 

imobiliários. Esses incorporadores, cada vez mais hegemônicos em relação ao restante do 

mercado, por sua vez, oferecem produtos imobiliários padronizados, como os 

megaempreendimentos, basicamente situados em condomínios fechados. Na ausência de outras 

políticas públicas habitacionais, que priorizem outras formas de acesso à moradia, essas pessoas 

seriam induzidas a comprar esses apartamentos. Portanto, coloca-se um paradoxo. A segregação 

gerada por condomínios fechados, curiosamente, não seria derivada apenas por marcantes 

diferenças econômicas ou sociais. Especificamente nos casos relatados nesses dois primeiros 

parágrafos, não seria tão marcante a diferença sócio-econômica entre moradores de dentro e 

moradores de fora desses condomínios fechados. A diferença fundamental, nesses casos, é que 

alguns tiveram acesso ao crédito, outros não. Nessa divisão, o primeiro grupo poderia, 

endividando-se, morar no condomínio fechado. Já o segundo grupo, a quem o crédito continua 

inacessível até o momento, teria que morar em outras condições, fora desses condomínios. 

Há outra consequência. Dentre os relativamente pobres, mas que, atualmente têm acesso 

ao crédito imobiliário, muitos deles podem se decepcionar após o financiamento, no momento em 

que se mudam para esses condomínios. Como será apresentada no capítulo 4, a área geral dos 
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apartamentos tem sistematicamente diminuído. Esse quadro, além de mais acentuado quanto 

mais pobre a família é, estaria relacionado com a difusão de produtos imobiliários padronizados 

realizados por incorporadoras SA com atuação nacional. Por isso, o apartamento financiado, 

nesses casos, certamente, não atenderá confortavelmente a demanda da família, acomodada, 

agora, em diminutos cômodos. Nos casos em que a pessoa, de fato, notar que comprou um 

apartamento com área sensivelmente pequena e inapropriada ao seu cotidiano, a suposta 

ascensão social que ele imaginou, teria que ser repensada. 

Nesse quadro, uma constatação importante é que não seria o muro, em si, o principal 

elemento segregador. Menciona-se o muro pois quase todos os empreendimentos imobiliários 

observados têm todo seu perímetro fechado com paredes de alvenaria ou grades de ferro. De 

acordo com os interesses dessa pesquisa de doutorado, mais precisamente, seria o acesso ao 

crédito disponível o principal elemento que, nesses casos, seria o catalizador da segregação. 

Segregação essa que seria, principalmente, espacial, visto que, como já mencionado, muitas 

vezes, não existem diferenças significativas do ponto de vista econômico ou social entre os 

moradores de condomínios fechados e moradores de habitações configuradas de outras formas. 

A política estatal de crédito imobiliário escancara a segregação espacial tradicionalmente 

realizada, ao estimular a incorporação de moradias em forma de condomínio fechado. No contexto 

estabelecido, a segregação espacial somente poderia ser minimizada ou evitada se a política 

pública, no caso, do Governo Federal, fosse completamente revista e os recursos disponíveis 

redistribuídos, de modo a priorizar outras formas de produção de moradias, outras formas de 

crédito imobiliário e, consequentemente, outras tipologias habitacionais. 

Uma das conclusões mais dramáticas do modelo atual de acesso à moradia é que ele, 

indiretamente, ao contribuir para segregar diferentes partes do território, contribui, igualmente, 

para estimular o estranhamento entre populações que vivem nessas partes diferentes. Essa 

situação gera ou amplifica a desconfiança em pessoas estranhas, desconhecidas, não moradoras 

dos condomínios fechados, mesmo que elas, como visto, tenham um perfil sócio-econômico 

relativamente parecido com os moradores desse condomínio. Essa seria uma das manifestações 

mais violentas da cultura capitalista na sociedade brasileira do século XXI. Reforça-se, portanto, 

que o muro é apenas um entre os elementos que induzem a segregação. Bauman (2013, p. 76) 

expõe a forma subjetiva como o medo da violência se manifesta psicologicamente na população. 

Nesse momento, inclui-se, portanto, outro componente que interfere na segregação: a violência, 

seja ela vivida ou imaginada: 

As ameaças contemporâneas, em particular as mais 
aterrorizantes, são em geral situadas num lugar distante, 
ocultas e sub-reptícias, dificilmente próximas o bastante para 
se testemunhar de modo direto, poucas vezes acessíveis a 
exame individual minucioso – invisível, para todos os fins 
práticos. A maioria de nós jamais teria ouvido falar de sua 
existência não fossem os surtos de pânico inspirados e 
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reforçados pelos meios de comunicação de massa e os 
prognósticos alarmistas apresentados por experts e logo 
recolhidos, endossados e ampliados por membros do 
Ministério e empresas comerciais – correndo como o fazem 
para transformar toda essa excitação em lucro político ou 
comercial. 

 O sociólogo afirma, ainda, que o mundo em que vivemos hoje parece menos seguro do 

que parecia há dez ou vinte anos atrás. Segundo ele, a sensação de perigo, de risco e de 

insegurança foi aprofundada, paradoxalmente, por medidas de segurança. As próprias medidas 

de segurança estariam suscitando novas sensações nos indivíduos, que acreditariam estar mais 

suscetíveis à violência. Ele inverte os termos ao colocar que não apenas a violência teria gerado 

medidas de segurança, mas também o contrário, ou seja, a sensação de violência teria se 

ampliado justamente por causa de medidas de segurança. O autor também explora possíveis 

consequências da obsessão por segurança entre os membros de uma sociedade: “talvez o efeito 

mais pernicioso, seminal e de longo alcance da obsessão por segurança (...) seja solapar a 

confiança recíproca enquanto semeia e alimenta a suspeita mútua. Com a falta de confiança, 

fronteiras são traçadas” (BAUMAN, 2013, p. 92). Ele completa: “O déficit de confiança conduz 

necessariamente a um enfraquecimento da comunicação”. Moradores de edifícios de 

apartamentos configurados a partir de condomínios fechados enfraquecem a comunicação com 

seus vizinhos ou eventuais transeuntes e reforçam uma tendência de isolamento territorial. 

 Entreveem-se diversas contradições quando as ideias do sociólogo são transpostas sobre 

a verticalização urbana estudada. Medidas de segurança aumentam a sensação de violência e, 

como consequência, a sensação de violência aumenta a desconfiança ou a suspeita mútua. É 

enorme a quantidade de pessoas que compraram seu apartamento recentemente, localizado em 

condomínio fechado, financiado por fundos estatais e incorporado por empresas privadas. 

Posteriormente, ao fixar residência em um desses condomínios, ela pode ter sua sociabilidade 

alterada a partir da configuração territorial desses enclaves. O excesso de preocupação com a 

segurança, evidenciado, entre outras instâncias, nas barreiras arquitetônicas, como muros ou 

grades, pode suscitar mais preocupações com a violência, seja ela real ou imaginada. 

Preocupações que não existiam, seriam desprezadas ou minimizadas quando eles não moravam 

em condomínios fechados, pois, nesses casos, a preocupação com a violência não seria tão 

evidente ou visível quanto ela é num condomínio fechado. Essas preocupações com a violência, 

muitas vezes infundadas, contribuem para que esses novos condôminos suspeitem de não 

condôminos, de não moradores dos enclaves, de eventuais transeuntes, de estranhos. Nesse 

caso, como já mencionado, a desconfiança poderia ser contra um estranho que, eventualmente, 

tem um perfil sócio-econômico muito parecido e não tem nenhum interesse em contrariar qualquer 

legislação ou assaltá-lo, como pode ter suspeitado o morador desse condomínio. Talvez, a 

novidade esteja no fato de que, no caso brasileiro, em função das circunstâncias já relatadas, a 
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alteração da sociabilidade esteja ocorrendo em parcelas da população que não são ricas, mas 

que agora moram nesses enclaves.  

 A socióloga Tereza Caldeira (1997, p. 158), professora da Universidade da Califórnia, 

Estados Unidos, é taxativa ao afirmar que “o medo do crime acaba modificando todos os tipos de 

interação pública no espaço da cidade”. A constatação é que o medo, a insegurança e a 

violência564 fazem com que cidadãos adotem novas estratégias de proteção. Isso, segundo a 

socióloga, modifica “a paisagem urbana, os padrões de residência e circulação, as estratégias 

cotidianas, os hábitos e gestos relacionados ao uso das ruas e do transporte público”. Aqui, 

aceita-se a constatação, apresentada por Caldeira, de que a violência urbana altera a paisagem 

da cidade. Porém, insiste-se na definição de Bauman (2013), de que as medidas que visam 

pretensamente proteger essas pessoas, reciprocamente, podem ampliar a sensação de 

insegurança ou a percepção dessa violência. Mais do que isso, aumenta-se a violência pois o 

desconhecido é taxado como perigoso e, dessa forma, desestimula-se relações sociais possíveis. 

Paradoxalmente, essas medidas aumentam a sensação de insegurança pois escancaram a 

preocupação dos moradores com o cotidiano sobre o espaço público. As duas explicações 

parecem complementares e válidas para explicar a maneira como edifícios de apartamentos são 

implantados. Caldeira (1997, 155-156) também menciona a proliferação do que ela denominou 

como „enclaves fortificados‟: 

Enclaves fortificados são espaços privatizados, fechados e 
monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho. 
Esses espaços encontram no medo da violência uma de suas 
principais justificativas (...). Enclaves fortificados geram 
cidades fragmentadas em que é difícil manter os princípios 
básicos de livre circulação (...). Consequentemente, nessas 
cidades o caráter do espaço público e da participação dos 
cidadãos na vida pública vem sendo drasticamente 
modificado. 

 As questões pontuadas na citação acima ajudam a ampliar discussões já realizadas nesse 

capítulo. Por exemplo, quando se pontua que muitos megaempreendimentos incluem um desenho 

urbano que integra sistema viário, loteamento, implantação dos edifícios, etc., é importante frisar 

que o usufruto desse novo ambiente será restrito aos compradores dos apartamentos pois tratam-

se de condomínios fechados. No caso de um megaempreendimento que ocupa uma quadra 

inteira565, tem-se cerca de 400 metros lineares no perímetro, composto, quase sempre, por muro 

de alvenaria ou grade de ferro ou, nas palavras de Caldeira, elementos de um „enclave fortificado‟. 

Territorialmente, ao nível da calçada, ele estaria isolado do entorno em termos de trânsito, com a 
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 Não pretende-se aqui subestimar os impactos da violência na sociedade brasileira contemporânea, 
intensificados pela condições econômicas da população e exacerbados pela desigualdade social. Porém, 
sempre que se mencionar a palavra „violência‟, o entendimento que essa pesquisa de doutorado pretende 
criar é de que ela é a soma de duas violências: a real e a imaginada. 
 
565

 Como referência, dá-se o exemplo de uma quadra de 100 x 100 metros. 
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exceção de um único local de entrada e saída de veículos e pedestres. Nesse local, normalmente 

se situa uma portaria ocupada por agentes de segurança que controlam o acesso às 

dependências internas do conjunto. Aqui, se entreveem os espaços privatizados, fechados e 

monitorados, mencionados por Caldeira. 

 Um equívoco é combater a violência urbana diretamente com a construção de muros e 

grades. A existência de uma barreira arquitetônica não elimina a violência, apenas dificulta, em 

alguma medida, que os agentes dessa violência tenham acesso às dependências internas da 

moradia. Além disso, procurar isolar-se por muros e grades não combate as causas dessa 

violência. Isso seria apenas uma forma, talvez equivocada, de resolver, individualmente, sintomas 

do problema566. Uma forma mais adequada de combater essa violência seria melhorar o acesso e 

a qualidade da educação institucional, ampliar os horizontes culturais dessa população e oferecer 

subsídios para que ela se desenvolva economicamente. Programas sociais de transferência de 

renda podem indicar uma alternativa, ainda que transitória e insuficiente. Se for entendido nesses 

termos, uma barreira arquitetônica definitivamente não diminui ou evita a violência. O próprio 

crédito imobiliário disponibilizado pelo Governo Federal deveria servir para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas, suscitar paisagens urbanas que previssem a coexistência de populações 

variadas e que estimulassem relações sociais entre grupos diferentes e, ao mesmo tempo, 

coibissem propostas que gerem segregação. 

Caldeira (1997, p. 164) identifica quatro características de enclaves fortificados, que 

viabilizam suas intenções segregacionistas. Após descrever cada uma delas, será discutida sua 

pertinência sobre características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos identificados nas 

cidades estudadas, através de levantamento de peças gráficas, das viagens acadêmicas e das 

visitas técnicas. 

“Primeiro, eles usam dois instrumentos para explicitamente criar separação: barreiras 

físicas, como grades e muros, e grandes espaços vazios que criam distância e desencorajam a 

aproximação de pedestres” (CALDEIRA, 1997, p. 164). Foram encontradas barreiras 

arquitetônicas constituídas por muros e grades em praticamente todos os exemplares. Entre os 

edifícios monofuncionais, cuja função é apenas residencial, são quase inexistentes as soluções 

projetuais sem nenhuma barreira física. Como existem recuos laterais, frontal e de fundos e o 

edifício normalmente é locado na região mais central do lote, distante da área mais perimetral, 
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 Bonduki (2011, p. 23) apresenta outras formas insuficientes e equivocadas para pretensamente resolver 
certos problemas urbanos, a partir do ponto de vista da cidade de São Paulo em fins do século XX: “O risco 
de violência é enfrentado com segregação e confinamento; a precariedade do transporte coletivo com o 
automóvel individual; a depredação ambiental com a criação de uns microcosmos de verde junto ao 
condomínio; a poluição do ar, com fins de semana na serra ou à beira mar; a água maltratada com garrafas 
pet (...). Para o restante da população, restava a barbárie. A criação de guetos protegidos dos males da 
metrópole (condomínios fechados, carros blindados, shoppings policiados, ambientes vigiados) parecia ser 
a única saída para superar um ambiente urbano pouco acolhedor e agressivo”. 
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essas barreiras se tornam ainda mais visíveis. Além de muros e grades, encontrou-se outro tipo 

de barreira: pavimentos-tipo que abrigam vagas de automóveis dos moradores. Em muitos 

casos567, são construídos dois, três, quatro ou mais pavimentos a partir do térreo, ocupados 

basicamente com carros e motos. Esses primeiros andares-garagens não são regulados pelas 

mesmas legislações que determinam as distâncias e os recuos da torre residencial, dos 

pavimentos onde se encontram os apartamentos. Por isso, essas garagens avançam até o limite 

da calçada e avançam nas laterais e fundos nos limites com os lotes vizinhos. Dessa forma, o 

próprio andar-garagem constitui-se numa barreira arquitetônica. Por exemplo, nos edifícios com 

três pavimentos não subterrâneos utilizados como garagens, a barreira arquitetônica por ele 

constituída tem cerca de dez metros de altura568. 

 

 

Figura 59: Edifícios com pavimentos garagens verticais construídos a partir do térreo. Localização: rua 

Fidelis Martins, Buritis, Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

 

 “Segundo, como se muros e distâncias não fossem suficientes, a separação é garantida 

por sistemas privados de segurança: controle e vigilância são condições para a homogeneidade 

interna e o isolamento” (CALDEIRA, 1997, p. 164). Boa parte dos edifícios estudados tem uma 
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 Há casos em que a construção de andares garagens é vertical, mas eles estão localizados no subsolo; 
há ainda outros casos em que as vagas de estacionamento para veículos estão dispostas no próprio térreo. 
Isso ocorre quando os terrenos são grandes, normalmente em megaempreendimentos. 
 
568

 Considerando um pé-direito de três metros de altura, mais a espessura da laje, mais a platibanda. A laje 
de cobertura do último pavimento garagem normalmente é utilizada como piso da área de lazer dos 
condôminos. 
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portaria, localizada numa edificação destacada da torre residencial, disposta no alinhamento da 

calçada, no limite do terreno junto ao espaço público. A aparência dessas portarias se assemelha 

a guaritas militares, inclusive por causa da presença de um indivíduo que faz a segurança e a 

triagem das pessoas que entram e saem da propriedade privada. Em alguns casos, existem dois 

portões para o controle de automóveis, que são paralelos e em sequência. Quem entra na área do 

condomínio passa por cada um deles, após a autorização prévia do agente de segurança do 

condomínio. Vários outros dispositivos de vigilância, de defesa, de controle e de isolamento foram 

encontrados, como arame farpado, cerca elétrica e câmeras de vídeo. É preciso ressaltar que o 

monitoramento do aparato de segurança é estritamente privado, de responsabilidade dos 

condôminos ou de seus representantes. Os Governos e as autoridades públicas da área de 

segurança que os representam, como policiais e guardas, não adentram no condomínio569. O 

curioso é que a área que o condomínio quer proteger é justamente uma área à qual nenhuma 

autoridade pública tem acesso. A proibição de acesso advém das regras do condomínio e das 

próprias barreiras arquitetônicas instaladas.  

 

  

Figura 60: Empreendimento chamado Vita Praia, incorporado pela paulistana Cyrela, projetado por 
Alexandre Maçaes. A edificação em que se localiza a portaria está destacada da torre residencial. 
Localização: Piedade, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, Pernambuco (Disponível 
em: http://www.cyrela.com.br/imovel/vita-praia-recife-apartamento-piedade-recife-pe#. Acesso em: 29 julho 
2014). 

                                                           
569

 Ressalte-se que essa condição restringe-se aos empreendimentos imobiliários que são, de fato, 
caracterizados como condomínios fechados. No caso de loteamentos fechados, em tese, qualquer pessoa, 
inclusive os representantes das autoridades públicas, teriam o acesso livre para as áreas internas, sem a 
necessidade de autorização. 
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“Terceiro, os enclaves são universos privados voltados para dentro; seu desenho e 

organização excluem gestos em direção à rua” (CALDEIRA, 1997, p. 164). A barreira arquitetônica 

mais comum que se encontrou nos edifícios de apartamentos monofuncionais observados foi o 

muro de alvenaria, presente em quase toda a extensão do perímetro do terreno, somente 

interrompido na portaria de entrada/saída. Aqui, considera-se que um muro de alvenaria, em si, 

exclui qualquer „gesto em direção à rua‟. O objetivo dele, nem sempre alcançado, evidentemente, 

é isolar os moradores dos supostos problemas relacionados a violência urbana, ao mesmo tempo 

em que distingue territorialmente a propriedade privada do espaço público, marcando mais 

claramente os limites do condomínio fechado. Outro exemplo é o sistema viário, composto por 

ruas e calçadas. Esses são elementos existentes no espaço público, mas existentes também na 

área interna de diversos empreendimentos imobiliários observados. O próprio muro ou grade570, 

mas também a portaria, comprometem a continuidade, a fluidez, a integração e a comunicação de 

ruas e calçadas internas e externas aos conjuntos. Aqui, considera-se isso como mais uma 

solução projetual que inibe ou exclui gestos em direção à rua.  

 

 

                                                           
570

 Além de muros de alvenaria e de grades de ferro, foram encontrados também fechamentos de vidro. 
Porém, eles são exceções. 
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Figura 61: Empreendimento chamado Rio das Pedras Residence Club, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. A primeira foto mostra um enorme muro com cerca de 400 metros de extensão, ao longo da 
Passagem Santo Antônio; A segunda foto mostra a interrupção do trânsito viário gerada pela portaria; A 
terceira foto expõe o caráter militar do controle privado (fonte: autor). 

 

 “Quarto, [os enclaves] pretendem ser mundos independentes que proscrevem a vida 

exterior, avaliada em termos negativos” (CALDEIRA, 1997, p. 164). O quarto ponto levantado pela 

autora parece indicar uma consequência obtida a partir da conjugação dos três primeiros pontos. 

Quando um condomínio cria barreiras arquitetônicas, sistemas de vigilância e de controle, e exclui 

gestos em direção à rua, obtém-se um mundo que visa, pretensamente, proscrever a vida exterior. 

O entendimento que essa pesquisa de doutorado busca é que a proscrição é um objetivo, ou seja, 

existe uma tendência crescente que reforça o suposto desejo desse morador de se isolar. Porém, 



327 
 

o isolamento nunca ocorre de fato. Os condôminos não podem, em nenhuma circunstância, 

dispensar a vida na cidade e restringir seu cotidiano apenas ao condomínio fechado onde vivem. 

Mais do que a concretização de um modo de vida autônomo, acredita-se que enclaves fortificados 

materializam e reforçam um ideal de segregação social e espacial. O exterior, como bem colocou 

Caldeira, é avaliado em termos negativos. Essa avaliação é enormemente reforçada por 

campanhas publicitárias que implicitamente insinuam essa dualidade: interior e exterior, 

segurança e violência, condomínio fechado e espaço público, conhecidos e estranhos, controle e 

descontrole, vigilância e omissão, espaço privado e autoridade pública negligente, etc.. Caldeira 

(1997, p. 159) indica intenções de publicidades de enclaves, que “revelam um código de distinção 

social, mas também tratam explicitamente a separação, o isolamento e a segurança como 

questões de status. Em outras palavras, eles repetidamente expressam a segregação social como 

um valor”. 

 

 

Figura 62: Empreendimento chamado Veríssimo, incorporado pela paulistana Viver, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. O anúncio publicitário afirma “(...) um lugar onde você e sua família viverão 
cercados por tudo o que realmente é importante: conforto, tranquilidade, qualidade de vida e muita 
diversão”. Localização: Teresópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: 

http://www.viver.com.br/imoveis/64/RS/Verssimo. Acesso em: 29 julho 2014). 

 

 Supõe-se que nenhum dos quatro pontos definidores dos enclaves, colocados por Caldeira 

(1997), foram inventados por agentes contemporâneos do mercado imobiliário de São Paulo. No 

entanto, ao se verificar boa parte dos exemplos571 de edifícios lançados e construídos 

recentemente nas cidades estudadas, nota-se que eles são constituídos a partir desses pontos. 

Muitos deles foram incorporados por empresas SA com atuação nacional e matriz atualmente em 

São Paulo. Isso significa que boa parte dos edifícios de apartamentos que são enclaves edificados 

                                                           
571

 Refere-se especificamente aos empreendimentos imobiliários observados por essa pesquisa de 
doutorado, seja através das visitas técnicas, seja através do levantamento de peças gráficas. 
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foram materializados pela ação direta de agentes do mercado imobiliário paulistano. Com isso, o 

mercado de São Paulo contribui, junto com agentes imobiliários de outras localidades, para 

popularizar a noção de segregação espacial e social viabilizada a partir da configuração 

arquitetônica desses edifícios. Além disso, no caso específico dos megaempreendimentos, como, 

em grande medida, eles predominam entre as incorporadoras de São Paulo, é possível afirmar 

que o enclave edificado materializado nos megaempreendimentos é oriundo principalmente da 

ação de incorporadores paulistas. Por fim, como essas empresas de São Paulo normalmente têm 

uma capacidade produtiva muito superior a de empresas locais, elas teriam uma grande influência 

na difusão desse modelo de enclave. 

 Nos casos concretos identificados, nota-se que a implantação desses enclaves acentua 

diferenças territoriais entre espaços internos e externos aos enclaves e, consequentemente, 

acentua diferenças entre moradores dos enclaves e moradores da vizinhança e de bairros 

vizinhos, muitas vezes populações a quem a moradia desses enclaves é inacessível. Essa 

questão é entrevista no comentário de Caldeira (1997, p. 174): “Nas cidades em que os enclaves 

fortificados produzem segregação espacial tornam-se explícitas as desigualdades sociais”. Dentro 

de um determinado enclave fortificado, a homogeneidade espacial e social é grande. Apenas um 

grupo restrito, que tem rendimentos suficientes para comprar ou financiar uma unidade ao preço 

de venda estipulado por quem produz, é que tem acesso aos enclaves. Nesse sentido, os 

moradores tendem a ser de faixas de renda parecidas. Porém, quando esse enclave é avaliado 

como elemento integrante de um bairro, ou seja, de uma porção territorial maior, a 

heterogeneidade espacial e social pode ser, em muitos casos, grande. Restritamente do ponto de 

vista de quem mora nesses enclaves, em regiões segregadas, a rua torna-se um lugar de 

estranheza, avaliada em termos negativos e com uma conotação perigosa. Quanto mais espaços 

são privatizados e quanto mais fronteiras são rigidamente criadas, mais a rua se restringe como o 

único lugar em que se encontram grupos sociais mais ricos e mais pobres.  Caldeira (1997, p. 

174) apresenta uma série de fronteiras que vão sendo criadas:  

(...) as interações cotidianas entre habitantes de diferentes 
grupos sociais diminuem substancialmente e os encontros 
públicos ocorrem principalmente em espaços protegidos e 
entre grupos relativamente homogêneos. (...) Na 
materialidade dos espaços segregados, na construção de 
muros e fachadas defensivas, nas grades ao redor dos 
parques, mas também nas trajetórias cotidianas das pessoas 
nesses espaços (...) no seu modo de andar nas ruas e 
parques, no hábito de fechar os vidros dos carros ao se 
aproximar de semáforos ou de atravessar a rua ao avistar um 
grupo de sem-teto, fronteiras sociais vão sendo rigidamente 
construídas. Em cidades de muros, a travessia dessas 
fronteiras está sempre sob vigilância. Quando elas são 
transportas, há agressão, medo e um sentimento de 
desproteção, há suspeita e perigo. 
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A privatização de atividades mais cotidianas, a demarcação de fronteiras, nem sempre 

tangíveis, que distinguem grupos socialmente e o estabelecimento de barreiras, materiais ou 

simbólicas, podem diminuir o tempo de permanência dos indivíduos em espaços públicos, 

especialmente em locais sem vigilância ou controle privado. Mais do que isso, podem diminuir o 

tempo em que indivíduos convivem conjuntamente com estranhos, parcelas da população de 

outras origens, opiniões, cores, classes de renda, etc.. Nesse contexto, do ponto de vista de 

moradores desses enclaves, o trânsito a pé ou a permanência mais prolongada em espaços 

públicos, desprotegidos dessa vigilância privada, parecem ser evitados sempre que possível572. 

Assim, haveria uma tendência de desuso do espaço público conjugada a várias consequências: 

degradação material em termos arquitetônicos e urbanísticos, desestímulo a atividades 

comerciais, principalmente com a popularização do shopping center, violência urbana, etc.. É 

possível que as pessoas afeitas ao uso de espaços privatizados e controlados justifiquem sua 

aversão ao espaço público afirmando que é justamente por esses motivos que elas não o 

frequentam. 

Porém, a degradação, o desestímulo e a violência mencionados seriam apenas sintomas 

do problema, causado justamente pela tendência de privatização dos espaços da cidade. 

Portanto, essas próprias pessoas, pela vida cotidiana que levam, contribuem para a consolidação 

da violência urbana que elas tanto procuram evitar. Por outro lado, os espaços condominiais de 

edifícios de apartamentos, enclaves fortificados, mas também shopping centers e outros espaços 

privatizados, formatam o cotidiano das pessoas e limitam sua sociabilidade O mesmo diagnóstico 

pode ser encontrado a partir de uma visão latino-americana, indicando que essas questões não 

estariam restritas à paisagem de metrópoles brasileiras. Canclini (2007, p. 163) coloca sua versão 

sobre o panorama de restrições e controles sobre sociabilidades no ambiente urbano. Uma 

importante consequência seria a passagem de uma „visualidade multicultural à reclusão 

compartimentada‟. 

Setores econômicos poderosos instalam conjuntos 
residenciais e locais de trabalho fechados à circulação ou 
com acesso rigorosamente restrito. Instalam-se controles 
igualmente rigorosos nos shopping centers e em outros 
edifícios públicos. Nos últimos anos, a implantação de 
condomínios fechados tornou-se o principal estímulo para a 
organização de setores altos e médios das grandes cidades 
(...): seu peculiar modo de exercer a cidadania consiste em 
isolar-se da conflituosidade urbana mediante a privatização 
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 Outros autores também especulam a difusão de um cotidiano vivido em áreas privadas e o impacto disso 
na vida da população. Um exemplo é o arquiteto Vinícius Moraes Netto (2006, n. p.), professor da 
Universidade Federal Fluminense, que traz as seguintes ponderações sobre os espaços privados e o medo 
da violência: “Seguros dentro de áreas privadas, a maioria de nós experimenta o medo e a tensão da 
chegada às residências, nas sinaleiras e esquinas próximas, e a tensão da espera enquanto se abre o 
portão de uma garagem. Mas preços na irracionalidade do medo ou na ilusão de segurança dos muros, não 
entendemos que a segurança interna assim engendrada é parte da causa da insegurança externa”. 
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de espaços supervigiados e a restrição da sociabilidade ou de 
encontros indesejáveis (CANCLINI, 2007, p. 163). 

 “Devemos deixar que o mercado fixe os limites e as dimensões do espaço público, o único 

efetivamente passível de ser governado democraticamente?” É o que indaga Borón (2010, p. 193-

194), em uma reflexão sobre implicações de políticas neoliberais na sociedade contemporânea. 

Ao ampliar espaços privatizados, como shopping centers ou condomínios fechados, com controle 

e vigilância sobre os usos e os frequentadores, diminuem-se, inversamente, os espaços públicos.  

Isso ocorreria em termos de uso, de frequência, de disponibilidade, de acesso e de qualidade de 

espaços públicos. A determinação sobre a conduta social que gera submissão só pode acontecer 

em espaços privados e controlados. No espaço público, as possíveis regras de conduta e 

convivência seriam, em tese, mais tolerantes pois teriam que abarcar grupos sociais mais 

variados, inclusive parcelas da população que não costumam comprar produtos ou serviços 

oferecidos por esses espaços privatizados. De acordo com interesses de determinadas elites 

econômicas, “o importante é diminuir os espaços públicos o quanto antes e o mais possível: 

privatizar escolas, hospitais, centros de recreação, a rua, as praças, a praia, a floresta, as ondas 

radiais e televisivas, os esportes, os lazeres”. Borón (2010, p. 193-194) completa o raciocínio ao 

afirmar que um objetivo dessa burguesia seria “fazer com que o mercado devore todas as formas 

de sociabilidade que só podem existir em espaços públicos vigorosos e estruturados”573. 

Em todas as cidades estudadas, foi identificada a presença de diferentes grupos sociais, 

em regiões com enclaves fortificados574 e moradias precárias. As imagens abaixo foram 

agrupadas duas a duas: a primeira mostra um empreendimento imobiliário considerado um 

enclave, enquanto a segunda mostra uma aglomeração de moradias precárias ocupada por 

populações mais pobres. As imagens mostram dois elementos diferentes – enclaves fortificados e 

moradias precárias - que compõem uma mesma região, por vezes vizinhos. 

 

 

 

 

                                                           
573

 Outros autores também mencionam a capacidade de espaços públicos em suscitar consciências social e 
cívica, como o arquiteto Nestor Goulart Reis Filho (2006, p. 69): “Uma parte importante das críticas aos 
loteamentos fechados e a todos os projetos que levam ao aumento da segregação social concentra-se na 
condenação da redução dos espaços de convivência e uso público, adequados para a consciência social e 
a formação da consciência cívica, isto é, concentra-se na condenação dos esvaziamentos dos espaços 
públicos ainda existentes”. 

574
 Os enclaves mostrados a seguir não se restringem às classes de renda mais alta. Alguns, como o de 

Recife, são destinados a consumidores com rendas medianas ou mais baixas. Apesar disso, por suas 
características, eles também são considerados enclaves. 



331 
 

● Região do bairro da Várzea, em Recife, Pernambuco: 

 

Figura 63: Empreendimento chamado Residencial Cidades do Mundo Life, incorporado por Tenda e de 
autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: entre a rua Torres Homem, rua Delfim Moreira e 
rua Fernando Noronha, bairro Várzea, Recife, Pernambuco (Disponível em: www.maps.google.com.br. 
Acesso em: 29 julho 2014). 

 

Figura 64: Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas imediações do 
Residencial Cidades do Mundo Life, mostrado acima. Localização: Várzea, Recife, Pernambuco (Disponível 
em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 julho 2014). 
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● Região do bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul: 

 

Figura 65: Empreendimento imobiliário chamado Parque Panamby, incorporado pela paulistana Rossi, 
projetado pelo escritório paulistano Konigsberger em parceria com o escritório porto-alegrense Jacovas. 
Localização: Jardim do Salso, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fonte: autor). 

 

Figura 66: Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas imediações de 
diversos empreendimentos imobiliários realizados pela incorporadora paulistana Rossi, como o Parque 
Panamby, ainda em construção, mostrado acima. A parte inferior da imagem, com glebas vazias, é o local 
em que diversos empreendimentos imobiliários estão sendo construídos. Localização: entre os bairros 
Jardim do Salso e Bom Jesus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: www.maps.google.com.br. 
Acesso em: 29 julho 2014). 
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● Região do bairro Parque Verde, em Belém, Pará: 

 

Figura 67: Diferentes empreendimentos imobiliários construídos nas proximidades da rodovia Augusto 
Montenegro, incorporados por empresas paulistanas como Cyrela e PDG. Localização: Parque Verde, 
Belém, Pará (fonte: autor). 

 

Figura 68: Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres em uma travessa da 
rodovia Augusto Montenegro, nas proximidades dos empreendimentos imobiliários mostrados acima. 
Localização: Parque Verde, Belém, Pará (fonte: autor). 
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● Região do bairro Jardim Goiás, em Goiânia, Goiás: 

 

Figura 69: Intensa verticalização recente no entorno do parque Flamboyant, principalmente voltada para 

classes de renda mais alta. Localização: Jardim Goiás, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

 

Figura 70: Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas proximidades de 
diversos empreendimentos imobiliários de luxo ao redor do Parque Flamboyant, mostrados acima. 
Localização: Jardim Goiás, Goiânia, Goiás (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 29 julho 
2014). 
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● Região do bairro Fernão Dias, em Belo Horizonte, Minas Gerais: 

 

Figura 71: Empreendimento imobiliário chamado Residencial Ville Esmeralda, incorporado pela paulistana 
PDG, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais 
(fonte: autor). 

 

Figura 72: Aglomerado de moradias precárias ocupado por populações mais pobres nas proximidades de 
diversos empreendimentos imobiliários, como o Residencial Ville Esmeralda, mostrado acima. Localização: 
Fernão Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 30 julho 
2014). 

 

 A proximidade territorial e a disputa pelo mesmo espaço entre ocupações informais com 

moradias precárias e a construção de edifícios de apartamentos pode gerar gentrificação: troca de 

populações mais pobres por famílias de renda mais alta575; troca de atividades comerciais 

efêmeras e informais, como ambulantes ou camelôs, por espaços comerciais privatizados, 

                                                           
575

 Não necessariamente famílias ricas. 
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vigiados e controlados, como shopping centers576; troca da maneira informal e particular de se 

produzir moradias por formas hegemônicas aplicadas por incorporadores imobiliários; troca da 

paisagem arquitetônica e da ambiência urbana pré-existente por megaempreendimentos 

constituídos a partir de enclaves fortificados; troca de eventual urbanidade construída ao longo do 

tempo pela desvalorização, desqualificação e desuso do espaço público; troca da diversidade de 

atividades por empreendimentos monofuncionais, compostos principalmente por edifícios de 

apartamentos; troca de formas marginais de apropriação do espaço da moradia, como ocupações 

de sem-teto, por formas mais tradicionais, como a incorporação imobiliária; troca do valor de uso 

da propriedade fundiária pelo valor de troca, na medida em que esses imóveis são inseridos em 

lógicas mercantis, etc.. 

Por fim, quando a população previamente residente, em alguma medida, é expulsa, 

desalojada ou desapropriada, perdem-se também laços sociais construídos pelos antigos 

moradores ao longo de gerações. Portanto, quando o processo de gentrificação ocorre, as perdas 

não são apenas materiais ou financeiras. É preciso lembrar que essas trocas costumam ser 

repentinas e compulsórias. O que aumenta o drama dessas famílias é que são operações 

estritamente privadas, promovidas por grandes grupos econômicos, amparadas por competentes 

e caras equipes jurídicas, formadas por escritórios de advocacia que interpretam os meandros da 

legislação pertinente e os utilizam em benefício dessas empresas. Isso ocorre sem intermédio 

direto, mas com a conivência de agentes públicos competentes. O geógrafo Milton Santos (1989, 

p. 103) escancarou alguns paradoxos entre oportunidades de negócios para agentes imobiliários 

privados e repercussões sobre a população mais pobre, questões relacionadas com a 

especulação fundiária e imobiliária. Ele aponta caminhos complementares para entender cidades 

segregadas e o processo de gentrificação: 

Lugares aonde não chegam a água encanada, os esgotos, a 
eletricidade, o calçamento são, por definição, desvalorizados. 
Sua desvalorização é relativa, em comparação com aquelas 
outras áreas providas desses serviços básicos. Este é um dos 
fundamentos da especulação. De tal modo que o provimento 
de recursos sociais a áreas urbanas até então deles 
desprovidas acarreta uma valorização e uma consequente 
redistribuição da população, segundo os seus níveis de 
renda. A cidade é teatro de um sistema de pressões em que 
as classes altas e médias buscam ocupar os lugares já 
consolidados ou em vias de consolidação em matéria de 
serviços, e previamente ocupados pelos mais pobres, 
enquanto estes, sob pressão do consumo, deixam-se seduzir 
pela perspectiva de uma melhoria financeira apenas 
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 Todos os bairros mencionados nas imagens anteriores tem shopping centers nas proximidades: Camará 
Shopping, no município de Camaragibe, região metropolitana de Recife, vizinho do bairro da Várzea; 
Bourbon Shopping, na avenida Ipiranga, próximo do bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre; Parque 
Shopping Belém, no bairro Parque Verde, em Belém; Shopping Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia; 
Minas Shopping, no bairro Fernão Dias, em Belo Horizonte. 
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momentânea e abandonam os lugares que ajudaram a 
valorizar, indo localizar-se mais adiante, em frações da cidade 
onde há menos amenidades. 

Ainda não foram suficientemente resolvidos aspectos básicos de saneamento e 

infraestrutura de diversos aglomerados precários, ocupados por classes de renda mais baixa, 

vizinhos de edifícios de apartamentos incorporados por promotores imobiliários privados. Uma 

observação atenta ao se transitar por essas regiões confirma isso. Realidade muito distinta dessa 

verticalização urbana das proximidades, locais que, em tese, não existem carências no acesso a 

água potável encanada, coleta de esgoto gerado pelos moradores, abastecimento de energia 

elétrica, iluminação pública, arruamento e pavimentação, etc.. Antes da chegada desses 

empreendimentos imobiliários privados, o Governo estava amplamente ausente em termos de 

prover serviços básicos para a sobrevivência da população residente de aglomerações precárias 

das imediações. A região certamente se valorizou após esses lançamentos imobiliários, inclusive 

a área ocupada pelos aglomerados precários, por causa da proximidade territorial com esses 

lançamentos. Uma ação privada (promotores imobiliários envolvidos) ou eventualmente estatal 

(agentes públicos competentes) melhorou as condições materiais da região, alterou a paisagem 

do entorno e valorizou comercialmente a base fundiária e imobiliária. 

O paradoxo é que essas regiões historicamente foram desprovidas minimamente de 

habitabilidade e, por causa disso, foram ocupadas por parcelas mais pobres da população. No 

entanto, justamente no momento em que novas ações (privadas ou públicas, nos termos do 

parágrafo anterior) alavancaram fortemente benfeitorias materiais, é provável que os mais pobres, 

que moram nos aglomerados precários, ou seja, os não-consumidores dos novos produtos 

imobiliários oferecidos, voluntária ou compulsoriamente se retirem para outras localidades. Parece 

que, ao mais pobre, só é permitido permanecer numa determinada área se ela for desvalorizada 

por promotores imobiliários privados e desocupada por classes de renda médias e altas. Quando 

a incorporação imobiliária se interessa pela área, investe financeiramente na região e promove a 

vinda de classes de renda não tão pobres (consumidores), ou seja, quando a área melhora 

materialmente, os mais pobres seriam retirados. Além disso, se os novos edifícios de 

apartamentos ocuparem todo o território da região, inclusive o espaço original dos aglomerados 

precários, essa população mudaria seu domicílio para outro lugar. Nesse contexto, as colocações 

de Santos (1989) na citação anterior em destaque poderiam ser transpostas aos casos concretos 

aqui estudados. 

É possível afirmar que, em casos extremos, as segregações socioespaciais mencionadas 

têm configurações que se aproximam de um gueto577? Um edifício de apartamentos ou um 

aglomerado precário ao redor poderiam, em alguma circunstância, ser considerados como 
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 É preciso lembrar, como será reforçado adiante por Marques (2005), que morar num gueto, em 
determinados casos, pode ser voluntário. 
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guetos? Esse termo normalmente é utilizado apenas para descrever casos extremos, como a 

situação em que viviam judeus em territórios europeus dominados por nazistas durante a 

Segunda Guerra Mundial. No caso de judeus, portanto, o gueto era o local obrigatório de moradia 

pois a autoridade vigente não permitia outras opções. 

No caso de um morador de um aglomerado precário, como um barraco de favela, por 

exemplo, quais opções seriam dadas pela autoridade vigente? Quando seu rendimento mensal é 

fruto de trabalho informal e inferior a três salários mínimos, dificilmente ele se enquadra em algum 

programa governamental de acesso à moradia digna, mesmo se considerados aqueles programas 

com objetivos sociais, como o Minha Casa Minha Vida. Como já apontado no capítulo 2, as faixas 

de rendas atendidas costumam se concentrar entre três e dez salários mínimos e, muitas vezes, 

restritas a cidadãos que comprovem rendas formalizadas e estáveis. Por outro lado, o mercado 

imobiliário, privado e formal, não tem nenhum interesse em atender e oferecer moradias a 

pessoas que não sejam consumidoras de seus produtos. Qualquer pessoa poderia negociar 

diretamente a compra de moradia com incorporadores, desde que tenha rendimentos suficientes 

para arcar com todos os custos financeiros. Obviamente, essa também não seria uma opção para 

quase todos os habitantes desse aglomerado precário. O gigantesco sistema de financiamento 

habitacional estruturado pelo Governo federal nos últimos anos é prioritariamente destinado a 

formas hegemônicas de produção de moradia, como a incorporação imobiliária, excluindo 

tacitamente formas alternativas como cooperativas e demais organizações sociais que visem 

produzí-la a partir de outros princípios. Isso também se configura num impeditivo de acesso à 

moradia para esses mais pobres. Outro agravante é que existe uma mercantilização cada vez 

maior da base fundiária e imobiliária da cidade, ou seja, é crescente a especulação que 

transforma valores de uso em valores de troca. Com isso, têm acesso à moradia apenas os 

consumidores que remuneram os agentes imobiliários dessas especulações. Por fim, em termos 

políticos, na prática, quanto mais pobre o cidadão é mais difícil se torna sua participação na vida 

pública do município e menor é sua influência sobre a elaboração e a gestão pública das 

materialidades urbanas. 

Evidentemente, todos os exemplos citados aqui correspondem a formas mercantes de se 

obter a moradia. Considerando que moradores de aglomerados precários, como favelas, quase 

sempre estão fora dos circuitos imobiliários capitalistas existentes e, por isso, impossibilitados de 

comprar sua moradia dessa maneira, é possível afirmar que as autoridades públicas competentes 

e os agentes imobiliários privados envolvidos negam opções aos menos favorecidos 

materialmente? Se realmente houver essa negação, se esses favelados não tiverem opções 

plausíveis e forem obrigados a se estabelecer apenas em aglomerados precários, é possível 

afirmar que eles incorporariam aspectos de um gueto? A apartação e o isolamento, típicos de um 

gueto, não se dariam em termos de trânsito humano pelo território da cidade pois, numa 

sociedade democrática, em tese, todos os cidadãos, mesmo os mais pobres, teriam direito de se 
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locomover por onde lhes fosse convenientes. A mobilidade e a escolha da localização de sua 

moradia, no entanto, seria fortemente restringida pela ação das autoridades vigentes.  

O engenheiro civil Eduardo Marques (2005, p. 31)578, professor da Universidade de São 

Paulo, afirma que a versão mais completa e extrema da segregação implica a total apartação e 

isolamento. “Nesse sentido, a segregação pode estar associada às idéias de gueto ou cidadela, 

dependendo de os processos de segregação serem impostos por terceiros aos grupos sociais que 

são isolados, ou construídos como estratégia pelos próprios em isolamento”. No caso de 

moradores de enclaves fortificados estudados, obviamente, nenhum deles foi obrigado a morar 

neles. Apesar disso, é possível que se encontre, como justificativa, na visão de alguns desses 

moradores, a inexistência de uma cidade satisfatoriamente segura. Por isso, pela suposta falta de 

opções em se viver numa cidade sem violência, seja ela vivenciada ou imaginada, eles seriam 

obrigados a viver mais reclusos em enclaves. Nos casos de maior escala, especialmente nos 

megaempreendimentos, o tamanho desses enclaves pode ser o equivalente ao de bairros inteiros. 

Eles não têm todos os atributos que lhes dariam o status de um bairro mas, ao se comparar 

apenas o tamanho, alguns casos, megaempreendimentos seriam como um bairro. 

Como os megaempreendimentos não são bairros de fato, sempre que nesse parágrafo a 

palavra “bairro” for utilizada como sinônimo de megaempreendimento, ela será grafada com 

aspas. Esses “bairros” privados são inacessíveis a toda a população não moradora dos enclaves, 

ou seja, trechos territorialmente significativos da cidade estariam, nos termos de Marques (2005), 

apartados e isolados. Quanto mais “bairros” como os megaempreendimentos forem criados, mais 

trechos do território da cidade ficariam inacessíveis ao restante da população. Hipoteticamente, se 

todos os consumidores comprassem suas moradias dentro desses “bairros” fechados e, dessa 

maneira, os megaempreendimentos correspondessem a parcelas majoritárias do território, os 

mais pobres (e não-consumidores) seriam privados de acessar grandes trechos do território 

resultante, restringindo seu trânsito cada vez mais aos seus próprios aglomerados precários. Eles 

ficariam confinados em pequenas porções de áreas que – ainda – não foram monetarizadas por 

agentes desse mercado imobiliário. A apartação e o isolamento seriam proporcionais à 

quantidade, difusão e popularização dos megaempreendimentos. Como os condôminos de 

enclaves fortificados não aceitam a entrada de outros grupos populacionais, não convidados pelos 

moradores, compostos por estranhos e pessoas mais pobres, eles seriam parecidos com guetos 

pois essa população  (não-consumidora) seria impedida de frequentá-los. 

 

                                                           
578

 O autor organizou um livro sobre segregação e desigualdade chamado “São Paulo: segregação, pobreza 
e desigualdade social”. A descrição completa desse trabalho encontra-se nas Referências. 
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3.3 - Patrimônio arquitetônico e verticalização urbana579 

 As discussões já realizadas nesse capítulo, sobre a periferização da verticalização, a 

difusão de megaempreendimentos e a segregação socioespacial, também geram impacto sobre o 

patrimônio material dessas metrópoles, especialmente edificações ou trechos urbanos pontuais 

com interesse histórico, arquitetônico, urbanístico ou artístico. As cidades estudadas foram 

fundadas em diferentes séculos580 e guardam resquícios do desenvolvimento histórico, social, 

econômico, cultural e material brasileiro. Do ponto de vista do acervo arquitetônico, restam 

resquícios de diversos períodos, como colonial, imperial e republicano, além de exemplares de 

diferentes estilos, como barroco, neoclássico, neogótico, eclético, art nouveau, art deco e 

moderno. Alguns dos próprios edifícios de apartamentos e outras edificações verticalizadas já se 

constituem como um patrimônio das cidades, com soluções projetuais que se tornaram 

paradigmáticas581.  

Alguns desses bens imóveis, passíveis de serem classificados como patrimônio por órgãos 

públicos competentes, estão localizados em áreas cuja verticalização se intensificou na última 

década. É provável que a construção desses edifícios mais recentes tenha implicado em 

eventuais demolições de edificações antigas de interesse histórico e arquitetônico, que ainda não 

eram amparadas por leis que protegem esse patrimônio. Alguns bairros poderiam ser 

mencionados como locais desse conflito, como, por exemplo, Graças, em Recife, Moinhos de 

Vento, em Porto Alegre, Nazaré, em Belém, Setor Sul, em Goiânia e Savassi, em Belo Horizonte. 

Todos eles são trechos valorizados comercialmente e historicamente ocupados por classes de 

renda média e alta. Eles também vêm sendo objeto de ações recentes, pontuais ou sistemáticas, 

de incorporadores imobiliários. A compreensão do desenvolvimento histórico dessas cidades pode 

ser comprometida se registros materiais de diferentes épocas forem literalmente destruídos. Além 

disso, a forte preponderância de maneiras mercantis de produzir moradias e a mercantilização do 

acesso a essas moradias, podem interferir na percepção que a população em geral tem sobre 

esses registros materiais históricos. 
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 Alguns exemplares de edifícios de apartamentos, oriundos da verticalização urbana, poderiam ser 
considerados também como patrimônio histórico. Porém, não é deles que o título desse tópico trata, mas 
sim da incorporação imobiliária mais recente, inclusive aquela vinculada ao capital financeiro globalizado. 
 
580

 Recife foi fundada em 1537, Belém foi fundada em 1616, Porto Alegre foi fundada em 1772, Belo 
Horizonte foi fundada em 1897, Goiânia foi fundada em 1933. 

581
 Alguns exemplos que poderiam ser mencionados são o edifício Pirapama, projetado em 1956 por Delfim 

Amorim, localizado na avenida Conde da Boa Vista, bairro Boa Vista, Recife; o edifício Esplanada, projetado 
em 1952 por Roman Fresnedo Siri, localizado na praça Júlio de Castilhos, bairro Moinhos de Vento, Porto 
Alegre; o edifício Manuel Pinto da Silva, projetado em 1951 por Feliciano Seixas, localizado na praça da 
República, bairro Batista Campos, Belém; o Grand Hotel, projetado em 1937 por Atílio Correa Lima, 
localizado no Setor Central, Goiânia; o edifício JK, projetado em 1951 por Oscar Niemeyer, localizado no 
bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. Todos esses edifícios foram visitados nas Viagens Acadêmicas 
realizadas. 
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Foram levantadas algumas formas de proteger as edificações de interesse histórico e 

arquitetônico de agentes imobiliários cujas ações eventualmente prejudiquem ou descaracterizem 

esse patrimônio. Um importante exemplo são os IEPs – Imóveis Especiais de Preservação582 

adotados em Recife, a partir de 1997, que teriam “arquitetura significativa para o patrimônio 

histórico, artístico e/ou cultural, os quais interessam à cidade preservar”583. O aspecto dessa lei 

que mais interessa aqui é a permissão, dentro de determinadas condições, para se construir 

edifícios de apartamentos no terreno em que o IEP está implantado584. Ao se respeitarem os 

parâmetros da legislação urbanística e edilícia vigentes na cidade, se poderia construir um edifício 

no mesmo terreno do imóvel de interesse histórico: “O proprietário do IEP terá direito de construir 

nova edificação, na área remanescente do terreno, se houver, utilizando o potencial construtivo 

inerente ao aludido imóvel, na forma da LUOS [Lei do Uso e Ocupação do Solo]”585. Porém, quem 

construir seria obrigado a recuperar e conservar o imóvel de interesse histórico pré-existente no 

lote: “A autorização para construir na área remanescente do terreno dos IEP será condicionada à 

obrigação do proprietário do IEP de conservar, recuperar ou restaurar, às suas expensas, o imóvel 

preservado pelo Município”586. Um exemplo de aplicação dessa lei é o Casarão Costa Azevedo587, 

projetado em 1934 por Giacomo Palumbo, localizado no cruzamento da rua Amélia e da avenida 

Rosa e Silva, no bairro de Graças. No fim dos anos 1990, foi construído um edifício chamado 

Costa e Silva dentro do terreno do casarão, incorporado por Moura Dubeux588, de acordo com as 

recomendações da lei que instituiu o IEP. 

 

                                                           
582

 Lei número 16.284, 22 de janeiro de 1997. 
 
583

 Disponível em: http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/luos/soloIEPs.html. Acesso em: 1 agosto 2014. 
 
584

 O arquiteto Luiz Amorim, professor da Universidade Federal de Pernambuco, confirma essa co-relação 
entre a legislação do IEP e os edifícios de apartamentos. Preservam-se, dessa forma, edificações de 
interesse histórico localizadas em regiões em que o processo de verticalização é intenso (AMORIM, Luís. 
Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: UFPE, 2012a). 

585
 Disponível em: http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/1628497.doc. Acesso em: 1 agosto 2014. 

 
586

 Disponível em: http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/1628497.doc. Acesso em: 1 agosto 2014. A autorização 
para construir a nova edificação estaria condicionada à aprovação do projeto de recuperação ou de restauro 
do imóvel a ser preservado. 
 
587

 AMORIM, Luís. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: UFPE, 2012a. 

588
 Disponível em: http://www.mouradubeux.com.br/md/empreendimentos/costa_azevedo. Acesso em: 1 

agosto 2014. 

http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/1628497.doc
http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/1628497.doc
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Figura 73: Casarão Costa Azevedo, projetado em 1934 pelo arquiteto Giacomo Palumbo; edifício chamado 
Costa Azevedo, incorporado nos anos 1990 por Moura Dubeux, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Tanto o casarão quanto o edifício estão localizados no mesmo terreno. Trata-se de um IEP. 
Localização: rua Amélia esquina avenida Rosa e Silva, Graças, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 

 

 É possível entrever limites na lei do IEP. Apesar de preservar a edificação, nem todo 

patrimônio se mantém com as mesmas características após a construção do edifício de 

apartamentos. No caso de palacetes ecléticos construídos entre fins do século XIX e início do 

século XX, como o Casarão Costa Azevedo, eles normalmente eram implantados em grandes 

terrenos, arborizados e com tratamento paisagístico apurado. Um conjunto desses palacetes 

agrupados, em terrenos com essas características, gerava uma ambiência urbana peculiar. Essa 

ambiência é perdida ao se ocupar o restante do terreno com um edifício de apartamentos e 

substituir o paisagismo original pela nova edificação. Portanto, a relação entre os palacetes, a 

área não edificada entre eles, a continuidade paisagística e arbórea, a ambiência ruralizada e 

bucólica, etc., são alteradas quando o edifício é construído no terreno. Outro limite é que o imóvel 
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preservado não teria mais aberturas diretas para a rua, já que agora suas dependências são 

utilizadas internamente, de acordo com demandas do condomínio. Teria um acesso direto entre o 

imóvel preservado e o edifício construído, sem mais a necessidade de se transitar pela rua para 

acessar o bem imóvel patrimônio histórico, cujo uso, nessas condições, fica restrito aos 

moradores do edifício. Quando o novo edifício construído configurar-se a partir de um condomínio 

fechado e constituir-se como um enclave edificado, o patrimônio preservado será transformado 

em apenas mais um entre os itens de uso do condomínio disponíveis aos moradores. Portanto, 

nesses termos, ele estará menos integrado ao entorno do qual historicamente fez parte. 

 No caso de edificações que integram essas operações imobiliárias, como esses imóveis 

poderiam ser entendidos em termos de patrimônio? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) aponta589 que “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 

dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público”590. O 

conceito de patrimônio parece indissociável do interesse público. Nesse caso, ao inutilizar as 

aberturas existentes para a rua e restringir o uso do imóvel preservado apenas aos moradores do 

novo edifício construído no terreno, não se observaria plenamente um princípio básico sobre 

patrimônio, que norteia as ações dessa instituição pública competente. É fundamental que 

qualquer ação sobre edificações consideradas patrimônios permita que seu posterior uso seja 

usufruído por qualquer população da cidade e não apenas os condôminos. Portanto, em nenhuma 

circunstância, seria aceitável que esse imóvel fosse reformado e ocupado como um salão de 

festas, escritório do síndico, etc., ou seja, atividades voltadas exclusivamente aos consumidores 

dos produtos oferecidos nesses empreendimentos imobiliários. Essa questão poderia ser 

colocada em outros termos. Os IEPs de Recife poderiam ser considerados como contrapartidas 

sociais591. Em tese, qualquer pessoa poderia usufruir de uma benfeitoria gerada por uma 

contrapartida social. Por exemplo, quando uma avenida é duplicada, em princípio, todos os 

motoristas se beneficiariam da melhora nas condições de trânsito, se isso realmente ocorresse. 

Portanto, o resultado de uma contrapartida social é um bem público e seu usufruto não estaria 

restrito aos moradores do empreendimento imobiliário que deu origem a tal contrapartida. Isso 

reforça que as recomendações dos IEPs precisam ser revistas. Tal como nas contrapartidas 

sociais, beneficiários de intervenções em IEPs deveriam incluir qualquer pessoa. 

                                                           
589

 Segundo o Decreto-lei n. 25, de 30 de novembro de 1937. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=20&sigla=PatrimonioCultural&retorno=paginaIph
an. Acesso em:16 abril 2015. 
 
590

 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=20&sigla=PatrimonioCultural&retorno=paginaIph
an. Acesso em:16 abril 2015. 

 
591

 Impactos de contrapartidas sociais sobre empreendimentos imobiliários e sobre o planejamento urbano 
foram apresentados no capítulo 1. 
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Dessa forma, seria possível entrever consequências positivas na legislação do IEP. A 

principal delas é que essa legislação contribui para preservar o patrimônio da cidade, alterando, 

inclusive, a maneira como a população interagiria com esse patrimônio, já que essas edificações 

estariam, agora, reformadas, em uso e abertas ao público. A própria inserção urbana desses 

edifícios de apartamentos é alterada. Algumas vezes, o antigo casarão se localiza entre o espaço 

público da rua e o espaço privado do edifício. Com isso, a paisagem se altera aos transeuntes da 

região e os condôminos que adentram a pé teriam que transitar nas imediações do casarão para 

se deslocar até o edifício. Além disso, os IEPs que estão degradados são reformados e 

restaurados. Com isso, eles voltam a ter aspectos materiais mais próximos daqueles que tinham à 

época em que foram construídos. Por fim, dá-se um uso a antigos imóveis, muitas vezes, 

abandonados e fechados. Essa lei torna-se mais um mecanismo que estimula a conscientização 

da população em geral sobre a história da cidade e consolida uma ação preservacionista entre os 

promotores imobiliários que agem sobre a construção dessas materialidades urbanas. Consolida-

se a noção de que é preciso preservar, reformar e reutilizar o patrimônio histórico existente para 

se obter autorização de construção de edifícios de apartamentos nesses terrenos. 

Nem sempre o imóvel preservado é um casarão ou palacete. Em tese, edificações de todo 

tipo podem ser classificadas como IEP. Foi encontrado um caso concreto de um edifício de 

apartamentos que é um IEP. Com isso, pode-se preservar os próprios edifícios que foram 

construídos ao longo do tempo e que são considerados patrimônio para a cidade. O edifício 

Acayaca, de 11 andares, projetado em 1958 por Delfim Amorim, foi classificado como um IEP. 

Portanto, ele está legalmente preservado e não poderá ser demolido para a construção de 

qualquer outro edifício que potencialize a ocupação construtiva do terreno. No bairro de Boa 

Viagem, não seria um exagero afirmar que edifícios mais antigos, construídos em décadas atrás e 

que têm entre dez e vinte andares, podem ser demolidos atualmente para a construção de torres 

com cerca de 40 andares. Dois casos encontrados ilustram a questão: dois edifícios localizados 

em terrenos vizinhos, o primeiro com seis pavimentos e o segundo com onze pavimentos. Eles se 

localizavam na rua dos Navegantes, na altura do número 2600. O edifício mais baixo chamava-se 

Marleney e o mais alto Villa Esther. Esse edifício maior localiza-se em um terreno que ocupa toda 

a extensão do primeiro quarteirão a partir da praia, ou seja, ele também faz frente para a avenida 

de Boa Viagem. As fotos abaixo foram tiradas em agosto de 2013 e a previsão era que fosse 

construída uma torre residencial com 40 pavimentos no lugar desses dois edifícios. 

Independentemente do andamento das obras e da destinação do novo edifício construído, a 

demolição dos antigos edifícios é fato.  

Se o edifício Acayaca não tivesse sido classificado como IEP, seria possível, em algum 

momento, que qualquer promotor imobiliário quisesse demoli-lo para a construção de novas torres 

residenciais. Há dezenas de outros edifícios construídos no bairro, principalmente entre as 

décadas de 1950 e 1980, que seriam de interesse do patrimônio histórico. Alguns foram 
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projetados por importantes arquitetos locais, como Acácio Gil Borsoi, Vital Pessoa de Melo e o 

próprio Delfim Amorim. Infelizmente, ainda não são frequentes os edifícios de apartamentos 

modernos considerados como patrimônio e incluídos na lei do IEP. 

 

   

  

Figura 74: Dois edifícios em demolição em Recife, o edifício Marleney com seis pavimentos e o edifício Villa 
Esther com onze pavimentos. A previsão é que se construa uma torre com 40 pavimentos no mesmo 
terreno. Localização: rua dos Navegantes, Boa Viagem, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 
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Figura 75: Edifício Acayaca, projetado em 1958 por Delfim Amorim. Localização: avenida Boa Viagem, Boa 

Viagem, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 

 

 Em outras cidades estudadas, também foram encontrados casos em que edifícios de 

apartamentos foram construídos recentemente em terrenos onde inicialmente já havia um bem 

imóvel de interesse para o patrimônio histórico da cidade. Em Belém, por exemplo, dois edifícios 

foram registrados. Não existem, na cidade, leis específicas, institucionalizadas pelos poderes 

Executivo e Legislativo locais, de acordo com os moldes estabelecidos pelos IEPs de Recife. 

Porém, alguns casarões ecléticos foram preservados quando edificações verticalizadas foram 

implantadas em seus respectivos lotes, de forma equivalente ao que ocorre na capital 

pernambucana. Em um dos casos concretos levantados, trata-se de uma exigência do IPHAN 

local (informação verbal)592: casarão em que funcionava uma estação de bondes na avenida 
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 ARAUJO, Luís Sérgio Britto de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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Gentil Bitencourt, no bairro Nazaré593. O edifício construído recentemente no mesmo terreno 

chama-se Vert, incorporado pela paulistana PDG e projetado pelo escritório de arquitetura 

paulistano MCAA. As circunstâncias acordadas parecem semelhantes com os IEPs de Recife: 

reformar, restaurar e utilizar o casarão para se obter licença de construção e liberação para 

incorporar o edifício no terreno. Os limites encontrados nos IEPs recifenses são igualmente 

verificados aqui: perde-se a ambiência urbana pré-existente e fecha-se o casarão para a rua ao 

convertê-lo em uso dos condôminos. A arquiteta Cybelle Miranda (informação verbal)594, 

professora da Universidade Federal do Pará e especialista em patrimônio histórico, afirma que, 

geralmente, os casarões são transformados em salões de festa para os moradores desses 

empreendimentos imobiliários. Além disso, nesse caso, observa-se outro problema. Há quase um 

isolamento completo entre os primeiros andares do edifício - provavelmente ocupados com 

pavimentos garagens – e o casarão da antiga estação: um muro – garagens – isola as duas 

edificações. Por isso, a implantação adotada parece não integrar os ambientes do pavimento 

térreo de ambas as construções, apesar de estarem localizadas no mesmo lote.  

 

  

                                                           
593

 O outro caso levantado é um edifício chamado Torre de Saverne, incorporado por Leal Moreira e 
projetado por Severino Marcos, localizado na avenida Governador Magalhães Barata, bairro de Nazaré.  
 
594

 MIRANDA, Cybelle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 
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Figura 76: A frente do antigo casarão em que funcionava uma estação ferroviária, aos fundos o edifício 
Vert, incorporado pela paulistana PDG e projetado pelo escritório de arquitetura paulistano MCAA. 
Localização: avenida Gentil Bitencourt, Nazaré, Belém, Pará (fonte: autor). 

  

 Goiânia tem um patrimônio histórico mais recente do que as centenárias cidades de Recife 

e Belém, já que foi fundada em 1933 e gradativamente ocupada desde então. Também não foram 

encontrados edifícios de apartamentos construídos em terrenos com bens imóveis de interesse 

histórico, como os descritos anteriormente. Uma explicação talvez esteja no fato de que o 

processo de verticalização mais intenso ocorra, atualmente, onde não existiriam edificações de 

interesse histórico. O bairro Jardim Goiás seria um exemplo disso. As peculiaridades goianas 

apontariam em outra direção. Como ela foi projetada e tem um plano piloto inicial, sua 

configuração territorial original se constitui como um patrimônio urbanístico. O Setor Sul, por 

exemplo, é uma região com especificidades que destoam de qualquer outro trecho da cidade. 

Algumas referências da cidade jardim foram adotadas, como a baixa densidade populacional, a 

horizontalidade de suas edificações, a sinuosidade de seu desenho urbano e a ambiência bucólica 

distinta das principais metrópoles da época. É possível notar essas características ao se transitar 

ainda hoje pelo bairro, que fica vizinho da área central da cidade. Ele também está situado nas 

proximidades de diversos bairros da zona sul da cidade, regiões em que o processo de 

verticalização foi intenso nas últimas décadas, principalmente com produtos imobiliários 

oferecidos a faixas de renda mais alta, como Jardim Goiás e Setor Bueno. 
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Figura 77: O Setor Sul tem alguns aspectos que remetem a proposta de cidade jardim, como a baixa 
densidade populacional, a horizontalidade de suas edificações, a sinuosidade de seu desenho urbano e a 
ambiência bucólica muito distinta das principais metrópoles da época. Localização: rua 102-C, Setor Sul, 
Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

 

  

Figura 78: O Setor Sul tem alguns aspectos que remetem a proposta de cidade jardim, como a baixa 
densidade populacional, a horizontalidade de suas edificações, a sinuosidade de seu desenho urbano e a 
ambiência bucólica muito distinta das principais metrópoles da época. Localização: beco 110, Setor Sul, 
Goiânia, Goiás (fonte: autor). 

 

 O arquiteto Frederico Rabelo (informação verbal)595, professor da Universidade Federal de 

Goiás596, diz que, historicamente, procurou-se restringir a verticalização no Setor Sul para se 

preservar suas características ambientais e urbanísticas originais. Porém, atualmente, segundo 

ele, já se poderia verticalizar nas ruas 84 e 90, por exemplo. A arquiteta Lúcia Moraes (informação 
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 RABELO, Frederico. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Espaço Planejamento 
Arquitetura Consultoria, 2013. 

596
 Rabelo também é autor de diversos edifícios de apartamentos construídos recentemente. 
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verbal)597, professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, confirma essa suspeita: “Aos 

poucos, ele [referindo-se ao Setor Sul] está sendo descaracterizado, tanto por construções 

verticais como por aberturas de vias”. Como Rabelo, ela afirma que essa verticalização, por 

enquanto, se concentra nos eixos que margeiam o bairro e não em seu interior. Identificaram-se598 

vários edifícios localizados nesses eixos viários que margeiam o Setor Sul, como a rua 86 (edifício 

com 12 pavimentos, edifício com 6 pavimentos), a rua 83 (edifício com 4 pavimentos) e a rua 88 

(dois edifícios com 10 pavimentos, edifício com 7 pavimentos, edifício com 6 pavimentos). Porém, 

foi encontrado um edifício comercial com 4 pavimentos na rua 104, localizada no interior do bairro. 

A presença desse edifício, já construído, indica que, no mínimo, uma concessão já foi dada e 

sugere que, no futuro, poderiam vir a ser construídos outros edifícios. 

 

 

Figura 79: Essa foto foi tirada no Jardim Goiás, um dos bairros com verticalização mais intensa na última 
década. Ao fundo, no horizonte, vê-se grande concentração de edifícios de apartamentos do Setor Bueno, 
com verticalização já consolidada. Em primeiro plano, na área arborizada, o Setor Sul. A grande 
concentração de massa arbórea, o apurado tratamento paisagístico e a horizontalidade de suas edificações 
dão ao Setor Sul uma peculiaridade inexistente no restante da cidade. Ao se verticalizar, perde-se essa 
ambiência urbana. A imagem do Setor Bueno pode ser um presságio de como o Setor Sul ficaria se 
iniciasse um processo de verticalização (fonte: autor). 

  

 No caso do Setor Sul, ao se proteger o patrimônio histórico, é preciso incluir a escala 

urbana e não apenas a arquitetônica. Algumas outras cidades estudadas também têm trechos 

urbanos que deveriam ser preservados em seu conjunto e não apenas edificações específicas 
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 MORAES, Lúcia. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: PUC, 2013. 

598
 Eles foram levantados através das Visitas Técnicas realizadas. 
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pontuadas em cada terreno. Por exemplo, o bairro de Santo Antônio de Recife e suas diversas 

igrejas do período colonial em estilo barroco, largos e praças e os respectivos conjuntos 

arquitetônicos ao redor, além do casario já com traços modernizantes do período republicano, em 

estilo eclético. O bairro de Santo Antônio foi mencionado por causa de um recente 

empreendimento imobiliário, ainda não construído599, chamado Novo Recife, cujo lançamento 

gerou polêmica suficiente para envolver reportagens na grande mídia local. Ele se localiza no 

bairro vizinho de São José, na mesma ilha em que se localiza Santo Antônio e próximo dele. Se 

depender apenas de interesses econômicos de agentes imobiliários privados envolvidos, diversos 

vestígios materiais da história, presentes em São José e Santo Antônio, poderiam ser 

comprometidos. 

O empreendimento imobiliário mencionado é um grande complexo residencial e 

empresarial com previsão de 12 torres. Os autores do projeto são três arquitetos atuantes na 

cidade: Marco Antônio Borsoi, Jerônimo Cunha Lima e Alexandre Maçaes. Os incorporadores são 

duas empresas pernambucanas: Moura Dubeux e Queiroz Galvão, além de outros grupos 

investidores.  Borsoi (informação verbal)600, um dos autores do projeto, professor da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE)601, afirma que “houve um movimento contra o empreendimento 

(...), um movimento chamado (...) „ocupe o cais‟, „ocupe o Estelita‟”. O cais do Estelita é a região 

onde seria implantado tal empreendimento. A seguir, alguns argumentos desse movimento serão 

discutidos. Ressalte-se que as afirmações apresentadas são parciais, ou seja, aqui, priorizou-se 

levantar as opiniões desse movimento, que são críticas e contrárias ao empreendimento 

imobiliário. Como houve uma repercussão negativa, o trâmite de aprovação do projeto na 

prefeitura se alongou. Na época de seu lançamento, sua campanha publicitária chegou a ser 

suspensa, provavelmente, por causa da repercussão negativa que ele gerou entre parcelas da 

população. Por isso, não se tem maiores informações, nem detalhes do projeto. Porém, aqui, o 

que se discutirá são menos especificidades do projeto e mais a repercussão do empreendimento 

sobre essa população e como ela reagiu e se manifestou publicamente sobre ele. As fontes 

utilizadas são documentários veiculados na Internet, realizados por participantes desse 

movimento. Portanto, a parte ouvida são moradores de Recife que decidiram manifestar-se 

publicamente sobre o “Novo Recife”, como o empreendimento é chamado602. Por se tratar de 

anônimos, essas pessoas serão tratadas aqui como “cidadãos”. 

                                                           
599

 No momento de finalização dessa tese de doutorado. 

 
600

 BORSOI, Marco Antônio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: UFPE, 2012. 

601
 Borsói também é autor de diversos edifícios de apartamentos construídos recentemente em Recife. 

 
602

 O empreendimento Novo Recife gerou repercussões em escala nacional. Com isso, populações de 
outras regiões brasileiras puderam se informar sobre como moradores da capital pernambucana discutiram 
um empreendimento imobiliário que, no seu julgamento, iria gerar prejuízos para a cidade. Esse pode ter 
sido um precedente para outros ativismos políticos do gênero, como, por exemplo, cidadãos que ocuparam 
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Figura 80: Maquete do empreendimento chamado Novo Recife, projetado pelos arquitetos Marco Antônio 
Borsoi, Jerônimo Cunha Lima e Alexandre Maçaes e incorporado por Moura Dubeux e Queiroz Galvão. 
Localização: bairro São José, Recife, Pernambuco (Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=wnPbRTxbkaM. Acesso em: 22 julho 2013). 

 

 

Figura 81: Foto montagem do empreendimento chamado Novo Recife, projetado pelos arquitetos Marco 
Antônio Borsoi, Jerônimo Cunha Lima e Alexandre Maçaes e incorporado por Moura Dubeux e Queiroz 
Galvão. Localização: bairro São José, Recife, Pernambuco (Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=j8GUo3prPho. Acesso em: 22 julho 2013). 

 

                                                                                                                                                                                                 
um grande terreno arborizado na rua Augusta em São Paulo e reivindicavam a construção de um parque 
urbano ao invés de um empreendimento imobiliário, com diversos prédios (Disponível em: http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-ocupa-terreno-com-area-verde-e-25-mil-m-na-rua-
augusta,1623024. Acesso em: 16 abril 2015); ou cidadãos que ocuparam uma área considerada como de 
proteção ambiental no Rio de Janeiro e reivindicavam a não construção de um campo de golfe e de um 
empreendimento imobiliário, com diversos prédios (Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2014/12/grupo-faz-ocupacao-em-protesto-contra-campo-de-golfe-na-barra.html. Acesso em: 
16 abril 2015). 
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Esse empreendimento imobiliário expõe processos imobiliários já discutidos no primeiro 

capítulo dessa tese de doutorado e resgata a participação de três agentes principais: autoridades 

públicas competentes, promotores imobiliários envolvidos e parcelas da população não vinculadas 

diretamente aos dois primeiros agentes, ou seja, sem a competência legal que cabe aos gestores 

públicos e sem representar os interesses econômicos dos incorporadores imobiliários. Além disso, 

reitera, como mostrado no capítulo 1, como costuma ocorrer a participação e quais os principais 

interesses de cada um. Reitera-se igualmente uma das principais premissas desse trabalho: 

resultantes arquitetônicas e urbanísticas da verticalização urbana são indissociáveis da política 

pública, edilícia e habitacional, mas também dos processos imobiliários privados que as 

engendram. Portanto, identificar, valorizar e preservar o patrimônio histórico e material dessas 

metrópoles, principalmente quando a verticalização urbana interfere nessas edificações, não é 

uma ação que deveria se restringir a dados puramente técnicos discutidos por especialistas, como 

estudiosos acadêmicos ou gestores públicos. O ativismo político e a vida pública da população em 

geral deveriam ser determinantes nessas discussões, como pretende-se reafirmar nas 

argumentações abaixo. 

A cidadã Ana Araújo603 questiona os procedimentos de aprovação do projeto nos órgãos 

competentes da prefeitura e a ausência de maior participação popular nesses trâmites. A 

participação mencionada se refere a parcelas da população não vinculadas diretamente aos 

gestores públicos competentes e aos promotores imobiliários envolvidos, entre outras: “ver as 

coisas sendo empurradas goela abaixo da população (...), essa sempre foi uma prática muito 

recifense (...). Se a gente tivesse uma gestão pública séria, a gente não estava passando por 

isso”. O cidadão Diogo Tode604 aborda a questão da mesma maneira e complementa os 

argumentos pontuados por Araújo: “a gente está aqui sendo reprimido por um conselho de 

desenvolvimento urbano que deveria ser a relação pública, sociedade, entidades envolvidas, com 

qualquer construção que se faça em Recife”. Com a confirmação dos problemas expostos nesses 

depoimentos, seria possível supor implicações desse processo: agentes da prefeitura, envolvidos 

na aprovação desse empreendimento imobiliário, buscariam obstruir ou minimizar a participação 

dessa população, cujas opiniões seriam dissonantes dos interesses dos promotores imobiliários 

envolvidos, interesses que, ao serem aprovados formalmente, teriam a anuência oficial do 

Governo. O que essas declarações insinuariam é que haveria uma predisposição desses agentes 

públicos em favorecer indiscriminadamente interesses econômicos específicos desses agentes 

imobiliários privados. 

Quando esse favorecimento realmente ocorrer, retomam-se as colocações de Hall (2005, 

p. 407), que sugerem um relevante papel dos governantes. Nas suas palavras, uma das principais 
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 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wnPbRTxbkaM. Acesso em: 22 julho 2013. 
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 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wnPbRTxbkaM. Acesso em: 22 julho 2013. 
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funções desses agentes públicos seria a de “azeitar a máquina”. O planejamento, segundo o 

autor, “deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios 

possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som, eram máquinas de 

produzir riqueza”. Já Harvey (1996) parece explicar a relação desses agentes públicos-privados a 

partir da mesma perspectiva, mas com outros termos: haveria transição de um gerenciamento 

urbano para um empresariamento urbano, que atenderia fortemente demandas específicas de 

grupos econômicos privados mais influentes politicamente. Nos dois casos, tanto Hall (2005) 

quanto Harvey (1996), apontam distorções no planejamento público dos municípios, 

especialmente a gestão das materialidades urbanas construídas.  Segundo os dois moradores de 

Recife mencionados605, a partir de seus respectivos entendimentos sobre a gestão dessas 

materialidades, o empreendimento imobiliário estava sendo avalizado pela prefeitura sem uma 

consulta popular prévia sobre sua pertinência. No caso do “Novo Recife” existem agravantes que 

tornam ainda mais complexos os possíveis impactos sobre a paisagem da região: 

● O grande porte do empreendimento, com previsão de construção de 12 torres. Nos termos já 

colocados nesse capítulo, considera-se o “Novo Recife” um megaempreendimento. Com um 

agravante, que o difere da grande maioria dos outros megaempreendimentos encontrados: 

localiza-se em região central, já consolidada; 

● A história secular da região em que se encontra o empreendimento e o patrimônio edificado e 

urbanístico do entorno, inclusive de bairros vizinhos, como Santo Antônio. A igreja de São José do 

Ribamar e o Forte das Cinco Pontas são exemplos. Por causa do porte e da altura desses 

prédios, eles poderiam interferir nas visualidades desses exemplares; 

● As imediações estão degradadas do ponto de vista material, com diversos imóveis 

abandonados ou subutilizados. É provável que a base fundiária se valorize comercialmente após a 

construção do empreendimento, atraindo, subsequentemente, outros negócios imobiliários. Nesse 

cenário, torna-se preocupante a possibilidade de gentrificação; 

● O empreendimento é destinado prioritariamente a camadas de renda mais alta e exclui famílias 

com menores rendimentos, obviamente as que não são consumidoras dos produtos imobiliários 

oferecidos. Essa relação puramente mercantil de produção de moradias transforma em 

mercadoria proximidades de trechos urbanos que são patrimônio; 
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 Os dois depoimentos fazem parte de um documentário publicado no dia 27 de dezembro de 2012, no 
YouTube. 
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Figura 82: Igreja São José do Ribamar, um dos exemplares de obras arquitetônicas presentes no mesmo 
bairro em que se realizaria o empreendimento chamado Novo Recife. Localização: São José, Recife, 
Pernambuco (fonte: autor). 

 

Aqui, credita-se essas questões a um interesse público, pertinente a qualquer parcela da 

população da cidade, independentemente da classe de renda, da origem social, dos interesses 

pessoais ou profissionais e da região onde mora. Portanto, parecem legítimas as preocupações 

de determinados cidadãos que pretendiam se incluir no debate sobre a pertinência desse 

empreendimento, mesmo sem um convite formal da prefeitura. A partir dessas premissas, o Novo 

Recife, dentro das qualidades em que ele foi formatado, não seria mais apenas uma questão 

particular dos agentes públicos e privados diretamente envolvidos na aprovação e produção desse 

empreendimento. Nessas circunstâncias, ao aceitar essas outras parcelas da população como 
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legítimas nesse processo, conclui-se também que o Novo Recife não poderia ser avalizado 

exclusivamente pela prefeitura. Pelas questões listadas anteriormente, é previsível o interesse 

dessas pessoas em querer participar.  

 Alguns pesquisadores acadêmicos de importantes instituições locais também se 

manifestaram sobre o empreendimento imobiliário Novo Recife. Questões abordadas por eles 

legitimam argumentos dos moradores anônimos citados anteriormente. A historiadora Sylvia 

Couceiro606, por exemplo, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, reforça a dificuldade do 

Poder Público em partilhar decisões sobre a construção de materialidades urbanas relevantes 

com grupos sociais mais variados, principalmente os que se acham atingidos, prejudicados ou não 

contemplados por tais negócios imobiliários privados. Qualquer pessoa que não seja vinculada 

diretamente aos interesses econômicos dos agentes imobiliários privados envolvidos ou que não 

seja representante desses agentes, ou seja, a imensa maioria da população da cidade, nessas 

condições, teria mais dificuldades em influenciar decisões oriundas da prefeitura. Segundo 

Couceiro, 

Recentemente, a gente pode ver uma série de discussões da 

sociedade, dos cidadãos da cidade do Recife a respeito de grandes 

projetos [imobiliários, como o Novo Recife, por exemplo] (...). Essas 

discussões, de certa forma, são desconsideradas. O Poder Público 

não está ouvindo as pessoas que estão querendo se manifestar 

através desses instrumentos, sejam as audiências públicas, sejam 

jornais ou manifestações. 

Já a socióloga Maria Eduarda Rocha607, professora da Universidade Federal de 

Pernambuco, sugere mais um motivo que agravaria a situação. Segundo ela, paga-se muito caro 

pela dificuldade de agir e de pensar coletivamente. Existiria, em sua opinião, uma incrustação de 

interesses econômicos de determinados agentes privados dentro do próprio aparato 

governamental. Segundo a socióloga, “o Estado, que seria o último reduto de reflexão e 

preocupação com a coletividade, paralelo a sociedade civil, ele vira uma espécie de gestor de 

interesses que são privados”. Ela acha que essa contradição é vivida atualmente na cidade de 

Recife e dá algumas pistas sobre os motivos: “Por razões profundas, de fisiologismo, de relação 

com financiamento de campanha e tudo mais, existe uma proeminência dos interesses 

imobiliários e do setor de transporte coletivo na gestão da cidade”. O que ela sugere é que talvez 

o Executivo, democraticamente eleito, teria algum comprometimento com as empresas do setor 

imobiliário que financiaram sua campanha e que, por isso, financeiramente, foram determinantes 

em suas respectivas vitórias eleitorais. Quando isso se concretiza para incorporadoras e 

construtoras, por exemplo, inclusive agentes imobiliários das outras cidades estudadas, o gestor 
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 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HlYNmG1G3d8. Acesso em: 23 julho 2013. 
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 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HlYNmG1G3d8. Acesso em: 23 julho 2013. 
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público poderia se sentir constrangido em fazer concessões nos empreendimentos por elas 

apresentados para aprovação. Isso é apenas uma suposição, não confirmada, obviamente, pelas 

partes envolvidas. Nas condições expostas nesse tópico, esse seria mais um caso concreto das 

circunstâncias em que se materializam os processos imobiliários mais hegemônicos descritos na 

Parte 1 dessa tese de doutorado. Portanto, o contexto geral constatado nos capítulos 1 e 2, seria 

identificado em Recife, entre outras formas, através do Novo Recife. Novamente se reitera a 

relação entre a conformação dos processos imobiliários e as resultantes arquitetônicas e 

urbanísticas por eles idealizados. 

A implantação de edifícios de apartamentos, principalmente se configurados a partir de 

megaempreendimentos, gera significativos impactos sobre o ambiente construído da região, sobre 

a morfologia urbana pré-existente e, dependendo da proximidade, sobre o próprio conjunto 

arquitetônico. Diversos trechos do bairro de São José, nas imediações, e do bairro de Santo 

Antônio, nas proximidades, possuem edificações que são patrimônio da cidade. Dentre os casos 

observados, quase nunca megaempreendimentos são construídos isoladamente, em determinada 

regiões: quase sempre, é possível observar diversos deles concentrados, construídos 

concomitantemente. Com isso, se o empreendimento Novo Recife for implantado de acordo com 

as características que pretendem seus incorporadores e investidores, a valorização fundiária nas 

proximidades parece certa. Como consequência, ocorreria também a valorização imobiliária, pois 

esse precedente geraria, certamente, interesse em construir outros empreendimentos imobiliários 

com as mesmas qualidades. A conclusão é que outros conjuntos de edifícios de apartamentos 

devem surgir, na região, nessas circunstâncias. Se isso, de fato, ocorrer, o patrimônio edificado e 

a própria ambiência urbana gerada pelo conjunto dessas edificações poderia ser comprometido. 

Além disso, os usos pré-existentes poderiam ser modificados e a própria população frequentadora 

da área poderia ser alterada. Nesse contexto, é esperado que ocorra também o processo de 

gentrificação. Esse seria um caso excepcional, já que, entre os megaempreendimentos 

identificados em todas as metrópoles estudadas, raros são aqueles localizados em regiões mais 

centrais e raríssimos são aqueles que estão vizinhos de conjuntos arquitetônicos que são 

considerados patrimônios históricos e arquitetônicos. 
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Um dos principais objetivos desse capítulo é entender características arquitetônicas de 

edifícios de apartamentos como consequências de interesses comerciais e mercantis de seus 

produtores. Esses interesses foram explícitados detalhadamente nos processos imobiliários 

descritos nos capítulos 1 e 2 (Parte 1) dessa tese de doutorado. Esses processos, que são 

hegemônicos e predominam sobre quaisquer outras formas de produzir moradias, são formatados 

para o edifício refletir, ao máximo, os interesses de seus produtores e viabilizar os lucros 

esperados. Processo e produto, nesse contexto, estariam imbricados por causa de determinantes 

do primeiro sobre o segundo. Uma constatação importante é que não é possível entender 

completamente as características arquitetônicas de edificações produzidas pelo mercado 

brasileiro de incorporações, sem estudar previamente as ações de determinados agentes 

envolvidos como, por exemplo, incorporadores, governantes, arquitetos, etc.. É exatamente isso o 

que foi realizado, de diferentes formas, ao longo desse trabalho. 

 Essa abordagem entre processo e produto já foi testada pelo autor em sua dissertação de 

mestrado (ANITELLI, 2011). Nesse trabalho, foram identificados diversos aspectos produtivos, 

todos determinantes em um processo que culminou na padronização das soluções arquitetônicas 

dos edifícios, consolidada nos anos 1970608. Os argumentos expostos nessa dissertação foram 

estruturados para expor a interferência de determinada produção imobiliária sobre soluções 

arquitetônicas e projetuais. Ademais, nessa própria tese de doutorado essa co-relação também já 

foi verificada. No capítulo 3, por exemplo, percebeu-se que diversas características do que se 

chamou de megaempreendimento são determinadas pela maneira como o negócio é 

empreendido: seu tamanho, porte, localização, etc.. Eles dependem da ação e de interesses de 

incorporadores, de investidores, de especuladores, de governantes, de arquitetos, etc.. O 

megaempreendimento compõe hoje a crescentes trechos da paisagem das principais metrópoles 

brasileiras por causa de decisões extrínsecas à arquitetura e ao urbanismo, ou seja, se o 

processo de verticalização atual fosse conduzido a partir de outras matrizes e interesses, a 

paisagem citadina resultante seria outra e os megaempreendimentos provavelmente não 

existiriam. 

 Já nesse capítulo 4, a partir do mesmo raciocínio exposto no parágrafo anterior, uma 

constatação é que a padronização espacial que tende a gerar soluções projetuais basicamente 

repetidas, mais a sistemática diminuição das áreas das unidades habitacionais, somada à 

simplificação das soluções formais e volumétricas adotadas nas fachadas dos edifícios, refletem, 

como sugere o título desse capítulo, os interesses capitalistas envolvidos em maximizar os lucros 

imobiliários. As questões listadas acima serão confirmadas por diversos autores consultados na 

revisão bibliográfica, mas também endossadas por agentes do mercado imobiliário que foram 

                                                           
608

 A dissertação de mestrado, realizada no Nomads.usp, IAU-USP, reporta-se especificamente à cidade de 
São Paulo. Porém, como vários desses processos imobiliários ocorreram nacionalmente, é provável que 
seus resultados também tenham se repetido em outras metrópoles brasileiras. 
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entrevistados pelo autor. Nesse ponto, aproxima-se da principal hipótese dessa pesquisa de 

doutorado, sobre a interferência e a influência do mercado imobiliário de São Paulo sobre a 

produção nas cidades estudadas. Os pontos listados na primeira frase desse parágrafo também 

são influência, em alguma medida, de incorporadoras SA com atuação nacional e matriz 

atualmente em São Paulo, e que atuam em Recife, Porto Alegre, Belém, Goiânia e Belo 

Horizonte. 

 

4.1 - Edifício... a fronteira final: 

padronização do projeto arquitetônico 

 Autores consultados apontam que as características arquitetônicas dos edifícios de 

apartamentos são fortemente definidas em função de interesses comerciais de seus produtores. O 

arquiteto Carlos Lemos, por exemplo, professor da Universidade de São Paulo é historiador da 

arquitetura brasileira e autor de alguns edifícios construídos na cidade de São Paulo. A evolução 

dessa modalidade habitacional, segundo o autor, tem como base a “manipulação dos seus 

variados programas de necessidade pelos seus promotores (...) que se regem mais pelas leis do 

mercado imobiliário do que pelos usos, costumes e anseios de um determinado quadro cultural609” 

(LEMOS, 1989, p. 77). Essa reflexão, publicada há mais de duas décadas, mostra que essa 

manipulação não é uma novidade. O que se pretende expor nesse tópico são aspectos dessa 

manipulação, visíveis atualmente entre os principais incorporadores imobiliários brasileiros e 

presente em trechos da paisagem de várias metrópoles do país. Ela tem como premissa a 

padronização das soluções arquitetônicas dos apartamentos. 

 Foram levantadas diversas questões610 que contribuíram para formatar um novo circuito 

imobiliário, que se tornou hegemônico, cujas empresas participantes estão entre as que mais 

incorporaram edifícios de apartamentos recentemente. As principais protagonistas e beneficiárias 

desse novo circuito são incorporadoras SA com atuação nacional, a grande maioria com matriz 

atualmente em São Paulo. Essas questões que foram identificadas estão relacionadas, direta ou 

indiretamente, com o substancial aumento da construção de edifícios de apartamentos. Constata-

se que elas viabilizaram esse aumento ao criar condições para se incorporar edifícios em 

quantidades inéditas. Em termos arquitetônicos, a padronização das soluções de projeto é uma 

das principais consequências desse novo circuito imobiliário e desse aumento de produção. Essa 

padronização, nos termos que ainda serão estabelecidos aqui, somente se efetiva, atualmente, 

                                                           
609

 Alguns desses usos, costumes e anseios, mencionados pelo autor, serão revisitados ainda nesse 
capítulo. 
 
610

 Elas já foram apresentadas inicialmente nos capítulos 1, 2, 3. Essas questões encontram-se, aqui, 
apenas sintetizadas. 
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por causa das condições listadas a seguir. Como praticamente todas elas envolvem 

incorporadoras SA com atuação nacional e matriz atualmente em São Paulo, vincula-se a referida 

padronização à principal hipótese dessa pesquisa de doutorado. No próximo parágrafo, essa 

listagem aponta os principais motivos que induzem promotores imobiliários privados em 

padronizar as soluções arquitetônicas adotadas em edifícios de apartamentos construídos nos 

últimos anos em metrópoles por todo o país. Em outras palavras, não seria possível a qualquer 

empresa atuar dentro desse novo circuito imobiliário sem padronizar seus projetos. 

Em gestões públicas municipais, ambiente político-administrativo pouco afeito à 

participação popular e à partilha de decisões sobre a gestão edilícia e urbana, que inclua, 

especialmente, pessoas desvinculadas dos principais grupos econômicos da construção civil; 

ampliação de índices construtivos que intensificam o processo de verticalização urbana e 

possibilitam lucros imobiliários em outros patamares; ampliação das possibilidades de 

investimento no mercado imobiliário e inclusão de capitais do mercado financeiro em 

incorporações de edifícios de apartamentos; abertura de capital das principais incorporadoras 

imobiliárias brasileiras na Bolsa de Valores; substancial aumento de crédito imobiliário estatal 

destinado ao consumo de bens imóveis produzidos por promotores privados; aumento do volume 

de produção, principalmente entre empreendimentos imobiliários destinados a faixas de rendas 

mais baixas; a maneira como o arquiteto se insere em processos imobiliários que produzem o 

edifício, especialmente a relação de subordinação que ele estabelece com o incorporador; criação 

de novos produtos imobiliários, que são reproduzidos em escala inédita na história do mercado 

imobiliário brasileiro, que atendem os ritmos financeiros esperados. 

 Em função da abrangência dos argumentos listados, uma constatação é que a 

padronização não se restringe aos produtos imobiliários. Ela também integra os processos acima 

descritos, pois eles, no geral, contemplam as principais incorporadoras brasileiras. Mais que isso, 

a padronização parece não restringir-se ao mercado imobiliário estudado. Supõe-se aqui que ela 

incluiria empresas de diversos setores da economia, que se estabelecessem com uma 

abrangência nacional, ampliando substancialmente sua produção original e seus rendimentos em 

prazos relativamente curtos. Vários casos concretos foram encontrados nas cidades estudadas, 

de diferentes empresas, de setores variados, que contemplam essas circunstâncias: Habib‟s, 

Subway, Itaú, Boticário, Sky, Casas Bahia, Espoleto, Cinemark, Samsung, Chilli Beans, entre 

tantas outras. Eles indicariam que a produção em larga escala, difundida por território tão grande, 

teria a padronização de processos e de produtos como uma das principais consequências. Ao que 

parece, isso ocorreria principalmente se esses negócios se estabelecessem a partir de franquias. 

Incorporadoras SA com atuação nacional tenderiam a atuar de forma análoga a uma franquia? Os 

argumentos apontados aqui indicam que a resposta seria sim, especialmente em termos de 

padronização. Toda a expertise adquirida com essa padronização de processos e de produtos, 

viabilizaria os lucros requeridos, tanto de franquias quanto dessas incorporadoras. 
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 Agentes imobiliários ouvidos em várias cidades estudadas confirmam que características 

arquitetônicas de edifícios de apartamentos realizados seriam consequência de um projeto 

padronizado. A arquiteta Cíntia Gontijo Campos (informação verbal)611, por exemplo, do setor de 

Produto da incorporadora Direcional, em Belo Horizonte, coloca essa questão em termos bem 

simples: “é como um hambúrguer. (...) Um hambúrguer do McDonalds, ele tem algumas 

características independente do lugar que ele está sendo desenvolvido, das quais a indústria não 

pode abrir mão. Da mesma forma funciona aqui na Direcional”. É curioso como a arquiteta explica 

a atividade de uma incorporadora de maneira análoga à de uma indústria, em especial uma 

indústria de fast food. Quando questionada se o grande volume de produção e os diversos 

empreendimentos realizados paralelemente, em diferentes cidades, formam consequentemente 

soluções-tipo ideais, ela respondeu: “Isso, exatamente”. Quando fala de padronização, Campos 

menciona, por exemplo, sistema construtivo, processos, índices612.  

 Outra incorporadora que adota projetos padronizados é a MRV. “É padrão, basicamente. É 

um commodity”, segundo Homero Moutinho (informação verbal)613, Diretor de Incorporação da 

Moura Dubeux, de Recife, que mantém parcerias comerciais com a MRV localmente. O termo 

inglês utilizado – commodity - pode ser definido como um bem qualquer sem nenhuma diferença 

de qualidade entre os produtos oferecidos por fornecedores ou marcas diferentes, como o 

petróleo por exemplo. Essa definição, nesses termos, parece aplicar-se também à padronização 

de projetos de edifícios ocorrida no ambiente do mercado imobiliário614. Essas questões são 

confirmadas pela própria MRV: “Por mais que a gente tentasse padronizar, a gente está tentando 

padronizar numa escala ainda maior. Padronizar para um maior número possível de cidades (...), 

para a gente poder ganhar escala na produção”, diz a arquiteta Richelline Farias (informação 

verbal)615, Analista de Prospecção de Terrenos da MRV, em Recife. Essas colocações corroboram 

que a padronização estaria relacionada com questões produtivas, de aumento de escala, de 

ampliação dos lucros e melhora dos horizontes comerciais616. Nesse sentido, a partir dos 
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 CAMPOS, Cíntia Gontijo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Direcional, 2013. 

612
 Outros agentes do mercado imobiliário mineiro ouvidos confirmam a padronização do projeto, como por 

exemplo Ângela Pinho, autora de uma dissertação sobre os edifícios de apartamentos em Belo Horizonte 
(PINHO, 2005) e autora de alguns projetos de edifícios de apartamentos construídos nos anos 2000 na 
cidade: “(...) na prática não tem mudança. Pelo contrário, eu acho que as coisas estão ficando cada vez 
mais iguais (...)” (PINHO, Ângela. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte, 2013). 

 
613

 MOUTINHO, Homero. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Moura Dubeux, 2012. 

614
 Moutinho ressalta uma exceção: a implantação dos edifícios no lote pode ser alterada, em função do seu 

tamanho, de suas características geométricas e da própria legislação. Essa mudança, no entanto, não é 
objeto da padronização tratada nesse capítulo, que se restringe ao próprio edifício e não à sua implantação. 
 
615

 FARIAS, Richelline. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: MRV, 2012. 
 
616

 Juliano Melnick, diretor da incorporadora Melnick-Even, em Porto Alegre, confirma que a padronização 
estaria relacionada ao aumento de produção. Quanto mais se produzir, maior a tendência em se definir 
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argumentos desses agentes imobiliários, a inversão do raciocínio também seria conveniente: a 

diversidade formal, espacial, construtiva, estética, arquitetônica, etc., interferiria igualmente em 

questões produtivas. Porém, nesse caso, na opinião de quem produz, diminui a escala, reduz os 

lucros e limita os horizontes comerciais. Arquitetura que seja paradigma de boa qualidade e 

incorporação imobiliária brasileira parecem estabelecer um conflito intransponível. 

 Não existe um setor de projetos na MRV de Recife617. Contudo, ele seria dispensável, 

nesse caso, já que o projeto viria pronto da matriz, em Belo Horizonte. “O projeto (...) vem 

praticamente padronizado, o arquiteto aqui ele faz a adequação da legislação, quando necessário. 

Não digo nem em relação à tipologia, mas mais a implantação”618. Definir e desenvolver o projeto 

arquitetônico dos edifícios a partir da matriz seria um processo padronizado, já que as 

incorporadoras SA com atuação nacional normalmente agem dessa forma619. Como a maioria das 

empresas com essas características são oriundas de São Paulo, seria possível afirmar que a 

maioria dos projetos (padronizados) seria, em alguma medida, definido na capital paulista. Outro 

caso concreto é a paulistana PDG. Produtos padronizados gestados a partir de processos 

administrativos padronizados e centralizados é o que transparece nas palavras do engenheiro 

Luiz Sérgio Britto Araújo (informação verbal)620, diretor da PDG no Norte do país: “A PDG de São 

Paulo tem uma função maior que é (...) de manter (...) uns conceitos principais que cada produto 

tem que ter. Como é que é um produto da PDG em um apartamento de 130 metros quadrados? 

Isso não é muito diferente nas [diferentes] regiões”. 

 As explicações e as analogias sobre a padronização de projetos se repetem e sugerem 

que ela seria uma questão difundida por incorporadoras atuantes em todo o território nacional: 

“(...) as plantas são basicamente commodities”, afirma o engenheiro civil Juliano Melnick 

(informação verbal)621. Ele faz uma curiosa comparação: se alguém quiser comprar uma televisão 

da marca X, modelo Y, tamanho Z, não importa a loja, apenas o preço, pois as características do 

                                                                                                                                                                                                 
produtos padronizados: “Hoje (...) tu tem que fazer volume e volume tu tem que começar a padronizar 
algumas coisas”. Essa padronização seria ainda mais significativa em empreendimentos destinados a faixas 
de renda menores: “Eu tenho a minha planta de econômico, é essa e eu não refaço meus projetos. Eu acho 
terrenos onde meu projeto já cabe” (MELNICK, Juliano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto 
Alegre: Melnick Even, 2012). 

617
 A MRV seria apenas uma incorporadora, entre diversas, com atuação nacional e negócios imobiliários 

em Recife, que padroniza seus projetos. Outro agente ouvido, o advogado Weliton Costa Junior, Gerente 
Regional da Tenda em Pernambuco, confirma que as soluções projetuais de sua empresa pressupõem a 
padronização: “Nosso projeto é padrão, é só encaixar as torres no terreno” (COSTA Junior, Weliton. 

Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Tenda, 2012). 

618
 FARIAS, Richelline. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: MRV, 2012. 

 
619

 Essa questão foi discutida no capítulo 2. 
 
620

 ARAUJO, Luís Sérgio Britto de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 

621
 MELNICK, Juliano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Melnick Even, 2012. 
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produto já estariam definidas. Da mesma forma funcionaria com a incorporação imobiliária: 

quando alguém resolver adquirir um apartamento, ele compraria o mais barato pois, com a 

padronização, todos tenderiam a ser muito parecidos e o consumidor não escolheria o 

apartamento a partir de qualidades arquitetônicas diferenciadas, visto que os produtos oferecidos 

são padronizados622. Melnick acrescenta um agente a mais na discussão da padronização: o 

Governo. Ele menciona os empreendimentos imobiliários financiados pelo programa MCMV: “Os 

apartamentos (...) são tão reduzidos que eles são praticamente iguais”. 

Se o Governo federal participa decisivamente dessa produção imobiliária privada, nesse 

caso, através de financiamento, ele deveria incluir, segundo argumenta essa pesquisa de 

doutorado, requisitos qualitativos como condição para acesso ao crédito por ele disponibilizado. 

Definitivamente, não é o que ocorre. Pelo contrário, o próprio Governo preza por questões 

quantitativas ao priorizar a construção do maior número possível de moradias e o combate ao 

déficit habitacional. Com isso, inclui-se o Governo federal, indiretamente, como agente 

responsável pela difusão de projetos arquitetônicos padronizados. Mais do que isso, a política 

pública voltada para a habitação incentivaria essa padronização. O problema parece estrutural e 

somente poderia ser minimizado, eventualmente, se o Governo se responsabilizasse pela 

construção de materialidades das metrópoles brasileiras através de outros parâmetros. Como 

principal financiador desse setor econômico, ele teria plenas condições de estabelecer esses 

novos parâmetros. 

O enorme esforço de muitas empresas em padronizar pode significar mudanças 

complexas na cadeia produtiva de uma incorporadora SA com atuação nacional. Em casos 

extremos, incorporadores tentariam repetir produtos, ou seja, estipular apartamentos 

rigorosamente iguais. Esse é o caso da Cyrela, que criou a CBRI – Cyrela Brazil Realty Industrial. 

Buscava-se um projeto ideal através de estudos realizados na CBRI, com a pretensão de “chegar 

a um custo muito competitivo e se produzir em grande escala”. Essas intenções são descritas por 

Sonia de Antoni (informação verbal)623, Gerente de Produto da paulistana Living em Porto Alegre. 

O projeto padronizado nesses termos nunca se concretizou, pois cada cidade tinha legislações 

específicas, que sempre geravam modificações, ainda que mínimas. “Então, o que houve, na 

verdade, é que nunca [se] conseguiu fazer um carimbo que funcionasse, um „carro‟ que rodasse 

no Brasil inteiro”. A tentativa de criar um projeto único624 coincidiu com a expansão geográfica da 

                                                           
622

 Outros incorporadores de Porto Alegre também confirmaram que utilizam projetos padronizados. Um 
deles, cujo nome não será mencionado, fez a seguinte afirmação: “A gente tenta usar os modelos que a 
gente tem para replicar. (...) Eu tento ajustar o modelo que deu certo em outros terrenos”.  

623
 ANTONI, Sonia de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Living, 2012. 

624
 Entende-se que o projeto único contempla certo número de opções de plantas, adotadas pela 

incorporadora, que atendem diferentes circunstâncias e que têm programas habitacionais variados, 
destinados a faixa de renda diferentes, etc.. 
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Cyrela e da Living625 e por isso se tentou reproduzir o mesmo projeto em todas as novas cidades 

em que essas empresas se instalaram. Com o insucesso de repetir um único projeto, elas criaram, 

posteriormente, projetos padronizados específicos para cada cidade. Por exemplo, a Living em 

Porto Alegre tem, nas palavras de Antoni, alguns626 “carimbos” que são repetidos, em 

determinadas circunstâncias, na capital gaúcha. As alterações de um projeto padrão nacional para 

um projeto padrão local, no entanto, são mínimas. Ela cita dois casos concretos: a largura da 

cozinha tinha 1,35 metro no projeto padrão nacional e passou a ter 1,40 metro no projeto padrão 

local; o diâmetro da janela do banheiro tinha 0,50 metro no projeto padrão nacional e passou a ter 

0,60 metro no projeto padrão local. Ambas mudanças demandadas pela legislação edilícia local. 

 A criação prévia de protótipos e a pretensão de reproduzí-los em escala nacional seria 

uma estratégia relativamente difundida entre as principais incorporadoras brasileiras, 

especialmente as empresas SA com atuação nacional. Um exemplo que se soma ao da 

Cyrela/Living é o da Rossi, incorporadora que tem matriz atualmente em São Paulo. Segundo a 

arquiteta Alessandra Hudson (informação verbal)627, Supervisora de Incorporação da paulistana 

Rossi, na capital mineira, um empreendimento chamado Vila Flora, construído em Campinas, no 

interior de São Paulo, se transformou em paradigma de projeto que deveria ser copiado, em 

alguma medida, pelas filiais da empresa atuantes em todo o Brasil. As experiências descritas 

nesse e no parágrafo anterior dependem de investimentos consideráveis em recursos humanos e 

financeiros e, evidentemente, produção em grande escala. O número de unidades habitacionais 

produzidas por essas empresas pode superar, inclusive, a demanda específica de importantes 

cidades brasileiras. Nessas circunstâncias, a abrangência de atuação precisa ser ampliada e elas 

produzem edifícios em dezenas de regiões metropolitanas. Essas características são adequadas 

para descrever a operação das maiores incorporadoras, principalmente as que, hoje, têm capital 

aberto na Bolsa de Valores. A grande maioria dessas empresas é paulista. Essas colocações 

aproximam novamente a padronização e as empresas de São Paulo e, como isso, geram mais 

insumos para a constatação da principal hipótese dessa pesquisa de doutorado. 

 Essa decisão de padronizar soluções projetuais de edifícios de apartamentos628 gera 

repercussões na prática profissional dos escritórios de arquitetura envolvidos nessa produção. A 

proposta arquitetônica de toda edificação deveria ser constituída a partir de demandas de uma 

                                                           
625

 Living é uma empresa do grupo Cyrela, ambas têm matriz atualmente na cidade de São Paulo. 
 
626

 Alguns carimbos pois, evidentemente, o projeto varia conforme a faixa de renda a que o empreendimento 
imobiliário se destina. 
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 HUDSON, Alessandra. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Rossi, 2013. 

628
 É importante reconhecer que a tendência em padronizar projetos de edifícios de apartamentos já estava 

consolidada, por exemplo, em São Paulo, desde os anos 1970 (ANITELLI, 2011). A novidade agora 
encontra-se na escala de produção e na abrangência geográfica. 
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determinada sociedade, formuladas ou identificadas em um período específico e em um território 

específico. Nesse contexto, o arquiteto seria o principal agente responsável por identificar essas 

demandas em cada circunstância e atendê-las através da concepção da edificação. Nessas 

condições, o projeto padronizado, imposto por quem incorpora edifícios de apartamentos, altera 

ou restringe aspectos importantes do projetar. O arquiteto Marco Antônio Borsoi (informação 

verbal)629, autor de diversos projetos de edifícios construídos recentemente em Recife630, expõe 

seu desapontamento com as imposições dos promotores imobiliários: “Você vai fazer essa planta 

aqui”. É o que lhe diria o comitente do edifício, segundo ele. Normalmente, as características da 

planta, incluindo sua organização espacial, seriam definidas previamente pelo promotor, antes 

mesmo do contato com o arquiteto. Posteriormente, quando o arquiteto é contratado para iniciar 

suas atividades, o principal objetivo de seu trabalho, o projeto631, já estaria quase pronto em 

termos de configuração da unidade. A percepção sobre seu próprio trabalho, nesse contexto, 

pode ser ressignificada. Outro arquiteto de Recife, Albérico Paes Barreto (informação verbal)632, 

do escritório Rangel Moreira633, apresenta um paradoxo. Quando perguntado sobre as principais 

mudanças no projeto arquitetônico dos edifícios de apartamentos na última década, ele disse: “Eu 

acho que a falta de uma liberdade de criação mesmo do projeto”. A mudança é a não-mudança, o 

principal impacto no projeto é que ele não mudou. Em outras palavras, essa não-mudança passou 

a ser um requisito importante exigido para o desenvolvimento do projeto. 

 A arquiteta Karen Axelrud (informação verbal)634, de Porto Alegre, aponta outro problema 

grave oriundo dessa padronização. Quando o projeto da unidade ou da torre está pronto e cabe 

ao arquiteto apenas reproduzí-lo e implantá-lo em um terreno específico, sua remuneração 

diminui, já que ele, em tese, na perspectiva de quem o contratou, teria menos trabalho para 

executar. Nesse caso, além da ressignificação da profissão e da alienação de suas próprias 

competências, ocorreria uma precarização das relações profissionais e comerciais estabelecidas. 

Portanto, a questão também seria financeira. Por um lado, se o incorporador ganha mais dinheiro 

ao adotar a padronização de projetos, por outro lado, consequentemente, o arquiteto ganha 

menos dinheiro ao adotá-la. Ao receber menos honorários por encomenda, um arquiteto precisaria 

aumentar sua produção e projetar mais rápido e mais edifícios para não diminuir suas receitas 
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 BORSOI, Marco Antônio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: UFPE, 2012. 
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 Borsói também é professor da Universidade Federal de Pernambuco. 
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 Aqui considera-se que o projeto é a principal atividade desses arquitetos pois, dos profissionais 
entrevistados, quase todos trabalham apenas desenvolvendo projetos. 
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 BARRETO, Albérico Paes. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Rangel Moreira, 2012. 

633
 O escritório projetou cerca de 50 edifícios de apartamentos entre os anos de 2008 e 2012. 
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 AXELRUD, Karen. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012. 
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mensais635. Porém, é preciso mencionar que, normalmente, entre os escritórios de arquitetura 

consultados, os que trabalham frequentemente para incorporadoras SA com atuação nacional 

ampliaram significativamente suas encomendas para projetar edifícios de apartamentos. Portanto, 

se por um lado, o valor pago por cada projeto diminuiu por causa da padronização, por outro lado, 

a quantidade majorada de edifícios projetados deve ter aumentado muito as receitas mensais 

desses escritórios. Alguns dos escritórios consultados projetam dezenas de edifícios de 

apartamentos por ano. Os escritórios configurados a partir de „fábricas de projetos‟, nos termos 

apresentados no capítulo 2, são exemplos disso. Uma constatação é que, quando se produz um 

edifício de apartamentos a partir de uma incorporadora SA com atuação nacional, o escritório de 

arquitetura „fábrica de projetos‟ é um dos beneficiados do ponto de vista econômico. 

Axelrud636 menciona que as incorporadoras SA com atuação nacional instaladas em Porto 

Alegre têm essa prática de replicar projetos padronizados em terrenos diferentes. Algumas das 

incorporadoras para quem a arquiteta já projetou edifícios são as paulistanas Cyrela e Living, já 

mencionadas aqui como empresas que priorizaram seus negócios imobiliários a partir de projetos 

padronizados. Portanto, além de expressar sua opinião sobre um cenário que tende a se 

generalizar, a arquiteta menciona sua própria experiência e, provavelmente, se refere a casos 

concretos que ela já presenciou. O arquiteto porto-alegrense Pedro Gabriel Castro (informação 

verbal)637, que projetou diversos edifícios de apartamentos recentemente, tem uma experiência 

que parece corroborar com essas colocações. Ele menciona um projeto realizado para a 

incorporadora paulistana Maxhaus, no qual sua participação se restringiu à implantação das torres 

no lote, já que o projeto arquitetônico encontrava-se definido: “Estamos fazendo um [projeto] para 

eles (...), mas não tem criação. Ali é pegar um negócio padrão [e] encontrar o terreno que aquele 

produto se adapte”638. 

O arquiteto Silvio Belmonte de Abreu Filho (informação verbal)639, professor da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, confirma essa associação entre padronização de 

soluções projetuais de edifícios de apartamentos e ação de incorporadoras SA com atuação 

nacional e presença em Porto Alegre: “as plantas são bastante tipificadas. Elas não são 
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 Esse exemplo se aplica quando o arquiteto mantém frequentes parcerias com o mercado imobiliário e 
continua projetando majoritariamente edifícios de apartamentos. 
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 Seu escritório projetou cerca de 10 edifícios de apartamentos entre 2008 e 2012. 
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 CASTRO, Pedro Gabriel. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012. 

638
 O arquiteto menciona que, além da implantação, o projeto legal e o projeto executivo desse 

empreendimento também foram realizados pelo seu escritório. Porém, como se tratam de soluções 
padronizadas, o projeto executivo deve ter demandado apenas adaptações necessárias. É provável que um 
mesmo projeto executivo, padronizado, seja utilizado, em alguma medida, em diferentes empreendimentos. 
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 ABREU Filho, Silvio Belmonte de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: UFRGS, 

2012. 
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exatamente iguais, mas são muito tipificadas”. Além disso, ele reconhece que o projeto 

padronizado não seria realizado localmente: “Atualmente, [em] boa parte dos projetos, (...) a torre 

vem de São Paulo e do Rio e aqui é só customizada. (...) O projeto vem de lá e aqui é 

customizado”640. Entre as incorporadoras SA com atuação nacional presentes em Porto Alegre, 

levantadas pelo presente trabalho, a grande maioria é proveniente de São Paulo: Cyrela, Living, 

Rossi, Even, Gafisa, Tenda, etc.. Não foi encontrada nenhuma empresa com matriz na cidade do 

Rio de Janeiro, como ele sugeriu. Outro professor da UFRGS, o arquiteto Júlio Celso Borello 

Vargas (informação verbal)641, enxerga a mesma condição descrita por Abreu Filho. Mencionando 

as incorporadoras com SA atuação nacional, ela pontua: “Trouxeram essa pasteurização, essa 

transformação de uma coisa profunda, que é a moradia, num produto. (...) Trouxeram uma 

estandardização (...)”642. 

É preciso relativizar as ponderações do parágrafo anterior. Essa pesquisa de doutorado 

acredita que a adoção de um projeto padronizado não depende apenas da imposição do 

incorporador que contratou o arquiteto. É possível que, em muitos casos, mesmo sem tais 

imposições, os projetos tendam a manter soluções padronizadas, não muito diferentes das 

encontradas atualmente. Mudanças significativas nas propostas projetuais dependeriam, em 

grande medida, da maneira como os cursos de arquitetura e urbanismo se configurariam. 

Especialmente as disciplinas de Projeto deveriam abarcar a complexidade da sociedade 

contemporânea e seus modos de vida como insumos fundamentais e estimular os alunos a 

problematizar o habitar doméstico de outras formas. Esse seria um dos caminhos possíveis para 

suscitar soluções que não sejam padronizadas. A adoção de soluções padronizadas parece 

crônica e, em São Paulo, já estava presente em décadas anteriores, mesmo em autores cujas 

obras são consideradas paradigmáticas, como o caso de Rino Levi, Vilanova Artigas, Gregori 

Warchavchik, Paulo Mendes da Rocha, etc.643. Quando projetaram edifícios de apartamentos, 

esses arquitetos, em muitos casos, adotaram projetos padronizados nas plantas dos 

apartamentos. 

Nesse trecho em específico, como apresentado, vários arquitetos porto-alegrenses foram 

mencionados, entre professores acadêmicos ou atuantes em escritórios. Eles explicaram, mais do 

que quaisquer outros arquitetos das cidades restantes, condicionantes que estão correlacionadas: 
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 A customização mencionada refere-se a adequações a legislação municipal. 
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 VARGAS, Júlio Celso Borello. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: UFRGS, 2012. 
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 Professores de universidades em outras cidades estudadas confirmam que o projeto do apartamento é 

padronizado, como o arquiteto Carlos Alberto Maciel (MACIEL, Carlos Alberto. Depoimento. Entrevistador: 
Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Arquitetos Associados, 2013), da Universidade Federal de Minas Gerais, 
sócio do escritório Arquitetos Associados e autor de alguns edifícios de apartamentos construídos 
recentemente: “A planta é o núcleo duro, tem cinquenta anos que a planta não muda. Acho que as 
mudanças são cosméticas (...)”. 

643
 Diversos estudos do Nomads.usp identificaram isso, como Villa (2002) e Anitelli (2011). 
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a existência da padronização de soluções projetuais de edifícios de apartamentos, a difusão 

dessa padronização como importante estratégia entre incorporadores atuantes na cidade, a 

adoção dessa padronização entre incorporadores SA com atuação nacional instalados na cidade, 

a precarização das relações de trabalho por causa de encomendas de projetos padronizados, etc.. 

Apesar de relatarem suas próprias experiências, esse cenário se aplica, igualmente, em todas as 

outras cidades estudadas. Considera-se aqui que, atualmente, a padronização ocorre por causa 

da preponderância de certos processos imobiliários – apresentados no capítulo 2 e sintetizados no 

início desse tópico – sobre qualquer outra forma de produzir moradias no mercado privado formal. 

Como esses processos se generalizaram em todas as regiões brasileiras, conclui-se que essas 

mesmas repercussões tenham ocorrido em todas as metrópoles onde esses processos e seus 

produtos correspondentes se consolidaram. Inclusive, muitas das incorporadoras SA com atuação 

nacional e matriz atualmente em São Paulo, que contribuem decisivamente para difundir projetos 

padronizados em Porto Alegre, são as mesmas empresas que atuam nas outras cidades 

estudadas, a partir de outras filiais. 

 Até aqui, a padronização de projetos arquitetônicos de edifícios de apartamentos foi 

identificada, ou seja, se expôs de forma enfática, através do depoimento de agentes do mercado 

imobiliário de diversas cidades, que a padronização, nesses termos, está difundida pelo país. Na 

sequência, a padronização será qualificada no próximo tópico. O objetivo é levantar quais as 

principais características desse projeto padrão. 

 

4.1.1 - O discreto charme da burguesia: 

origens do projeto padronizado 

 Uma constatação importante é que muitas das principais incorporadoras imobiliárias 

brasileiras usam projetos padronizados em seus empreendimentos. Essa estratégia estaria 

difundida por todo o país, nas regiões em que essas empresas atuam. Porém, isso não significa 

que cada uma das empresas tenha um projeto padronizado em específico, ou seja, os projetos 

padronizados de cada empresa não são diferentes se comparados entre si. Por exemplo, o projeto 

padronizado utilizado pela empresa A não seria muito diferente do projeto padronizado utilizado 

pela empresa B, que não seria muito diferente do projeto padronizado utilizado pela empresa C e 

assim por diante. Essa pesquisa de doutorado parte da premissa de que existe um projeto 

padronizado, com determinadas características e que seria, em larga medida, utilizado por todas 

essas empresas. Trata-se de uma organização espacial consolidada no século XIX, na Belle 

Époque francesa, e difundida enormemente por todo o mundo ocidental onde o progresso material 

esteve presente e onde se formaram burguesias capitalistas. É desse modelo de planta de que 

trata esse tópico. 
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 Para uma compreensão mais aprofundada dessas questões, estudos acadêmicos 

desenvolvidos pelo Nomads.usp são fundamentais644. Muitos deles embasam as argumentações a 

seguir sobre a origem desse modelo, a transposição, a utilização e as eventuais adaptações 

quando adotado no Brasil, além da consolidação e da popularização desse modelo nos projetos 

de apartamentos. Portanto, a ligação entre a padronização recente de soluções espaciais em 

apartamentos brasileiros e sua gênese europeia terá como suporte esses trabalhos. O modelo 

originário será chamado aqui de „apartamento burguês‟. Diversos estudos recentes consultados, 

que renovaram o panorama da historiografia do espaço doméstico brasileiro, confirmam que 

características da habitação brasileira contemporânea seriam reconhecidas também nesse 

apartamento burguês do século XIX (TRAMONTANO, 1998; VILLA, 2002; TRAMONTANO, 2004; 

PINHO, 2005; REQUENA, 2007; SOUZA, 2007; NOMADS.USP, 2007; SOUZA, 2007; QUEIROZ, 

2008; ANITELLI, 2011)645. Esse modelo permeou, em grande medida, a habitação da burguesia, 

mas também foi utilizado ou adaptado em habitações de todas as classes sociais ao longo do 

tempo. Atualmente, consolida-se inequivocamente como a principal referência adotada por todos 

os envolvidos nos processos de produção de habitações no país. Portanto, quando aqui se afirma 

que o projeto do edifício de apartamentos é padronizado, é esse modelo de planta que se tornou 

referência de padronização. 

Mesmo em edifícios de apartamentos projetados por arquitetos brasileiros de vanguarda, 

afeitos ao ideário arquitetônico modernista, as soluções adotadas raramente alteraram essa 

referência à habitação burguesa. Essa era uma estratégia que garantia a aceitação do 

empreendimento imobiliário por parte dos compradores dos apartamentos, muitas vezes, oriundos 

de classes de renda médias e altas, já acostumadas com certos ritos sociais e com os espaços 

burgueses. A arquiteta Simone Villa (2002), atualmente professora da Universidade Federal de 

Uberlândia, confirmou esse conservadorismo em seu mestrado: “A fim de garantir o sucesso da 

tipologia, foi preciso manter nos espaços internos referências burguesas oitocentistas (...)” (VILLA, 

2002, p. 109-110)646. Ela ainda identifica a consolidação desse modelo e como ele se tornou cada 
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 São raros os grupos de pesquisa vinculados a instituições acadêmicas de universidades públicas que, 
sistematicamente, têm estudado as características arquitetônicas dos edifícios de apartamentos brasileiros 
produzidos pela iniciativa privada. A busca realizada na presente pesquisa encontrou apenas trabalhos 
pontuais. 
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 Além desses, dezenas de outros estudos acadêmicos em Iniciação Científica realizados no Nomads.usp 
confirmam a relação entre características da habitação brasileira contemporânea e o apartamento burguês 
francês do século XIX. Todos esses estudos tiveram o apoio de agências públicas de fomento à pesquisa 
científica, como FAPESP, CAPES, CNPQ e a própria USP. 
 
646

 A autora menciona certo conservadorismo em projetos de Vilanova Artigas, Franz Heep e Abelardo de 
Souza: “a planta livre, na maioria dos casos, não saiu do papel” (VILLA, 2002, p. 120-121). Já Queiroz 
(2008, p. 39), ao mencionar esse mesmo conservadorismo dos projetos, cita os arquitetos Gregori 
Warchavchik e Rino Levi: “propostas de flexibilidade espacial não foram recorrentes na produção dos 
arquitetos paulistanos (...)” 
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vez menos questionável ao longo das décadas, após ser introduzido entre as décadas de 1920 e 

1930647: 

Esta organização espacial, que pode ser considerada uma 
tipologia, de certa forma começou a se repetir mais 
intensamente nesta década [1940], porém, foi ao longo das 
décadas de 1950 e 1960 que se tornou mais recorrente, para 
chegar aos anos 1970, já completamente consolidada. Esta 
tipologia foi utilizada por vários dos arquitetos, modernistas ou 
não, engenheiros e construtores, tornando-se talvez o mais 
rentável e seguro programa para os incorporadores (VILLA, 
2002, p. 122)648. 

 Já o arquiteto Fábio Queiroz (2008, p. 24), avança na perspectiva histórica apontada por 

Villa (2002) e afirma, a partir do panorama contemporâneo, que esse modelo seria largamente 

utilizado: “(...) difundiu-se e consolidou-se mundo afora, podendo ser verificada ainda hoje em 

várias partes do mundo nas plantas de edifícios de apartamentos, sejam eles produzidos pela 

iniciativa privada ou por órgãos oficiais”. Em outro estudo, Queiroz e Tramontano (2009) 

sintetizam as principais características dessa habitação em seis pontos principais. Essa definição 

sobre quais seriam os aspectos mais recorrentes da habitação burguesa, reproduzida em 

apartamentos brasileiros, foi realizada a partir de dezenas de estudos acadêmicos realizados no 

Nomads.usp, muitos dos quais incluídos nas discussões desse tópico. Um dos primeiros desses 

trabalhos, que serviu de referência para todos os outros sub-sequentes, é a tese de doutorado do 

coordenador do Núcleo, o arquiteto Marcelo Tramontano (1998), professor da Universidade de 

São Paulo. Portanto, essa lista de pontos colocada abaixo resume um esforço coletivo de 

compreensão do espaço doméstico brasileiro contemporâneo, que vem se consolidando há anos: 

1. A divisão da habitação em cômodos, como estratégia de organização de usos; 

2. A estanqueidade funcional de espaços, com a vinculação de atividades a cômodos 

determinados; 

3. A existência de uma relação de hierarquia entre os espaços; 

4. A tripartição da habitação com o agrupamento de cômodos em zonas Social, Íntima e de 

Serviços; 
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 Outros autores concordam que essa era uma estratégia de aceitação de um público possivelmente mais 
conservador: “Talvez se tratasse de uma tentativa de atenuar a imagem negativa que muitas pessoas 
tinham dos apartamentos, pois a separação dos espaços destinados à recepção, à intimidade da família e 
aos serviços domésticos, se assemelhava à organização das casas dos mais ricos” (QUEIROZ, 2008, p. 

36). 
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 O trabalho de Villa (2002) reporta-se à cidade de São Paulo. 
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5. A articulação dos cômodos por meio de corredores e dispositivos de circulação649; 

6. A existência de uma relação de hierarquia também entre circulações, separadas para o uso de 

patrões e empregados. 

 Nessa tese de doutorado, quando se afirma que o apartamento brasileiro atual é 

padronizado, é esse o modelo adotado em quase todos os projetos observados. Existe uma 

padronização generalizada e inalterada há quase um século, que se referencia em soluções 

projetuais que visavam atender modos de vida burgueses da França do século XIX. Porém, em 

alguns dos apartamentos levantados, nem todos os seis pontos são visíveis. Alguns deles, por 

exemplo, não têm entradas distintas para patrões e empregados. Isso não significa, no entanto, 

que houve alteração no modelo de planta adotado. Significa, certamente, que esse modelo de 

planta, apesar de inalterado, foi simplificado650. 

 A bibliografia consultada – Nomads.usp - reporta-se principalmente aos apartamentos 

paulistanos quando explica o modelo padronizado e burguês. A evolução dessa modalidade 

habitacional foi meticulosamente identificada ao longo das décadas e a presença desse modelo foi 

percebida ao longo dos anos na produção imobiliária de São Paulo. Porém, o que se propõe aqui 

é que essas conclusões podem ser estendidas a todas as outras cidades estudadas: Recife, Porto 

Alegre, Belém, Goiânia e Belo Horizonte. Está fora dos limites dessa pesquisa de doutorado 

identificar como o desenho dos apartamentos dessas cidades evoluiu durante o século XX651. O 

que importa aqui é perceber que, entre os exemplares observados, a grande maioria dos edifícios 

de apartamentos construídos recentemente nessas cidades segue fielmente esse modelo de 

planta burguês padronizado. Essa afirmação é baseada no banco de dados de peças gráficas de 
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 Alguns poucos apartamentos levantados não tem corredor articulando o acesso aos cômodos, inclusive 
aos dormitórios. No entanto, como se trata apenas de uma simplificação do programa habitacional aplicado 
em apartamentos com áreas cada vez menores, a organização espacial padronizada apontada por Queiroz 
e Tramontano (2009) ainda pode ser entrevista nesses casos.  

 
650

 Um exemplo seriam os apartamentos com dois ou três dormitórios, com programas habitacionais 
simplificados, com metragens que variam entre 40 e 60 metros quadrados. Nesses casos, as unidades não 
costumam ter entradas distintas para empregado e patrão. Apesar disso, esses mesmos empreendimentos 
podem ter entradas diferentes – social e serviço – nas instâncias coletivas do edifício, como, por exemplo, 
elevadores diferentes para patrões e empregados. 
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 Apesar disso, foram encontrados exemplares de décadas anteriores, em todas as cidades estudadas, 
indicando que essa referência burguesa já estava presente no habitar doméstico em outros períodos, como 
o edifício Villa Bella, projetado nos anos 1970 por Wandenkolk Tinoco, em Recife (MOREIRA, Fernando Diniz; 

FREIRE, Ana Carolina de Mello. O edifício-quintal de Wandenkolk Tinoco: reflexões sobre a moradia em altura nos anos 1970. 
Vitruvius Arquitextos, n. 129, 2011. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3749. Acesso em: 17 

outubro 2014), o edifício Esplanada, projetado nos anos 1950 por Roman Fresnedo Siri, em Porto Alegre 
(ALMEIDA, Guilherme Essvein de; ALMEIDA, João Gallo de; BUENO, Marcos. Guia de arquitetura moderna em Porto Alegre. Porto 

Alegre: PUCRS, 2010), o edifício Visconde do Arari, projetado nos anos 1970 por Arthur Mello e Carlos Freire, 
em Belém (MELLO, Fábio de Assis. A verticalização em Belém do Pará: um estudo das transformações urbanas e 

arquitetônicas em edifícios residenciais multifamiliares. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: FAU-UFRJ, 2007), o edifício 
Niemeyer, projetado nos anos 1950 por Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte (PINHO, 2005), a residência José 
Felix Louza, projetada nos anos 1950 por David Libeskind, em Goiânia, (SILVA NETO, Eurípedes Afonso da. 

Goiânia casa moderna: 1950, 1960, 1970. Dissertação de mestrado. Brasília: FAU-UNB, 2010), etc.. 
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edifícios de apartamentos criado por essa pesquisa e nas entrevistas realizadas nas viagens 

acadêmicas, que permitem estabelecer relações entre o que é produzido em São Paulo e o que é 

produzido nas outras metrópoles estudadas e, com isso, permite fazer generalizações sobre 

características dos apartamentos brasileiros contemporâneos. Quase todos os apartamentos 

brasileiros observados seguem rigorosamente todos ou quase todos os seis pontos sintetizados 

por Queiroz e Tramontano (2009). 

Os cinco apartamentos mostrados a seguir, um de cada cidade estudada, poderiam 

representar boa parte da amostra identificada e documentada. Eles contêm todas as seis 

características dessa planta padronizada. Se as incorporadoras que mais ampliaram seu volume 

de produção são as que tendem a padronizar mais, como já mencionado, as principais 

incorporadoras de São Paulo são as que mais padronizam. Além disso, por consequência, se 

essa padronização está estreitamente vinculada ao modelo de planta burguês, como confirma 

essa pesquisa de doutorado, as incorporadoras paulistas, atualmente, são as que mais utilizam 

projetos padronizados cuja referência é burguesa, ajudando a difundir e implantar esse modelo do 

século XIX por todo o território brasileiro. 

A divisão do apartamento em cômodos, como estratégia de organização de usos, é visível 

em todas essas plantas e em tantas outras observadas (ponto “1” do projeto padronizado). 

Nesses projetos, observa-se que a existência do cômodo é fundamental para que as atividades 

domésticas propostas existam. Complementarmente, o rótulo dos cômodos („área de serviço‟, 

„suíte‟, „sala‟, etc.) e o próprio mobiliário sugerido nas peças gráficas indicam uma estanqueidade 

funcional dos espaços, com a pretensa vinculação de atividades específicas a cômodos 

determinados (ponto “2” do projeto padronizado). Essas imagens sugerem quais usos seriam 

previstos ou esperados em quais ambientes. Certos ritos domésticos são pretensamente 

estipulados, previamente, a partir da configuração desses projetos. Igualmente, é notada uma 

relação de hierarquia entre os cômodos (ponto “3” do projeto padronizado). Por exemplo, é 

preciso adentrar pela sala para acessar os quartos, ou seja, a hierarquia estabelecida localiza a 

zona íntima sempre no lado oposto ao da entrada do apartamento, que fica junto a sala. Existem 

outros indícios dessa hierarquia, como a lavanderia sempre posterior à cozinha, que, por sua vez, 

é sempre posterior à sala. Além disso, talvez o ponto mais visível nessas plantas seja a tripartição 

do apartamento e o agrupamento em três zonas principais: social, íntima, serviços (ponto “4” do 

projeto padronizado). A própria tripartição se constitui como uma hierarquização dos cômodos e 

usos no espaço do apartamento. Esse princípio determina em quais setores são esperados cada 

cômodo ou uso. Todos eles também possuem dispositivos de circulação, como corredores (ponto 

“5” do projeto padronizado). Nesses casos, bastante restritos a zona íntima, no acesso aos 

quartos. Por fim, há também uma separação das entradas do apartamento, desvinculando os 

acessos de patrão e de empregado (ponto “6” do projeto padronizado). Os corredores e as 

distintas entradas também reforçam certas hierarquizações desses espaços. Essas são notações 
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sumárias sobre as plantas e enfatizam a similaridade das concepções arquitetônicas. Dessa 

maneira, é possível analisar os exemplares abaixo a partir da listagem do projeto padronizado 

(QUEIROZ; TRAMONTANO, 2009) descrita anteriormente. 

 

  

Figura 83: Empreendimento chamado Vita Residencial Clube, incorporado por Cyrela e projetado por 
Augusto Reynaldo. Localização: rua Jorge de Lima, bairro Imbiribeira, Recife, Pernambuco (Disponível em: 
http://www.cyrela.com.br/imovel/vita-residencial-clube-recife-apartamento-imbiribeira-recife-pe#secao-o-
imovel. Acesso em: 17 outubro 2014). 
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Figura 84: Empreendimento chamado Belle Vue, incorporado por Gafisa, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: rua Casemiro de Abreu, bairro Bale Vista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
(Disponível em: http://www.gafisa.com.br/imoveis/rs/porto-alegre/belle-vue#3. Acesso em: 17 outubro 2014). 

 

  

Figura 85: Empreendimento chamado Torres Cenário, incorporado por PDG, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: travessa Djalma Dutra, bairro Telégrafo, Belém, Pará (Disponível em: 
http://www.pdg.com.br/belem/baia-do-guajara/torres-cenario. Acesso em: 17 outubro 2014). 
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Figura 86: Empreendimento chamado Paysage, incorporado por Brookfield e projetado por Lins & Galvão 
Arquitetos Associados. Localização: avenida dos Alpes, vila dos Alpes, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-vila-alpes-paysade-
parques-residenciais. Acesso em: 17 outubro 2014). 

 

  

Figura 87: Empreendimento chamado Cinecittà, incorporado por Even e projetado por Dávila Arquitetura. 
Localização: Rua da Mata, vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais 
(Disponível em: http://www.even.com.br/mg/nova-lima/vila-da-serra/residencial/cinecitta. Acesso em: 17 
outubro 2014). 
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 Uma questão que dificulta amplamente o uso cotidiano dos ambientes do apartamento é a 

sistemática diminuição de suas áreas. Essa situação se agrava por causa de alguns 

condicionantes da planta padrão como, por exemplo, a existência de cômodos estanques. Esses 

cômodos, construtivamente estanques e pretensiosamente monofuncionais, como sugerem as 

peças gráficas (“dormitório”, por exemplo), se constituem a partir de áreas cada vez menores. O 

que será discutido a seguir é que, além de padronizados e referenciados num modelo de 

habitação concebido há mais de cento e cinquenta anos, o apartamento tem área cada vez 

menor. Isso novamente se relaciona com questões produtivas e de ampliação das possibilidades 

de lucro de quem os produz, como será visto. Essa é uma forma de entender os argumentos 

pontuados nesse capítulo: muitas das características projetuais levantadas aqui são pertinentes 

para esse trabalho porque permitem definir a resultante arquitetônica como consequência de 

ações e de interesses dos promotores imobiliários. Essas ações, por sua vez, viabilizam 

interesses comerciais de quem empreende ou investe. Aqui, mais uma vez, se relaciona processo 

e produto ao se concluir que o primeiro é definidor do segundo. Tal como já foi apontado na „Parte 

1‟ - Processos Imobiliários dessa tese, as características arquitetônicas dos edifícios de 

apartamentos dependem fundamentalmente de processos imobiliários hegemônicos que se 

consolidam também no âmbito nacional. 

 

4.2 - Quando menos é mais: 

apartamentos pequenos são ovos de ouro 

 A redução da área dos apartamentos é um fato confirmado por diversos autores (LEMOS, 

1976; VILLA, 2002; CAMARGO, 2003; TRAMONTANO, 2004; NOMADS.USP, 2007; QUEIROZ, 

2008; ANITELLI, 2011). Essa redução pode ser verificada de diversas formas. Uma delas é a 

comparação entre apartamentos recentes com os mais antigos de décadas atrás, principalmente 

os realizados até as décadas de 1950 e 1960652. A constatação de Lemos (1976, p. 164), 

realizada ainda nos anos 1970, prova que esse problema não é uma novidade: “as dimensões 

paulatinamente foram se reduzindo a expressões mais ridículas. Os apartamentos transformaram-

se em amontoados de cubículos”653. Por mais que, em determinadas circunstâncias, o número 

desses cubículos aumente, a exemplo da proliferação de closets e de suítes, isso não altera o fato 

                                                           
652

 A comparação deveria ser realizada a partir de apartamentos com programas equivalentes. Uma análise 
preliminar do Banco de Dados sobre Apartamentos do Nomads.usp, constantemente atualizado, já é 
suficiente para concluir que as áreas têm diminuído de forma significativa. 
 
653

 Os “cubículos” mencionados por Lemos (1976) também poderiam ser entendidos como os cômodos 
funcionalmente estanques descritos por Queiroz (2008). 
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de que os apartamentos são cada vez menores. Menor área e mais cômodos significa, 

igualmente, maior compartimentação654.  

 O problema se agrava quando se inclui o componente „renda‟: apesar de não ser uma 

situação generalizada655, normalmente, quanto menor o apartamento, menor a renda do morador. 

O contrário também é válido: quanto maior a área da unidade, maior a possibilidade de faixas de 

rendas altas ocuparem-no656. A dificuldade de se morar em apartamentos pequenos parece ser 

mais frequente entre famílias com menos dinheiro, pois são justamente elas que mais ocupam 

esses apartamentos. Além disso, quanto menos renda se teria, mais numerosa seria a família: “É 

importante lembrar que o número de membros por família varia de acordo com a renda familiar” 

(NOMADS.USP, 2007, p. 16)657. Isso significa que famílias mais pobres e, frequentemente, com 

mais membros, tenderiam a morar em apartamentos menores ou, ainda, que famílias menos 

pobres e menos numerosas tenderiam a morar em apartamentos maiores. Nesse sentido, famílias 

com mais recursos financeiros teriam, proporcionalmente, mais metragem quadrada por pessoa. 

Aqui se entrevê que características arquitetônicas dessas edificações são definidas num contexto 

em que a habitação é considerada mercadoria e os moradores são considerados consumidores. 

 A questão da diminuição das áreas dos apartamentos é percebida também por 

entrevistados em todas as cidades estudadas (MOUTINHO, 2012; COUTINHO, 2012; COSTA 

JUNIOR, 2012; MELO, 2012; AMORIM, 2012b; AXELRUD, 2012; ANTONI, 2012; MELNICK, 

2012; POCZTARUK, 2012; LIMA, 2013; MELLO, 2013; MOREIRA, 2013; BORGES, 2013; 

GALVÃO, 2013; WALACE, 2013; HUDSON, 2013; CAMPOS, 2013). Tramontano (2003, n. p.) 

amplia a discussão ao deslocar a análise da produção para o consumo e ao incluir o perfil 

econômico dos compradores. O autor refere-se principalmente às décadas de 1980 e 1990: 

Por um lado, é verdade, assistiu-se, nas últimas décadas, a 
um empobrecimento generalizado da população após tantas 
crises e planos econômicos. Por outro, percebe-se um real e 

                                                           
654

 Essa compartimentação é uma característica típica do apartamento com projeto padronizado 
sistematizado por Queiroz (2008). 
 
655

 Uma exceção seriam os pequenos apartamentos chamados na publicidade como “lofts” ou “studios”, que 
normalmente são destinados a classes de renda mais altas, apesar de, muitas vezes, serem pequenos. 
Existem vários outros casos de apartamentos que, mesmo pequenos, são ocupados por famílias com renda 
maior. Por exemplo, a localização é um fator decisivo na formatação dos custos, os materiais de 
acabamento também influenciam no preço, etc.. Portanto, a comparação entre áreas, proposta aqui, é 
apenas uma das variáveis que influencia quais as rendas mais prováveis que iriam ocupar esses 
apartamentos, pequenos ou grandes. 
 
656

 Ressalte-se que apartamentos com áreas iguais podem ter preços diferentes e serem ocupados por 
grupos sociais diferentes. Por exemplo, hipoteticamente, um apartamento com 100 metros quadrados pode 
ter três ou quatro dormitórios. No segundo caso, como ele tem um programa mais extenso, em tese, seria 
vendido mais caro, apesar de ter a mesma metragem. Reforça-se, portanto, que a metragem quadrada não 
é o único fator que interfere na determinação de qual grupo social irá ocupa-lo. 

 
657

 Os dados que referenciam esse estudo são Censos do IBGE. 
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constante aumento do número de consumidores que não 
possuem as mesmas fortunas da elite de antão, mas que 
dispõe-se a empenhar-se financeiramente para obter a tão 
sonhada casa própria, abrindo, para isso, magras carteiras. O 
mercado imobiliário, tanto o de unidades particulares quanto o 
de unidades públicas, reagiu oferecendo casas e 
apartamentos cada vez menores e desprovidos de 
equipamentos, na esperança de chegar a um produto pelo 
qual o consumidor-alvo pudesse pagar. 

 Como já apresentado no capítulo 2, o contexto dos anos 2000 parece relativamente 

distinto do apresentado acima por Tramontano (2003), para décadas anteriores. Por um lado, as 

pessoas, no geral, ainda continuam com „magras carteiras‟ e grandes dificuldades para comprar a 

casa própria. Porém, uma diferença importante é que, atualmente, é farto a disponibilidade de 

crédito imobiliário, utilizado, no entanto, por pessoas que não tem um perfil sócio-econômico tão 

diferente daquele dos anos anteriores: ou seja, continuam com as mencionadas „magras 

carteiras‟, mas com acesso grandemente facilitado para emprestar dinheiro oriundo de fundos 

públicos e comprar sua moradia em prestações. Por outro lado, é evidente que diversos índices 

econômicos são mais favoráveis atualmente. Esses condicionantes, listados abaixo, foram 

fundamentais para o estabelecimento e a popularização desse crédito imobiliário. 

Por exemplo, a taxa de juros SELIC658 diminuiu significativamente659 entre 2005 e 2009. 

Isso tornou a atualização monetária das prestações dos financiamentos imobiliários mais baixa ao 

longo desses anos, tanto para consumidores que compravam apartamentos quanto para 

empresários que financiavam a construção das edificações. Essas taxas de juros mais baixas 

combinaram-se a prazos mais alongados660 desses financiamentos, com contratos de até 30 

anos661. A própria inflação, por ter se mantido em índices relativamente controlados, contribuiu 

para o aumento desses financiamentos bancários662. O crescimento constante e moderado do PIB 

pode ser colocado como um reflexo dessas condições663. Além disso, o crescimento do PIB 

                                                           
658

 Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. 
 
659

 Em dezembro de 2005 a taxa mensal era de 1,47%, em dezembro de 2009 a taxa mensal era de 0,73%. 
Uma queda de cerca de 50% entre as duas datas comparadas. Disponível em: 
www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/jrselic.htm. Acesso em: 23 maio 2014. 
 
660

 SANFELICI, Daniel de Mello. A metrópole sob o ritmo das finanças: implicações socioespaciais da 
expansão imobiliária no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2013. 

661
 É importante ressaltar que prazos mais alongados para quitar dívidas com imóveis já existiam no Brasil, 

como por exemplo à época do BNH. Posteriormente ao desmantelamento desse banco, com o agravamento 
da crise econômica e a instabilidade política dos anos 1980, esses financiamentos foram drasticamente 
reduzidos.  
 
662

 O IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado, que era 9,95% em 2000, subiu para 11,32% em 2010. 
Disponível em: br.advfn.com/indicadores/igpm. Acesso em: 23 maio 2014. 
 
663

 Entre os anos de 2000 e 2010 o PIB – o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro foi de 41,4%, 
com crescimento médio de 3,76% ao ano. Disponível em: http://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil. Acesso 
em: 23 maio 2014. 
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provavelmente influenciou no aumento e na formalização das vagas de emprego. Esse dado é 

fundamental para um público-alvo que necessita de financiamentos em longo prazo. Além disso, o 

valor de entrada de financiamentos imobiliários se tornou bem menor ao longo dos últimos 

anos664, estimulando mais ainda negócios realizados nesse setor imobiliário. Por fim, o aumento 

anual do salário mínimo muitas vezes superou a inflação do período e gerou ganhos monetários 

reais aos trabalhadores. Essa conjuntura favoreceu medidas governamentais cujas bases são o 

acesso ao crédito e ampliou as possibilidades de consumo de grandes parcelas da população. 

 O que se coloca aqui é uma contradição. O contexto brasileiro das duas últimas décadas 

do século XX, como aponta Tramontano (2003), condicionou a produção imobiliária do país que 

incorpora edifícios de apartamentos. O agravamento da crise econômica gerou, entre outras 

medidas e como consequência, a diminuição de áreas de boa parte dos apartamentos 

oferecidos665. A conclusão é que famílias com menos rendimentos, somado a conjuntura 

econômica desfavorável, demandariam apartamentos menores, adequados aos capitais 

empobrecidos de grandes parcelas da população. Porém, apesar de a conjuntura macro-

econômica ter se alterado consideravelmente nos anos 2000, não se verifica mudança na 

tendência de diminuição de áreas das unidades. Os fatores listados no parágrafo acima indicam 

que a conjuntura atual seria bastante favorável comparativamente. Se a economia é realmente 

determinante para a definição das áreas, como demonstrou a década de 1980, os apartamentos, 

atualmente, deveriam ter suas áreas aumentadas e não diminuídas, pois os principais 

incorporadores têm cada vez mais possibilidades de negócios imobiliários e receitas cada vez 

maiores, possibilitadas, fundamentalmente, pelo novo montante de crédito disponível para 

consumo. 

Essa abordagem aponta uma contradição: se uma economia desfavorável diminui a área 

do apartamento, por consequência e oposição, uma econômica favorável deveria aumentá-la. Se 

uma economia favorável não se converte em aumento de áreas e o morador não se beneficia com 

isso, o aumento de lucro oriundo da economia favorável seria direcionado apenas aos promotores 

imobiliários privados e não aos seus consumidores. Compartilhar prejuízos e privatizar ganhos, 

ideia que sustenta relações capitalistas do ponto de vista dos grandes empresários e investidores, 

é entrevista aqui. Como já apontado por Carlos (1994), citada no capítulo 1, a cidade é utilizada 

privativamente pela indústria, apesar da sociabilização das desvantagens criadas pelo seu 

                                                                                                                                                                                                 
 
664

 SANFELICI, Daniel de Mello. A metrópole sob o ritmo das finanças: implicações socioespaciais da 
expansão imobiliária no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2013. 
 
665

 Existe uma produção imobiliária do período, principalmente nos anos 1980, que era direcionada aos 
clientes mais ricos. Esses produtos imobiliários podem ser considerados, de fato, apartamentos de luxo. 
Nesse caso, não houve grandes impactos sobre a diminuição das áreas dos apartamentos. Pelo contrário, 
essa área aumentou. 
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desenvolvimento. Nesse caso, não na escala macro da cidade, apontada pela autora, mas na 

escala micro da unidade habitacional. 

 Vários dos entrevistados acreditam que os principais agentes que interferem na diminuição 

das áreas dos apartamentos são incorporadoras imobiliárias SA com atuação nacional e que 

empreendem edifícios nas cidades estudadas (POCZTARUK, 2012; LIMA, 2013; MELLO, 2013; 

MOREIRA, 2013; GALVÃO, 2013; PINHO, 2013). Um arquiteto de Porto Alegre, cujo nome não 

será mencionado, ainda relaciona a diminuição de áreas com o aumento dos lucros esperado por 

acionistas de incorporadoras com capital aberto na Bolsa de Valores. Segundo ele, uma maneira 

de diminuir o custo da unidade e aumentar o lucro geral do empreendimento é construir 

apartamentos menores. Novamente, aqui, predominam empresas paulistas entre as que abriram 

capital no mercado financeiro. Nesse contexto, a influência de agentes do mercado imobiliário de 

São Paulo não estaria restrita à redução da área dos apartamentos, mas abrangeria também a 

vida cotidiana de moradores de diversas metrópoles brasileiras. Milhares de famílias têm o 

convívio familiar e o uso da moradia comprometidos por habitarem de apartamentos diminutos.  

 O aumento da área de lazer no condomínio também estaria associado à diminuição da 

área dos apartamentos, mas também à manutenção ou ampliação de lucros imobiliários e à ação 

de empresas de São Paulo. Villa (2002, p. 194) afirma que a valorização da área de lazer e sua 

correlação com a redução dos apartamentos seriam uma forma de compensar, na visão de quem 

produz o edifício, a perda de áreas das unidades. A citada valorização “parece dever-se, 

principalmente, ao fato de que a área da unidade está, de maneira geral, cada vez menor, e 

grande parte das atividades deixa de ser realizada dentro dela”. É importante ressaltar que não há 

de fato uma compensação. O que existe é a intenção do promotor imobiliário em convencer quem 

compra, através da publicidade do empreendimento, de que as novas atividades criadas na área 

de lazer compensariam as eventuais perdas de áreas dos apartamentos. Queiroz (2008) reitera 

essa interpretação, ao afirmar que esses ambientes de lazer não alterariam significativamente 

qualidades ambientais ou estéticas. Eles seriam, na verdade, um esforço para garantir a 

comercialização de unidades cada vez menores, vendidas a preços mais elevados. As supostas 

comodidades e qualidades das áreas de lazer, apontadas na propaganda, nem sempre se 

verificariam na prática, no cotidiano dos usuários. O resultado desse processo é que a planta dos 

apartamentos estava tão desvalorizada, padronizada e reduzida que não constava mais nos 

anúncios publicitários. O autor aponta que a partir dos anos 1990 

o modelo de apartamento produzido encontrava-se tão 
consolidado e conhecido, que passou a ser comum as plantas 
não serem apresentadas nas campanhas publicitárias. Os 
anúncios deixaram de ressaltar as qualidades da unidade, 
passando então a apelar para o perfil comportamental dos 
compradores visados, chamando a atenção para a suposta 
qualidade de vida oferecida pelo edifício e por suas áreas de 
lazer (QUEIROZ, 2008, p. 48). 
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 Outros estudos confirmam que a valorização da área de lazer se transformou em paliativo 

para resolver, em tese, o cotidiano em apartamentos cada vez menores: “(...) tais equipamentos 

tentam paliar, de certa forma, a falta de espaço nas unidades, ao sugerir que determinadas 

atividades se realizam ou sejam transferidas para a esfera coletiva dos edifícios” (NOMADS.USP, 

2007, p. 29). Quando a diminuição do apartamento está relacionada à valorização da área de 

lazer, ela também está relacionada à principal hipótese dessa pesquisa de doutorado. Nas 

cidades estudadas, diversos entrevistados dizem que a valorização do lazer no condomínio do 

edifício, principalmente as grandes instalações de lazer, chamadas pela propaganda como 

“condomínio-clube”, é obra de incorporadoras SA com atuação nacional (BARRETO, 2012; 

ANTONI, 2012; MELNICK, 2012; LIMA, 2013; AROUCK, 2013; MOREIRA, 2013; CARVALHO, 

2013; FERREIRA, 2013; GALVÃO, 2013; ARANTES, 2013; DELVAUX, 2013; TEIXEIRA, 2013; 

LOPES, 2013). Coincidindo com a opinião de muitos entrevistados, o engenheiro civil Fabiano 

Delvaux (informação verbal)666, diretor da incorporadora paulistana Even, em Minas Gerais, 

afirma: “O conceito de condomínio-clube, várias torres (...), áreas de lazer privilegiadas, de ter um 

programa de térreo bastante amplo, com muitas opções de lazer: isso foi um conceito novo que 

chegou com as incorporadoras que vieram de São Paulo para cá”. Essa parece ser uma das 

influências mais notórias de empresas paulistanas sobre edifícios construídos em todo o país. 

“Isso fortemente a gente abraçou de São Paulo”, afirma Sonia de Antoni (informação verbal)667, 

Gerente de Produto da paulistana Living em Porto Alegre, sobre a ampliação da área de lazer em 

negócios imobiliários realizados com a sua participação. 

Com isso, eles assumem também, indiretamente, que incorporadoras locais não 

costumavam valorizar a área de lazer desses condomínios. Isso é um indício de que não era um 

discurso de incorporadoras locais afirmar que a maior área de lazer compensou a menor área da 

unidade pois, em seus empreendimentos, a área de lazer não era grande, nem era valorizada. 

Decisivamente, essas áreas de lazer parecem muito mais ligadas a estratégias de venda que 

agilizam a comercialização dos apartamentos e, com isso, potencializam os lucros esperados. 

Consequentemente, elas estariam menos ligadas à criação de serviços ou a criação de 

dispositivos arquitetônicos ou paisagísticos que alterem positivamente o ambiente do condomínio.  

Apesar de fora dos limites dessa pesquisa de doutorado, levantou-se, informalmente, que 

essas áreas de lazer não seriam utilizadas com frequência pelos condôminos. Determinados 

itens668 de lazer nunca seriam utilizados, na prática, da maneira como foram concebidos. Alguns 

dos próprios incorporadores e arquitetos ouvidos, que produzem muitas dessas áreas de lazer, 
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confirmam o pouco uso dessas áreas669. Isso reforça que esses ambientes não seriam criados a 

partir de novas demandas que advém da população consumidora, nem mesmo a partir de 

solicitações captadas em modos de vida contemporâneos. Reforça igualmente que essas áreas 

de lazer atenderiam menos adequações aos usos e mais a estratégias que criariam uma imagem 

ideal de um ambiente doméstico que, supostamente, na visão de quem concebe as estratégias de 

marketing, seria adequado aos seus clientes. Imagem essa que, muitas vezes, não se materializa, 

de fato, no cotidiano dos moradores que compraram – ou financiaram – seus apartamentos. Esse 

é o caso das áreas de lazer não utilizadas. 

 É curioso notar como apreensões do empreendimento imobiliário enviesam a relação 

comercial estabelecida entre produtores de edifícios e consumidores de apartamentos. Por um 

lado, o produtor não pode assumir abertamente que um dos principais objetivos da diminuição da 

área do apartamento são as possibilidades de ampliação dos lucros obtidos. Além disso, o 

produtor não pode explicar objetivamente que essa diminuição de área, obviamente, dificultará o 

cotidiano doméstico e o convívio da família, já que é improvável que as atividades diárias sejam 

realizadas confortavelmente. Se essas explicações forem apresentadas dessa forma na 

propaganda, é provável que os consumidores relutem em comprar apartamentos nessas 

condições. Por outro lado, o consumidor apreende, através da publicidade do edifício, que 

grandes áreas de lazer alterariam positivamente o cotidiano doméstico de famílias que vivam em 

„condomínios-clube‟. Além disso, o consumidor é levado a acreditar que morar num „condomínio-

clube‟ permitiria transpor ao espaço coletivo atividades anteriormente realizadas no apartamento. 

Entre os potenciais compradores, cria-se um consenso sobre as supostas qualidades positivas 

desses „clubes‟. Ambos – produtor/consumidor - interpretariam essas questões de maneira oposta 

porque o produtor manipula as informações que serão processadas pelo consumidor. 

Do ponto de vista arquitetônico, a metragem quadrada da unidade habitacional diminuiu e 

construiu-se um apartamento menor. Do ponto de vista econômico, viabilizaram-se mais lucros em 

negócios imobiliários das principais incorporadoras do país, muitas das quais atuantes a partir de 

expectativas de investidores da Bolsa de Valores. Do ponto de vista do consumo, quem compra é 

inserido nesses novos circuitos imobiliários quando acredita ser razoável trocar apartamentos com 

áreas mais confortáveis por ambientes de lazer maiores, nem sempre, posteriormente, de fato, 

utilizadas. Do ponto de vista da gestão pública, criam-se dúvidas sobre a capacidade de 

intervenção do Governo federal, pois boa parte desses apartamentos minúsculos é financiada 

pelo Minha Casa Minha Vida, apesar de incorporado pela iniciativa privada. Do ponto de vista 

democrático, transparece que interesses particulares e comerciais são favorecidos em detrimento 

do conforto material de centenas de milhares de indivíduos que moram nesses apartamentos. Do 

ponto de vista da cidadania, criam-se mecanismos de marketing imobiliário que ludibriam a 

apreensão das pessoas sobre os empreendimentos e comprometem a percepção que elas têm 
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sobre as qualidades materializadas na edificação. Do ponto de vista do crédito, essas famílias 

podem se endividar por uma geração ao comprar uma moradia ruim no que diz respeito à sua 

adequação ao uso. 

 

4.3 - Quando menos é mais: 

a simplificação das fachadas dos edifícios 

 Os processos de padronização e de simplificação670 não estão restritos ao apartamento. 

Encontram-se esses mesmos processos na própria fachada do edifício. Soluções volumétricas e 

do invólucro da fachada que tendem a baratear os custos, ao mesmo tempo em que simplificam 

soluções construtivas, estéticas e reduzem a diversidade compositiva, seriam preferencialmente 

adotadas por muitos dos promotores imobiliários. Dois exemplos principais foram encontrados: 1. 

Revestimentos com uma diversidade de materiais, como cerâmica, pastilha, granito, mármore, 

madeira, vidro, etc., atualmente, são preteridos, pela utilização, cada vez mais frequente, de 

superfícies apenas pintadas, no máximo texturizadas; 2. Formas variadas, como curvas, contra-

curvas, reentrâncias, paredes desencontradas, ângulos diferentes de noventa graus, etc., 

atualmente, têm sido preteridas, pela utilização, cada vez mais frequente, de formas geométricas 

simplificadas, que tendem à ortogonalidade e simplicidade construtiva. O principal objetivo dessas 

duas simplificações seria diminuir relativamente os custos de produção. Não necessariamente 

diminuir o preço final do apartamento vendido, pois as simplificações seriam revertidas em lucro 

para quem produz. Uma leitura possível é que essas simplificações empobrecem o repertório 

projetual adotado pelos arquitetos. Esse empobrecimento se somaria às manifestações da 

precarização das condições de trabalho dos arquitetos, questão já apontada no capítulo 2. 

 Em todas as cidades estudadas foram encontrados muitos casos de edifícios com 

fachadas assim simplificadas. Entre as incorporadoras com SA atuação nacional, a imensa 

maioria dos edifícios levantados tem fachadas com essas características. Porém, as mudanças 

mais significativas ocorreram na paisagem de Recife, de Belém, de Porto Alegre e de Belo 

Horizonte, cidades que tradicionalmente revestiam boa parte de seus edifícios com cerâmicas ou 

pedras671. O que se pretende discutir aqui são menos questões estéticas e mais questões 

produtivas que impactam na estética, ou seja, interessa menos discutir se essas paisagens estão 
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mais ou menos bonitas e interessa mais perceber que essas simplificações viabilizam lucros 

previamente estabelecidos por processos imobiliários hegemônicos. Igualmente, interessa 

confirmar o vínculo entre a simplificação de fachadas e a atuação de algumas das principais 

incorporadoras SA com atuação nacional672. Muitos dos entrevistados confirmam que essa 

alteração ocorreu pela ação de agentes imobiliários externos e que essa seria uma influência 

dessas empresas (SANTOS, 2012; POCZTARUK, 2012; ARAÚJO, 2013; CAMPOS, 2013; 

TEIXEIRA, 2013; DELVAUX, 2013; HUDSON, 2013; LOPES, 2013). 

Outra maneira de identificar essa simplificação de fachadas e associá-la a ação de 

incorporadoras SA com atuação nacional são as leituras de projeto realizadas no banco de dados 

sobre Apartamentos criado. A grande maioria das peças gráficas que representam as fachadas 

mostra edifícios apenas revestidos com argamassa e pintados, sem revestimentos cerâmicos ou 

pedras. A mesma situação foi encontrada na maioria dos edifícios observados pessoalmente, 

visitados e registrados nas viagens acadêmicas e nas visitas técnicas nas cidades estudadas673. 

Uma conclusão a que se chega aqui é que quanto maior a presença de incorporadoras SA 

com atuação nacional em uma cidade, maior é a tendência de simplificação de fachadas: em 

termos de maior quantidade de prédios construídos com fachadas simplificadas, visto que a 

produção dessas incorporadoras é significativa, mas também em termos de influência que elas 

exercem sobre incorporadoras locais, que acabam absorvendo essa simplificação em seus 

próprios empreendimentos imobiliários. Em Recife, por exemplo, a presença dessas empresas é 

relativamente menor, quando comparada com as outras cidades estudadas. A participação de 

incorporadoras locais no mercado imobiliário de Recife ainda é expressiva. Portanto, a 

simplificação de fachadas gerada a partir da ação de incorporadoras SA com atuação nacional é 

menos visível na capital pernambucana. Porém, isso não significa que esse processo não exista e 

que não vá se intensificar futuramente. A constante presença de incorporadoras oriundas de São 

Paulo em Recife indica isso674. Por outro lado, quando a inserção de incorporadoras SA com 

atuação nacional é consolidada, elas interferem fortemente, inclusive, na ação de incorporadoras 

locais, como mostrado no capítulo 2. Portanto, se a simplificação de fachadas é uma estratégia de 

produção, que relativamente reduz custos e aumenta lucros, ao ser realizada por essas empresas 

nacionais, a simplificação, por consequência e por estratégia, também será adotada por empresas 

locais. Outra maneira de colocar a questão seria afirmar que, atualmente, seguindo uma tendência 
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inicialmente proposta por certas incorporadoras SA com atuação nacional, qualquer empresa que 

queira adotar estratégias de ampliação dos lucros imobiliários, seja ela nacional ou local, 

simplificaria a fachada de parte dos edifícios construídos. 

Os comentários a seguir ilustram milhares de edifícios de apartamentos observados e 

centenas que foram registrados em cada uma das cidades estudadas e visitadas. Além disso, eles 

representam a opinião de diversos agentes imobiliários entrevistados, alguns dos quais ocupam 

posições de destaque no mercado imobiliário dessas metrópoles. Esses depoimentos também 

deveriam ser contextualizados a partir dos processos imobiliários descritos no capítulo 2, 

especialmente a obtenção de lucros em patamares inéditos a partir da aproximação dos mercados 

imobiliário e financeiro. Aqui, justifica-se a sistemática simplificação das fachadas de milhares de 

edifícios construídos recentemente pela necessidade de constituir a produção imobiliária a partir 

de outros parâmetros. As empresas de São Paulo, nesse caso, seriam as principais protagonistas 

desse processo. Em alguma medida, trechos significativos de todas as cidades estudadas foram 

impactados pela simplificação das fachadas de edifícios construídos por incorporadoras 

paulistanas. 

A arquiteta gaúcha Elizabeth Pocztaruk (informação verbal)675 indica de onde teria vindo 

essa simplificação: “São Paulo veio com uma ideia de pintura. Então, a gente acabou trocando 

bastante. A gente usava muito revestimento [cerâmico, por exemplo] (...). A gente agora não está 

usando praticamente nada de revestimento, só pintura”. Um incorporador de Porto Alegre, cujo 

nome não será mencionado, confirma a questão levantada por Pocztaruk: “Quando a Rossi entrou 

[no mercado imobiliário porto-alegrense], a própria Cyrela (...), a PDG, a Gafisa, a Fit, Tenda, 

trouxe o revestimento pintado”. Todas as empresas mencionadas têm matriz atualmente em São 

Paulo676. Todas elas têm empreendimentos imobiliários lançados em, pelo menos, quatro das 

cinco cidades estudadas. Como empresas com essas características normalmente atuam a partir 

de diretrizes altamente padronizadas e centralizadas, que sempre partem de São Paulo, é 

esperado que elas repliquem essa estratégia de simplificar as fachadas em todas as cidades em 

que se instalem. 

As explicações se repetem, independentemente da cidade estudada. O arquiteto Cristiano 

Moreira da Silva (informação verbal)677, do setor de Desenvolvimento de Produtos da paulistana 

Cyrela, na capital paraense, explica que a simplificação de fachadas nem sempre foi aceita 

facilmente: “Quando algumas construtoras de fora chegaram aqui em Belém, elas tentaram, no 
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começo, fazer edifícios (...) com textura, prédio texturizado por fora. (...) É uma coisa que o 

mercado aqui não aceita muito, principalmente empreendimento de alto padrão”. O engenheiro 

Luiz Sérgio Britto Araújo (informação verbal)678, diretor da paulistana PDG no Norte do país 

confirma certa resistência na cidade em aceitar edifícios sem revestimentos: “Durante um ano eu 

fiquei ouvindo [da matriz da PDG em São Paulo]: „não precisa‟, „não precisa‟. Precisa [teria 

respondido Araújo]”. A economista Ana Thaise Santos (informação verbal)679, analista de um setor 

chamado Inteligência de Mercado, da incorporadora paulistana Cyrela, no Nordeste, confirma que 

ocorre, tal como no mercado de Belém, dificuldades na aceitação, por parte dos consumidores, de 

fachadas que não sejam revestidas com cerâmica. 

Acredita-se aqui que possíveis concessões, ou seja, revestir os edifícios com cerâmica, 

seriam realizadas, eventualmente, apenas para não comprometer as vendas das unidades. 

Excepcionalmente, quando incorporadoras SA com atuação nacional revestem as fachadas com 

pastilhas cerâmicas, sejam edifícios construídos em Belém, em Recife ou em qualquer outra 

grande cidade brasileira, isso ocorre porque elas teriam vislumbrado dificuldades insuperáveis em 

vender as unidades. Portanto, essas concessões ocorreriam menos por causa da intenção dessas 

incorporadoras em adequar os produtos oferecidos às demandas específicas do local e mais pelo 

receio de prejudicar o sucesso comercial de seus empreendimentos imobiliários. Apesar dessas 

eventuais resistências, o que se verifica, na prática, é que parte dos edifícios identificados é 

testemunha de que essas incorporadoras, à revelia de eventuais opiniões contrária de moradores 

locais, construíram seus edifícios sem revestimento cerâmico. 

Outro motivo que contribuiria, em alguns casos, para manter a tradição de construir 

edifícios com fachadas de revestimentos cerâmicos ou pedra é a distinção social que eles 

ajudariam a criar entre diferentes perfis de renda. Edifícios com revestimentos melhores ou mais 

caros contribuiriam para sugerir que seus moradores são de classes sociais mais altas. É bem 

provável que apartamentos de edifícios com fachadas com mármore, por exemplo, sejam 

ocupados por famílias mais ricas. Portanto, a existência, a quantidade e as características desses 

revestimentos ajudariam a constituir, no imaginário dos transeuntes, a riqueza de seus moradores. 

Dessa forma, quando empreendimentos normalmente destinados a essas famílias mais ricas 

começam a ser realizados desprovidos desses revestimentos, eles se pareceriam mais, nesse 

aspecto, com edifícios normalmente destinados a classes de renda mais pobre, ou seja, aqueles 

sem muitos revestimentos. Por isso, o revestimento de fachada não seria mais um atributo de 

distinção social e famílias mais ricas teriam mais dificuldades em aceitar edifícios com fachadas 

apenas revestidas com argamassa e pintadas. 
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Esse quadro pode ser ainda mais intenso em Belém, mas principalmente em Recife, 

cidades que, tradicionalmente, têm utilizado o azulejo em inúmeras de suas edificações, há 

séculos. Vários de seus bairros, ocupados por famílias mais ricas, têm inúmeros edifícios com 

revestimento cerâmico ou pedra, como, por exemplo, Umarizal e Doca, em Belém, Pina e Boa 

Viagem, em Recife. De fato, a quantidade de edifícios de apartamentos com revestimento 

cerâmico ou pedra ainda é significativa nessas cidades, mesmo se considerados os 

empreendimentos imobiliários realizados por incorporadoras SA com atuação nacional. Porém, 

reitera-se o interesse dessa pesquisa de doutorado em associar soluções arquitetônicas adotadas 

aos processos imobiliários mais hegemônicos captados: as ressalvas consideradas nesse e no 

parágrafo anterior somente seriam respeitadas por essas incorporadoras na medida em que 

dificultassem ou comprometessem a comercialização do apartamento. Se isso não ocorrer, a 

tendência é que parte desses prédios, mesmo que sejam destinados a elites econômicas locais, 

sejam desprovidos de maiores revestimentos. 

Como o modo de produção das principais incorporadoras brasileiras tende a ser 

hegemônico, a influência dessas empresas sobre a produção local dos concorrentes seria 

crescente. É mais provável, nesse contexto, que incorporadoras locais, cujos edifícios 

costumeiramente eram revestidos em cerâmica, construam parte de seus novos edifícios sem 

esse revestimento. As empresas locais adequariam seus produtos ao modo de produção 

hegemônico, imposto de fora para dentro. Essa seria outra manifestação dos processos 

imobiliários expostos no capítulo 2.  

O engenheiro civil Fabiano Delvaux (informação verbal)680, diretor da incorporadora 

paulistana Even, em Minas Gerais, apresenta a maneira como sua empresa se colocou no 

mercado mineiro. Suas palavras deveriam ser generalizadas pois, na prática, em grande medida e 

em todas as cidades estudadas, incorporadoras SA com atuação nacional adotaram a 

simplificação das fachadas: “As fachadas, elas eram todas revestidas. (...) A gente teve um 

conceito de arquitetura de fachada que é diferente. Trouxe um conceito mais contemporâneo para 

cá, trouxe esse novo revestimento de fachada, revestimento texturizado, com massa, com pintura, 

que é uma coisa que não existia aqui”. O arquiteto Túlio Lopes (informação verbal)681, também de 

Belo Horizonte, autor de diversos edifícios de apartamentos construídos recentemente, acrescenta 

um ponto a mais na discussão. Ele afirma que a simplificação de fachadas, ao contrário do que se 

poderia imaginar, é um processo que não é exclusivo aos edifícios destinados às classes de renda 

mais baixa. No geral, quanto mais luxuoso é o edifício, mais ele tende a ter revestimentos caros 

na sua fachada. Apesar disso, essa constatação não impede que a simplificação de fachadas 

esteja presente em edifícios realizados por incorporadoras SA com atuação nacional, destinados a 
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todas as classes de renda: “Antes da chegada (...) dos paulistas, era inadmissível prédio sem 

revestimento. (...) Muita gente na região do Belvedere, que é nosso bairro que tem edificações de 

luxo [atualmente], padrão médio-alto, lá eles começaram a praticar essa arquitetura mais 

despojada”. Concessões não seriam realizadas nem para famílias mais ricas e, nesse caso, elites 

locais adequariam suas predileções estéticas aos produtos oferecidos por essas empresas 

paulistas que simplificaram as fachadas. 

Muitos dos entrevistados justificam a presença dos revestimentos, cerâmicos ou pedras 

por exemplo, a partir de imposições climáticas, como altas temperaturas ou umidade alta ou 

índices pluviométricos altos ou todas essas questões combinadas (POCZTARUK, 2012682; SILVA, 

2013683; MIRANDA, 2013684; AROUCK, 2013685; MELLO, 2013686; CAMPOS, 2013687). Nesse 

contexto, a falta desses revestimentos prejudicaria a integridade material dos edifícios ao longo do 

tempo, criaria mais gastos com manutenção e aumentaria os custos para os condôminos. Em 

climas extremos, poucos anos são suficientes para comprometer a qualidade das fachadas não 

revestidas. Um verão quente, associado a períodos chuvosos e úmidos, pode degradar a fachada 

com mais facilidade quando não existem revestimentos adequados contra essas intempéries. 

Nessas condições, quando o revestimento se resume a reboco e tinta, as características físicas e 

químicas são alteradas precocemente, desfigurando a fachada do edifício. Um dos resultados 

possíveis são fachadas em que a tinta praticamente desaparece, a umidade penetra no reboco e 

as faces pretejam. Gastos adicionais com a recuperação de fachadas degradadas por causa de 

revestimentos inadequados são, em grande parte, causados por essas incorporadoras SA com 

atuação nacional e matriz atualmente em São Paulo. São elas que principalmente projetam 

edifícios com fachadas apenas com pintura. Nesse sentido, haveria influência de ações de 

agentes do mercado imobiliário paulistano sobre o comprometimento financeiro mensal das 

famílias, pois seus respectivos condomínios teriam suas taxas acrescidas se quisessem manter 

suas fachadas limpas.  

Outro problema decorrente de superfícies de fachadas que pretejaram com umidade por 

causa de revestimentos inadequados é que o apartamento pode perder parte de seu valor 

comercial numa eventual venda futura. Com isso, essas simplificações de fachadas, que, no 

ambiente do mercado imobiliário estudado, geram outras possibilidades produtivas para quem 
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incorpora esses edifícios e, consequentemente, amplia as possibilidades de lucros, gera, 

igualmente, depreciação das unidades habitacionais aos moradores de edifícios que têm fachadas 

cuja integridade material foi comprometida. 

 

  

Figura 88: Empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟acqua, projetado por Even, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Fachada com reboco e pintura apenas, sem revestimento. Localização: 
alameda da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

 

  

Figura 89: Empreendimento chamado Residencial Moinho dos Ventos, incorporado por Rossi, autor do 
projeto arquitetônico desconhecido. Fachada com reboco e pintura apenas, sem revestimento. Localização: 
bairro Moinho dos Ventos, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 
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Figura 90: Empreendimento chamado Ville Borghese, incorporador e projeto desconhecidos. A fachada 
revestida apenas com argamassa e pintura perdeu sua integridade. Localização: rodovia Mário Covas, 
Ananindeua, região metropolitana de Belém, Pará (Disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 
23 abril 2015). 

 

  

Figura 91: Empreendimento chamado Vivare, incorporado por Living e projetado por Elizabeth Pocztaruk. 
Fachada com reboco e pintura apenas, sem revestimento. Localização: rua Abran Goldsztein, bairro Jardim 
Carvalho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fonte: autor). 
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Figura 92: Empreendimento chamado Residencial Ateliê Life, incorporado por Tenda, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Fachada com reboco e pintura apenas, sem revestimento. Localização: rua 
Torres Homem, bairro Várzea, Recife, Pernambuco (Imagem da fachada disponível em: 
http://www.tenda.com/uploads/empreendimentos/imoveis/residencial-atelie-life/fachada.jpg. Acesso em: 23 
outubro 2014. Imagem de satélite disponível em: www.maps.google.com.br. Acesso em: 23 outubro 2014). 

 

No caso de Belém, a simplificação da fachada dos edifícios ocorreria também de outra 

maneira. Além dos revestimentos, em muitos casos, a própria volumetria foi alterada. Os trechos 

verticalizados da cidade concentram uma série de edifícios com volumes e combinações de 

diferentes formas: varandas com perímetros sinuosos, trechos de fachadas curvas e 

arredondadas, reentrâncias e paredes desencontradas em ângulos agudos ou obtusos, desenhos 

diferenciados em cada pavimento, cores distintas que reforçam volumes diferenciados em trechos 

específicos da fachada, etc.. Essas variantes diferem de fachadas com planos retilíneos e formas 

mais simplificadas que tendem a gerar faces quadradas ou retangulares e volumes ortogonais 

mais puros. Essa questão ganha importância para essa pesquisa de doutorado porque alguns dos 

entrevistados associam a alteração da volumetria dos edifícios à entrada de incorporadoras SA 

com atuação nacional no mercado de Belém. São justamente essas empresas, segundo alguns 

agentes imobiliários ouvidos, que buscariam simplificar o volume e aproximá-lo de formas 

paralelepipedais. Essa impressão transparece, por exemplo, no discurso do engenheiro civil Luís 

Sérgio Britto de Araújo (informação verbal)688, diretor da paulistana PDG, na região Norte: 

Isso diminuiu bastante. Eu vi nesses últimos cinco anos [uma 
diminuição]. (...) Por que que diminuiu? Porque as empresas 
de São Paulo chegaram aqui, com seus arquitetos de São 
Paulo, com seu projeto de São Paulo e aí tornaram a coisa 
um pouquinho mais contemporânea (...). 
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 ARAUJO, Luís Sérgio Britto de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 
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 Esses comentários se referem à volumetria dos edifícios belenenses. O que ele chamou de 

„contemporâneo‟ são volumetrias mais simplificadas e ortogonais. O que, em suas palavras, 

diminuiu são as volumetrias sinuosas, curvas, reentrantes e desencontradas. No primeiro caso, 

como mencionou o engenheiro, as novas volumetrias seriam definidas, principalmente, por 

empresas paulistanas. No segundo caso, seguindo o raciocínio do engenheiro, as volumetrias 

seriam típicas de edifícios construídos por incorporadores locais e projetados por arquitetos locais. 

A ação de incorporadoras oriundas de São Paulo gerou uma simplificação na volumetria dos 

edifícios? “Exato”, ele respondeu. Araújo também explica qual seria o motivo: “o caminho de 

padronização (...) acho que acabou sendo vencedor nesse processo”. A simplificação, no seu 

entendimento, portanto, estaria relacionada com a padronização. Além disso, ambas estariam 

relacionadas com a diminuição de custos: “aquelas fachadas um pouco mais exageradas 

sumiram, começaram a sumir”. Nesse contexto, pode-se definir „exageradas‟ como edifícios cujas 

formas não são simplificadas e as superfícies não são retilíneas. Porém, essas formas ditas 

„exageradas‟ não seriam nem mais nem menos bonitas, em princípio, do que as formas 

simplificadas e retilíneas. O engenheiro civil José Antônio Rei Moreira (informação verbal)689, 

diretor da incorporadora belenense Leal Moreira, reitera certas questões colocadas aqui. Apesar 

de não citar nominalmente empresas de São Paulo, ele diz que os agentes do mercado imobiliário 

local, hoje, estão atuando de formas muito mais competitivas e por causa disso a volumetria de 

seus empreendimentos tende a ser mais simplificada. A Leal Moreira lançou diversos 

empreendimentos imobiliários em parceria com a incorporadora paulistana PDG. A conclusão que 

essa pesquisa de doutorado chega é que a presença da PDG junto a Leal Moreira ou, ainda, a 

presença de soluções projetuais típicas de incorporadoras oriundas de São Paulo junto a empresa 

de Belém, durante alguns anos, influenciou nessa decisão de simplificar o projeto. Os edifícios 

com fachadas mais simplificadas e retilíneas começaram a se popularizar na Leal Moreira 

justamente no período dessa parceria. 
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 MOREIRA, José Antônio Rei. Depoimento. Belém: Leal Moreira, 2013. 
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Figura 93: Edifício Aquarius Tower Residence, incorporado por Síntese e projetado por Raul Ramos. 

Localização: avenida Pedro Álvares Cabral, Umarizal, Belém, Pará (fonte: autor). 

 

Um escritório de arquitetura de Belém ouvido, cujo nome não será mencionado690, confirma 

a solução volumétrica mais simplificada, típica de edifícios construídos por incorporadoras 

oriundas de São Paulo. Ademais, ele comenta que isso influenciou a produção imobiliária em 

Belém: “Os quadradões, a forma bem retilínea, 90% deles são bem retilíneos”. O arquiteto se 

refere especificamente a edifícios construídos em Belém por empresas de São Paulo e reitera que 
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 Severino Marcos, outro arquiteto da cidade, confirma que incorporadoras com SA atuação nacional, 
presentes em Belém, projetam edifícios com volumes mais simplificados (MARCOS, Severino. 
Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013). 
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isso se relaciona com interesses em aumentar a produção, com a maior quantidade de edifícios 

construídos, com a redução relativa de custos, etc.. 

Um edifício encontrado em Belo Horizonte expõe implicações sobre a simplificação da 

fachada. Trata-se do edifício Montevidéu, projetado e incorporado pelo arquiteto Carlos Teixeira, 

do escritório Vazio Arquitetura, construído em 2010. Existem vários elementos, visíveis na 

fachada, que diferem da grande maioria dos edifícios observados: a presença de jardineiras, 

inclusive, como elemento compositivo e estético da fachada; tubulação de drenagem das 

jardineiras aparente, exposta na fachada; parapeito de varandas com materiais de construção não 

convencionais, como bambus; telas metálicas vazadas, preenchidas com vegetação, como 

trepadeiras; proteção da luz solar e aumento da privacidade através das telas metálicas; etc.. 

Porém, partes das telas enferrujaram precocemente e o arquiteto foi obrigado a retirá-las, pintá-las 

novamente e reinstalá-las. 

Quando as telas foram retiradas para manutenção, alguns condôminos preferiram não 

colocá-las novamente: “Houve um síndico que era o que menos gostou dessa estética [com as 

telas metálicas] (...) e que tentou convencer a turma do resto do prédio a não voltar com as telas 

para a fachada. Na hora que ele viu o prédio sem as telas, ele gostou muito”, comentou Teixeira 

(informação verbal)691. Além das telas, novamente por predileções estéticas de moradores, o 

condomínio decidiu retirar também a tubulação aparente na fachada. Como os tubos foram 

retirados, as jardineiras precisaram ser inutilizadas, pois não era mais possível existir drenagem. 

Sem jardineira, tubulação aparente, tela metálica e vegetação, a fachada do edifício aproximou-se 

muito de milhares de outros edifícios da cidade, com soluções simplificadas. Questões de 

manutenção, mas também estéticas, induziram os moradores do edifício a negar a solução 

proposta pelo arquiteto. A conclusão é que qualquer fachada que não procure simplificar suas 

soluções geraria mais manutenções e, evidentemente, mais custos para o incorporador. Por isso, 

quanto mais simples for a fachada, menos inconveniente ela traria a quem empreendeu o edifício, 

ao mesmo tempo em que, como consequência, infelizmente, mais padronizados trechos da 

paisagem da cidade tenderiam a ser. Igualmente, essa padronização traria menos riscos de 

aceitação a um público consumidor pouco educado a apreciar propostas estéticas diferentes das 

usuais. 
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 TEIXEIRA, Carlos. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Vazio Arquitetura, 2013. 
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Figura 94: Edifício Montevidéu, projetado, incorporado e construido por Carlos Teixeira, Vazio Arquitetura. 
Localização: rua Montevidéu, Sion, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
http://www.vazio.com.br/projetos/ed-montevideu-285. Acesso em: 27 outubro 2014). 

 

Conclui-se que não foi apenas a fachada do edifício que foi simplificada. A maneira como o 

incorporador interpreta o envelope do edifício também foi simplificada. Edifícios com menos 

elementos arquitetônicos, menos variantes formais, menos elaborações geométricas, menos 

complexidades construtivas, menor quantidade e diversidade de material de construção, etc., 

seriam mais fáceis, mais rápidos e mais baratos de executar. Em outras palavras, repetir um 

projeto simplificado de fachada seria mais lucrativo. Fachadas simplificadas e padronizadas 

ampliariam proporcionalmente as possibilidades de lucro desses negócios imobiliários. Mais do 

que isso, essas fachadas simplificadas e padronizadas seriam justificadas por interesses 

econômicos de quem produz esses edifícios e não por questões estéticas, urbanas ou 

paisagísticas. Com isso, importantes trechos da paisagem de diversas metrópoles tendem a ser 

mais padronizados. Equalizar as resultantes arquitetônicas relaciona-se diretamente com 

equalizar as expectativas de lucros imobiliários: como as fachadas são muito parecidas, os lucros 

se tornam previsíveis. Nesses casos, é preservado o retorno financeiro esperado pelo 
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incorporador ou por agentes externos, como instituições de crédito ou investidores da Bolsa de 

Valores. Nesse cenário, volta-se à questão da financeirização das atividades do mercado 

imobiliário ou, ainda, a financeirização da arquitetura. 

 

4.3.1 - Arquitetura anacrônica, burguesia submissa: 

o neoclássico nos edifícios 

 Quando se menciona a fachada de edifícios de apartamentos, é inevitável incluir fachadas 

com resquícios neoclássicos na discussão. Principalmente porque quase sempre se faz referência 

ao que é produzido pelo mercado imobiliário na cidade de São Paulo. Numericamente, esses 

edifícios são insignificantes em qualquer uma das cinco cidades estudadas, notadamente entre os 

edifícios construídos atualmente. Porém, nos casos em que ele está presente, implícita ou 

explicitamente, direta ou indiretamente, há referência aos edifícios de apartamentos neoclássicos 

de São Paulo. Quando se nomina neoclássico, significa que a fachada desses edifícios faz alusão 

a determinados elementos que constituíam a estética de edificações grego-romanas, na 

Antiguidade, estética retomada, posteriormente, em diversos outros períodos da história ocidental, 

inclusive no Brasil. Nesse sentido, apenas alguns elementos, como frontões e capitéis, se somam 

a fachada simplificada e padronizada descrita no tópico anterior. 

 Diversos agentes entrevistados confirmam que empreendimentos imobiliários realizados 

em São Paulo influenciaram a adoção do neoclássico na fachada de edifícios produzidos 

localmente (BARRETO, 2012692; MELO, 2012693; ABREU FILHO, 2012694; ANTONI, 2012695; 

MIRANDA, 2012696; MARCOS, 2013697; BORGES, 2013698; RABELO, 2013699). O arquiteto Marco 
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 “Tem uma coisa aqui que está se lutando muito e a gente até agora está conseguindo, que eles estão 
tentando trazer, [que é] essa arquitetura [neolcássica] (...), essa aberração de São Paulo” (BARRETO, 
Albérico Paes. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Rangel Moreira, 2012). 

693
 MELO, Ricardo Pessoa de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: MVRF, 2012. 

694
 “Isso [referindo-se ao neoclássico] veio de fora, era uma coisa que não tinha” (ABREU Filho, Silvio 

Belmonte de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: UFRGS, 2012). 

695
 “(...) de uns dez anos para cá começou essa onda do neoclássico” (ANTONI, Sonia de. Depoimento. 

Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Living, 201). 

696
 MIRANDA, Cybelle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. Ela não menciona 

nominalmente empresas de São Paulo, mas afirma que a fachada neoclássica é uma influência de 
incorporadoras de fora que atuam em Belém. 

697
 MARCOS, Severino. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 

698
 BORGES, Kardec. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Kapa Arquitetos, 2013. 
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Antônio Borsói (informação verbal)700, professor da Universidade Federal de Pernambuco e autor 

de diversos edifícios de apartamentos construídos atualmente, relata uma conversa com o 

investidor de uma das principais incorporadoras da região. A opinião do empresário aponta 

compreensões sobre a presença do neoclássico na contemporaneidade: “(...) Eu não quero um 

prédio estilo arquitetura pernambucana, que eu acho moderna. (...) Essa arquitetura moderna é 

muito ligada a um tipo de coisa de massa. (...) Eu prefiro fazer no estilo de São Paulo porque 

resgata uma nobreza lá da Europa”, teria dito o empresário ao arquiteto. Esse comentário explicita 

como é possível adotar, em construções atuais, um estilo anacrônico há mais de um século. As 

imagens seguintes mostram a presença de resquícios neoclássicos em edifícios construídos 

recentemente nas cidades estudadas. Ressalte-se que, muitas vezes, essa presença é mínima e 

se resume a detalhes secundários. 

 

   

Figura 95: A própria propaganda de venda de um apartamento desse edifício sugere que sua fachada seria 
neoclássica. Localização: bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: 
http://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-1-quartos-moinhos-de-vento-bairros-porto-alegre-com-
garagem-85m2-venda-RS1100000-id-48855924/. Acesso em:24 abril 2015).  

 

                                                                                                                                                                                                 
699

 RABELO, Frederico. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Espaço Planejamento 
Arquitetura Consultoria, 2013. Ele não menciona nominalmente empresas de São Paulo, mas afirma que o 
neoclássico consta na paisagem da cidade a partir da última década, justamente o período em que diversas 
incorporadoras paulistanas iniciaram suas atividades em Goiânia. 

700
 BORSOI, Marco Antônio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: UFPE, 2012. 
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Figura 96: Empreendimento chamado Capitólio, autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: 

rua T-37, Setor Bueno, Goiânia, Goiás (fonte: autor). 
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Figura 97: Empreendimento chamado Rio das Pedras Residence Club, autor do projeto arquitetônico 

desconhecido. Localização: rodovia Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, Belém, Pará (fonte: autor). 

 

  

Figura 98: Empreendimento chamado Vita Residencial Clube, incorporado por Cyrela, autor do projeto 

Augusto Reynaldo. Localização: rua Jorge de Lima, bairro Imbiribeira, Recife, Pernambuco (fonte: autor). 
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Figura 99: A própria propaganda de venda de um apartamento desse edifício sugere que sua fachada seria 

neoclássica. Localização: bairro Sion, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 

http://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-sion-bairros-belo-horizonte-com-garagem-66m2-
venda-RS487000-id-39018581/?utm_source=mitula_ppc&utm_medium=vertical&utm_content=atractive-
imoveis&utm_campaign=. Acesso em:24 abril 2015). 

 

 A curiosa reação de diversos arquitetos porto-alegrenses sobre a utilização do neoclássico 

gera reflexões sobre o papel desse profissional nas decisões de projeto e sua inserção nesse 

mercado imobiliário. Alguns arquitetos ouvidos, inclusive informalmente, disseram que não 

aceitam projetar fachadas neoclássicas em edifícios de apartamentos. Ressalte-se que a adoção 

do estilo neoclássico nas fachadas de edifícios de apartamentos é uma solicitação de quem o 

contrata. Diante da recusa, eles perderiam as encomendas de projeto com esses pressupostos 

estéticos. Além disso, criariam evidentes atritos com os incorporadores que, nesses casos, teriam 

que procurar outro profissional disposto a projetar de acordo com essas prescrições formais. “Eu 

já perdi oportunidades de trabalho para clientes que encomendam prédios neoclássicos. (...) Eu 

não quero associar o meu nome (...) a uma coisa fake, a uma coisa falsa”, afirma o arquiteto 

Pedro Gabriel Castro (informação verbal)701. Sonia de Antoni (informação verbal)702, Gerente de 

Produto da paulistana Living em Porto Alegre, confirma a decisão de certos projetistas: “Tem 

arquitetos que dizem (...): „não faço neoclássico‟. Então, aí não fazem mesmo”. 

 Em diversos trechos dessa tese de doutorado, se confirma a alienação do arquiteto diante 

das decisões de quem o contratou. As características arquitetônicas dos edifícios de 

apartamentos são, principalmente, definidas pelo incorporador imobiliário e, nesse cenário, a 
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 CASTRO, Pedro Gabriel. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012. 
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 ANTONI, Sonia de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Living, 2012. 
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participação do arquiteto na concepção do edifício se torna bastante restrita. Existe uma 

precarização de suas condições de trabalho e esse profissional só aceitaria inserir-se assim 

porque essa seria a única maneira de obter encomendas para projetar edifícios no mercado 

privado de incorporações. Por isso, é provável que, em qualquer circunstância, o arquiteto 

contratado aceite as condições ou as soluções projetuais previamente estabelecidas por quem o 

contratou. 

Porém, no caso da fachada neoclássica, é curioso que alguns arquitetos não aceitem 

essas especificações de projeto. Curioso porque nenhum outro aspecto costuma ser questionado. 

Por exemplo, a planta da unidade, altamente padronizada e com área crescentemente diminuta, 

reduzida ao longo das últimas décadas e que se referencia, ainda, numa antiga organização 

espacial com mais de 100 anos. Também não se costumam questionar barreiras arquitetônicas 

construídas no perímetro do terreno (como muros de alvenaria ou grades de ferro), que 

potencializam a segregação sócio-espacial entre o edifício e a vizinhança. Outro aspecto que 

parece inquestionável são edifícios construídos em longínquas periferias, regiões com infra-

estrutura deficiente e desprovidas de instituições públicas e equipamentos urbanos suficientes 

para atender adequadamente essa demanda. Esses são apenas alguns exemplos, já discutidos 

nessa tese de doutorado, considerados aqui como problemáticos e que, em momento algum, em 

nenhuma das entrevistas, foram questionados pelos arquitetos ouvidos. 

 A provocação que se coloca é: por que arquitetos não aceitam trabalhar em determinadas 

condições e aceitam trabalhar em outras? Por que fachadas com resquícios neoclássicos geram 

constrangimento para eles a ponto de não quererem incluí-las em seus portfólios? A inadequação 

da organização espacial dos apartamentos ou edifícios que são implantados em condomínios 

fechados não são questões tão importantes quanto a fachada do edifício? Negar-se a projetar 

fachadas neoclássicas mostra um enfrentamento ocorrido no diálogo entre ele e o incorporador. 

Ele julgaria o neoclássico não mais pertinente à contemporaneidade. Em outras palavras, negaria 

atributos de projeto inapropriados e, com isso, recusaria encomendas de projetos julgados 

inapropriados. Essa pesquisa de doutorado conclui que o arquiteto deveria ampliar sua noção de 

“atributos de projetos inapropriados” para muito além da estética neoclássica. Com isso, as 

condições de trabalho desse profissional seriam outras, sua inserção nesse mercado imobiliário 

seria alterada, sua participação na definição das características arquitetônicas dos edifícios 

também mudaria, as possibilidades projetuais se ampliariam e a configuração arquitetônica do 

empreendimento imobiliário seria modificada.  
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4.4 - A sociedade contemporânea dentro do lucro imobiliário: 

novos modos de vida, velhos espaços de morar 

 Os tópicos anteriores desse capítulo discutiram inadequações do projeto arquitetônico, 

como a padronização da organização espacial dos apartamentos e a sistemática redução de suas 

áreas, a adoção de um defasado modelo de planta que, ainda hoje, é hegemônico, além da 

simplificação das soluções volumétricas e da redução da diversidade de materiais na fachada dos 

edifícios. Adiante, conclui-se esse capítulo afirmando-se que essas inadequações se tornam 

inaceitáveis quando são confrontadas com diversas alterações de perfis populacionais, que se 

acentuam há décadas e geram mudanças nos modos de vida e demandas nos espaços de morar. 

Grandes parcelas de moradores de metrópoles brasileiras - muitas das quais, consumidoras de 

apartamentos produzidos por incorporadores imobiliários e pagos, inclusive, com crédito 

imobiliário oriundo de fundos estatais - têm um cotidiano doméstico distinto das gerações 

anteriores. Quanto mais se entende a família contemporânea, mais se enxergam essas 

diferenças. O que se propõe aqui é registrar suscintamente algumas dessas transformações, pois 

elas já foram largamente discutidas por outros estudos acadêmicos, alguns dos quais 

mencionados a seguir. Essas transformações são, aqui, consideradas como insumos de projeto, 

que deveriam criar parâmetros para a definição das características arquitetônicas dos edifícios. 

Porém, o que se encontra, na prática, é que essas transformações costumam ocorrer mais 

rapidamente do que mudanças no projeto de edifícios, que, por sua vez, continua basicamente 

inalterado há décadas. 

Uma das principais mudanças identificadas703 é que a família nuclear, formada por pai, 

mãe e filho(s), não é mais dominante, pois existem outros formatos familiares consolidados704. As 

famílias contemporâneas devem se identificar cada vez menos com os espaços domésticos de 

seus pais ou avós e assim sucessivamente. O projeto do apartamento padronizou-se entre as 

décadas de 1960 e 1970 (ANITELLI, 2011), justamente no período em que diversas 

transformações sociais e tendências comportamentais se anunciavam com mais força e se 

popularizavam, justamente no momento em que o espaço doméstico demandava mais 

adaptações e atualizações. A desatualização do projeto, nos termos aqui colocados, é notada 

também por diversos estudos do Nomads.usp (VILLA, 2002; NOMADS.USP, 2003; 
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 Essas mudanças são evidentes nos dados apresentados em Censos Demográficos do IBGE. 
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 Em 1989, cerca de dois terços dos arranjos ainda eram constituídos por famílias nucleares (68,9%). Já 
em 2006, famílias nucleares compunham menos da metade do total (45,1%) (QUEIROZ, 2008). Duas 
constatações relevantes: 1. Há mais de trinta anos, já nos anos 1980, cerca de um terço das famílias 
brasileiras não era mais composta por pai, mãe e filhos, ou seja, a diversidade de arranjos familiares não é 
uma novidade; 2. Nos anos 2000, mais da metade dos grupos domésticos não se configuram mais como a 
família nuclear. Além disso, existe uma diferença significativa: os outros 54,9% não são um único modelo 
alternativo, mas são arranjos familiares cada vez mais variados. Os números apresentados reportam-se aos 
estudos populacionais realizados pelo IBGE. 
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TRAMONTANO, 2003; TRAMONTANO, 2004; NOMADS.USP, 2007; QUEIROZ, 2008; ANITELLI, 

2011). Baseado nos processos imobiliários estudados, conclui-se que a inadequação é crônica e 

permanecerá enquanto a estrutura produtiva continuar inalterada. É importante lembrar que boa 

parte desses apartamentos inadequados estão, indiretamente, ligados a iniciativas 

governamentais, como o Programa Minha Casa Minha Vida, que já financiou milhares desses 

apartamentos. Porém, na complexa teia de relações entre os diversos agentes que participam 

dessa produção imobiliária, sempre predominam interesses de apenas alguns deles, como os 

incorporadores. Na prática, quase sempre, as alterações de projeto são insignificantes. O esforço 

em adequar o espaço parece muito maior por parte de quem mora nos apartamentos do que entre 

quem concebe sua configuração. 

Como transformações de paradigmas são cristalizadas na estrutura do grupo doméstico? 

Quais seriam esses novos perfis familiares? Os arquitetos Cristiana Griz, Luiz Amorim e Cláudia 

Loureiro (2008), professores da Universidade Federal de Pernambuco, mencionam alguns: 

famílias formadas por casais separados, que já tiveram um relacionamento estável anterior e com 

filhos de casamentos diferentes; pais ou mães solteiras, com filho(s), ou seja, famílias 

monoparentais; casais sem filhos, temporária ou permanentemente; casais homossexuais, com ou 

sem filhos, biológicos ou adotados; pessoas que escolhem morar sozinhas, etc.705. O rearranjo 

familiar, segundo os autores, é um dos fatores que deveria ser considerado como demanda para a 

formatação do ambiente doméstico. Mais amplamente, efeitos desse rearranjo gerariam 

demandas em todos os âmbitos da vida, das políticas públicas ao universo familiar, como 

sugerem os arquitetos. A casa, “diante de tais mudanças, consubstancia-se como a menor 

unidade a refleti-las” (GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2008, p. 30)706. Esse raciocínio coloca a 

arquitetura não como definidora, mas como definida por demandas existentes na sociedade em 

que se vive e que devem ser cristalizadas na unidade em que se mora. Eles expõem a 

indissociabilidade entre as soluções arquitetônicas adotadas e as demandas familiares captadas: 

O modelo das relações familiares é a base para o 
ordenamento das relações, atitudes e comportamentos, e, 
consequentemente, os princípios de organização espacial da 
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 Queiroz (2008) menciona outros casos: casais não casados formalmente (civil ou religioso) e co-
habitação sem vínculos familiares ou conjugais. Além da diversidade de novos grupos domésticos, outra 
característica importante é que os laços entre seus membros seriam mais efêmeros ou temporários. A 
opção do casal em não ter filhos, a crescente porcentagem de casais divorciados, o aumento de re-
casamentos entre divorciados, a guarda compartilhada dos filhos, pais que cuidam dos filhos sozinhos sem 
a presença do cônjuge, filhos que cada vez mais têm ensino superior e se mudam da casa dos pais na 
época da faculdade, etc., são situações que um mesmo grupo doméstico pode ter ao longo dos anos. 

706
 Outro dado é a acentuada queda na taxa de fecundidade ao longo dos anos. Diversos estudos apontam 

uma significativa diminuição do número de filhos por família, na média (TASCHNER, 1997; NOMADS.USP; 
QUEIROZ, 2008; CAMARGO, 2009), sugerindo que a moradia correspondente aos novos e pequenos 
grupos domésticos deveria ser revista. 
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casa. A sociedade molda a imagem da casa através dos 
tempos à medida que muda a estrutura de valores sociais, 
culturais, econômicos etc. (GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 
2008, p. 31). 

Uma forma de mensurar a relevância dessas mudanças e a urgência da revisão dos 

modelos arquitetônicos adotados em projetos de edifícios de apartamentos, é resgatar certos 

interesses empresariais e produtivos de incorporadores imobiliários. Na opinião desses agentes, 

padronização e repetição de fórmulas, simplificação e redução de áreas, são maneiras de 

aumentar a produção, ao mesmo tempo em que os custos são relativamente mantidos ou 

diminuídos e os lucros ampliados. Nesse contexto, é pouco provável que esse mercado privado 

de habitações considere as transformações mais relevantes da sociedade e as converta em 

adaptações projetuais. Se o termo alemão Zeitgeist pode ser traduzido como „espírito do tempo‟, a 

arquitetura adotada na maioria dos edifícios estudados representa pouco o espírito do início do 

século XXI. Precisamente, a apartamento contemporâneo representa mais o espírito empresarial 

e representa menos o espírito das mudanças comportamentais que impacta grandes parcelas da 

população. Se o projeto arquitetônico pode ser considerado como um registro que documenta 

aspectos da sociedade de uma determinada época, os apartamentos atuais registrariam mais os 

interesses econômicos de quem o produz e menos os modos de vida de quem os habitam. 

Portanto, nos próximos anos ou décadas, se o cenário apresentado na Parte 1 - Processos 

Imobiliários continuar válido para diagnosticar como o mercado imobiliário brasileiro incorpora 

edifícios de apartamentos, o projeto resultante continuará padronizado e simplificado, a revelia de 

novos modos de vida surgidos nas décadas de 2020, 2030, 2040, etc.. 

Quais transformações sociais mais relevantes ocorreram em determinado período? O 

quanto tais transformações impactaram o cotidiano das pessoas? Quais repercussões elas 

trouxeram para o cotidiano doméstico? Quanto o espaço doméstico tem sido adaptado para 

abarcar essas transformações? Qual a capacidade dos arquitetos em entender essas 

transformações? Qual o interesse dos incorporadores em considerar essas transformações? 

Essas seriam indagações que, respondidas corretamente, dariam legitimidade as soluções 

adotadas no projeto. Dado o novo perfil demográfico, o projeto padronizado difundido largamente 

e o desinteresse dos incorporadores em alterar seus produtos, essas habitações deveriam ser 

produzidas através dos mesmos processos imobiliários? Uma forma encontrada para sintetizar 

esse cenário é concluir que houve a financeirização da arquitetura. Portanto, nesse cenário, não 

seria suficiente diagnosticar corretamente as mudanças sociais mais significantes e entender no 

que elas impactam a família brasileira. Esses diagnósticos não seriam suficientes para o promotor 

imobiliário mudar o projeto porque isso poderia, a partir de seu diagnóstico, comprometer os 

lucros esperados. Por isso, seria preciso mudar o promotor imobiliário ou, mais precisamente, 

mudar a maneira hegemônica como os edifícios de apartamentos são incorporados no Brasil e 

definir outros parâmetros de projetos, que não apenas parâmetros comerciais ou econômicos. A 
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constatação de novas estruturas familiares e de demandas espaciais diferentes indica a urgência 

em desestruturar, restringir ou, em alguns casos, eliminar os processos imobiliários hegemônicos 

cujos objetivos são puramente comerciais. 

De forma mais abrangente, a revisão da configuração espacial dos apartamentos também 

deveria ser incluída em políticas públicas voltadas a questões habitacionais e urbanas. O Poder 

Público é um agente legítimo que deveria considerar, em suas avaliações, a adequação ao uso e 

a pertinência desses empreendimentos imobiliários privados com relação as demandas da 

população alvo dessas ações. Especificamente no caso do Governo federal, ele deveria influir 

nessas adequações, em alguma medida, visto o gigantesco volume de crédito imobiliário 

destinado ao consumo desses produtos, oferecidos principalmente pela incorporação imobiliária 

mais hegemônica, justamente aquela que mais intensifica o processo de padronização das 

soluções espaciais dos apartamentos. Portanto, a consideração de modos de vida 

contemporâneos, que surgem, inclusive, a partir de novas configurações familiares, além de suas 

possíveis repercussões sobre o espaço doméstico, deveria ser condicionante para qualquer 

incorporadora imobiliária que quiser se colocar como beneficiária de ações – e recursos – 

oriundos de fundos públicos. 

O próprio modelo de produção de moradias, no caso, a incorporação imobiliária, deveria 

ser revisto. Da maneira como ele foi reestruturado entre as décadas de 1990 e 2000, como visto 

no capítulo 2, ele perpetua o protagonismo e a hegemonia dos principais incorporadores 

brasileiros, os mais poderosos economicamente e os mais influentes politicamente. Isso gera 

enormes dificuldades, entre a população consumidora, para encontrar opções alternativas de 

acesso à moradia através do mercado imobiliário. A conclusão é que, mesmo que esse 

consumidor note que o apartamento que ele quer comprar é inadequado com relação a suas 

demandas domésticas e familiares, é improvável que ele encontre outras opções disponíveis 

nesse mercado, que apresentem propostas ou arranjos espaciais diferentes, visto a abrangência 

que a padronização de projetos obteve.  
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Um dos fenômenos que melhor dimensiona os impactos da atual verticalização urbana 

sobre trechos do território da cidade é a sua periferização, em ritmo, volume e abrangência 

inéditos. Boa parte da periferização da verticalização contemporânea decorre da ação direta de 

incorporadoras SA com atuação nacional e matriz atualmente em São Paulo. A grande maioria 

dos casos concretos identificados comprova essa suspeita, levantados através das viagens 

acadêmicas e das visitas técnicas realizadas. A grande quantidade de empreendimentos 

imobiliários com essas características, lançados por essas empresas e publicizados em seus 

websites também confirmam isso. Na ausência de planejamento edilício e urbano adequado, 

como facilmente verificável nas principais metrópoles brasileiras, a construção demasiada de 

edifícios de apartamentos e a gigantesca instalação de novas moradias em regiões mais distantes 

gera uma série de problemas: deslocamentos pendulares periferia-centro-periferia, realizados em 

redes viárias insuficientes para absorver a acrescida quantidade de automóveis e com oferta de 

transporte coletivo visivelmente abaixo da nova demanda criada; regiões sem diversidade de 

comércio, de serviço, de trabalho, etc., capaz de absorver localmente esses novos moradores das 

proximidades; sobrecarga da infraestrutura básica, como fornecimento de água potável ou de 

energia elétrica, coleta de esgoto doméstico, etc.; ausência de instituições públicas e de 

equipamentos urbanos de acordo com a nova demanda estabelecida; entre outros. Portanto, 

quando se associa a periferização da verticalização a ação direta de diversas incorporadoras 

oriundas de São Paulo, constata-se, igualmente, que uma das consequências dessa ação é a 

precarização de serviços básicos para a sobrevivência dessa população707. 

A construção sistemática de edifícios de apartamentos em longínquas periferias se 

materializa principalmente em megaempreendimentos, cujas qualidades somente poderiam ser 

efetivadas em grandes glebas mais distantes e em regiões típicas de periferias. Por 

consequência, a atual periferização da verticalização decorre, igualmente, em grande medida, da 

ação de incorporadoras paulistas, pois são elas que, principalmente, constroem edifícios em 

megaempreendimentos. Esse é o principal produto imobiliário encontrado por essa pesquisa de 

doutorado, inédito em períodos anteriores, difundido maciçamente nas principais metrópoles 

brasileiras contemporâneas através basicamente da ação dessas incorporadoras. Por causa de 

suas principais características, como a enorme quantidade de unidades habitacionais e os altos 

custos correspondentes a sua produção, eles são viabilizados principalmente por essas empresas 

financeirizadas na Bolsa de Valores. É improvável que qualquer incorporador local, que não tenha 

vultosos e constantes aportes de capital oriundos do mercado financeiro, tenha condições de 

produzir intensivamente e extensivamente megaempreendimentos em periferias. Eles poderiam 

ser qualificados a partir das seguintes características que, dentro dos interesses dessa pesquisa 

de doutorado, seriam todas consideradas como influências de ações de agentes imobiliários das 

incorporadoras sociedades anônimas mencionadas: 
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 Implicações do crescimento horizontal desordenado são estudadas por Bonduki (2011), entre outros. 
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● Localizados quase sempre em regiões periféricas, bastante distantes de centralidades já 

consolidadas e do centro principal da metrópole, às vezes, fora dos limites jurídico-administrativos 

da capital, em cidades vizinhas da região metropolitana; 

 ● Quando localizados em regiões periféricas, quase sempre situados em áreas desvalorizadas 

comercialmente, na perspectiva de empresas que incorporam edifícios de apartamentos, que não 

costumavam empreender seus produtos imobiliários nas proximidades; 

● Quando desvalorizadas comercialmente, proximidade de grandes glebas vazias, sem 

edificações ou sem urbanização, eventualmente desabitadas e, à vezes, com mata nativa 

existente, próximas de rios ou de córregos, ambientes com paisagem natural, etc.; 

● Sempre ocupam grandes glebas de terrenos, com metragem quadrada comparativamente muito 

superior aos terrenos normalmente ocupados com edifícios de apartamentos em centralidades já 

consolidadas, mais próximas de centros tradicionais da cidade; 

● Raramente, os apartamentos não são destinados a rendas inferiores da classe média e a 

rendas baixas, principalmente quando eles estão localizados em zonas periféricas, longe do 

centro ou em cidades da região metropolitana; 

● Quase sempre estão próximos de grandes eixos de circulação rodoviária, vias radiais, como 

avenidas, vias expressas ou rodovias estaduais/federais, que interligam diferentes regiões ou 

cidades; 

● O projeto arquitetônico dos edifícios de apartamentos do megaempreendimento inclui um 

desenho urbano que, muitas vezes, prevê calçadas, ruas, avenidas, canteiros, lotes, quadras, 

praças, além de sinalizações de trânsito; 

● Sempre são constituídos por diversas torres: quatro, cinco, dez, etc., em casos extremos, 

dezenas, nem sempre lançadas simultaneamente, mas que são implantadas na gleba a partir do 

desenho urbano adotado na mesma operação imobiliária; 

● Com exceção de shopping centers, ausência de maior diversidade funcional nas imediações, 

muito restritas apenas aos megaempreendimentos, ou seja, sem concentração de comércios, 

serviços, postos de trabalho, áreas de lazer, equipamentos públicos institucionais, etc.; 

● Presença frequente na região de espaços para consumo e atividades afins, interiorizados e 

privatizados, de acesso restrito e vigiado, como shopping centers, que se tornam a principal 

atividade disponível além da residencial dos megaempreendimentos. 

Além da periferização da verticalização e da popularização de megaempreendimentos, 

outro fator ligado a incorporadoras SA com atuação nacional é a padronização, que condiciona os 

produtos imobiliários disponibilizados atualmente. Apresentou-se um novo circuito imobiliário, que 
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se tornou hegemônico, cujas empresas participantes estão entre as que mais incorporaram 

edifícios de apartamentos. As principais protagonistas e beneficiárias desse novo circuito, como 

detalhadamente explicado no capítulo 2, são justamente incorporadoras SA com atuação 

nacional, a grande maioria com matriz atualmente em São Paulo. Esse modo de produção 

hegemônico708 influenciou diretamente o substancial aumento da construção de edifícios. Em 

termos arquitetônicos, a padronização das soluções de projeto, apesar de já utilizada em décadas 

anteriores, é uma das principais consequências desse novo circuito imobiliário e desse aumento 

de produção. Essa padronização, nos termos estabelecidos no capítulo 4, viabiliza-se por causa 

das condições listadas no parágrafo seguinte. Como praticamente todas elas envolvem 

incorporadoras SA com atuação nacional e matriz atualmente em São Paulo, vincula-se a referida 

padronização a principal hipótese dessa pesquisa de doutorado. Essa listagem aponta os 

principais motivos que induzem promotores imobiliários privados em padronizar as soluções 

arquitetônicas adotadas em edifícios de apartamentos construídos nos últimos anos em 

metrópoles por todo o país. Em outras palavras, não seria possível a qualquer empresa atuar 

dentro desse novo circuito imobiliário sem padronizar seus projetos: 

Em gestões públicas municipais, ambiente político-administrativo pouco afeito a 

participação popular e a partilha de decisões sobre a gestão edilícia e urbana, que inclua, 

especialmente, pessoas desvinculadas dos principais grupos econômicos da construção civil; 

ampliação de índices construtivos que intensificam o processo de verticalização urbana e 

possibilitam lucros imobiliários em outros patamares; ampliação das possibilidades de 

investimento no mercado imobiliário e inclusão de capitais do mercado financeiro em 

incorporações de edifícios de apartamentos; abertura de capital das principais incorporadoras 

imobiliárias brasileiras na Bolsa de Valores; substancial aumento de crédito imobiliário estatal 

destinado ao consumo de bens imóveis produzidos por promotores privados; aumento do volume 

de produção, principalmente entre empreendimentos imobiliários destinados a faixas de rendas 

mais baixas; a maneira como o arquiteto se insere em processos imobiliários que produzem o 

edifício, especialmente a relação de subordinação que ele estabelece com o incorporador; criação 

de novos produtos imobiliários, que são reproduzidos em escala inédita na história do mercado 

imobiliário brasileiro, que atendem os ritmos financeiros esperados. 

Em função da abrangência dos argumentos listados, uma constatação é que a 

padronização não se restringe aos produtos imobiliários. Ela também integra os processos acima 

descritos que, no geral, contemplam as principais incorporadoras brasileiras, que são as 

empresas que mais intensificaram a padronização, tanto de produtos quanto de processos. 

Agentes imobiliários ouvidos em várias cidades estudadas confirmam que características 
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 Processos imobiliários hegemônicos que se consolidaram nos últimos anos e aspectos da incorporação 
imobiliária brasileira que produz edifícios de apartamentos podem ser estudados em Fix (2011), entre 
outros. 
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arquitetônicas de edifícios de apartamentos realizados seriam consequência de um projeto 

padronizado. Alguns desses agentes qualificam esse edifício de apartamentos como uma 

commodity. Esse termo inglês pode ser definido como um bem qualquer sem nenhuma diferença 

de qualidade entre os produtos oferecidos por fornecedores ou marcas diferentes, como o 

petróleo por exemplo. Mais do que isso, eles quase sempre relacionam essa padronização ao 

aumento da produção imobiliária, ao aumento do volume dos empreendimentos, a ampliação da 

abrangência geográfica na atuação dessas empresas, etc.. Todos fatores que têm entre seus 

principais protagonistas e beneficiários, incorporadoras SA com atuação nacional e matriz 

atualmente em São Paulo. 

Essa decisão em padronizar soluções projetuais de edifícios de apartamentos709 gera 

repercussões na prática profissional dos escritórios de arquitetura envolvidos nessa produção. A 

proposta arquitetônica de uma edificação qualquer deveria ser constituída a partir de demandas 

de uma determinada sociedade, em um período específico e em um território específico. Nessas 

condições, o arquiteto seria o principal agente responsável por identificar essas demandas em 

cada circunstância e adequar a concepção da edificação. Por isso, o projeto padronizado imposto 

por quem incorpora edifícios de apartamentos altera, restringe ou elimina uma das principais 

atividades do arquiteto: o projetar. Normalmente, as características da planta, incluindo sua 

organização espacial, seriam definidas previamente por esse incorporador, antes mesmo do 

contato com o arquiteto. Posteriormente, quando o arquiteto é contratado para iniciar suas 

atividades, o principal objetivo de seu trabalho, o projeto710, já estaria fortemente formatado. A 

percepção sobre seu próprio trabalho, nesse contexto, pode ser ressignificada. Além disso, 

quando o projeto da unidade ou da torre está pronto e cabe ao arquiteto apenas reproduzi-lo e 

implantá-lo em um terreno específico, sua remuneração diminui, já que ele, em tese, na 

perspectiva de quem o contratou, teria menos trabalho para executar. Nesse caso, além da 

ressignificação da profissão e da alienação de suas próprias competências, ocorreria uma 

precarização das relações profissionais e comerciais estabelecidas. Boa parte dessas 

ressignificação, alienação e precarização decorrem diretamente da ação de incorporadoras SA 

com atuação nacional, pois elas são as empresas que mais construíram edifícios de apartamentos 

recentemente e, consequentemente, as que mais contrataram arquitetos para essas encomendas 

de projetos padronizados. 

Estudos acadêmicos consultados confirmam que características da habitação brasileira 

contemporânea, incluindo o edifício de apartamentos com seu projeto padronizado, seriam 
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 É importante reconhecer que a tendência em padronizar projetos de edifícios de apartamentos já estava 
consolidada, por exemplo, em São Paulo, desde os anos 1970 (ANITELLI, 2011). A novidade encontra-se 
na escala de produção e na abrangência geográfica. 
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 Aqui considera-se que o projeto é a principal atividade desses arquitetos pois, dos profissionais 
entrevistados, quase todos trabalham apenas desenvolvendo projetos. 
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reconhecidas também no „apartamento burguês‟ do século XIX, nos termos colocados no capítulo 

4. Trata-se de uma organização espacial consolidada na Belle Époque francesa e difundida 

enormemente, à época, por todo o mundo ocidental onde o progresso material esteve presente e 

onde se formou uma incipiente burguesia capitalista. Se as incorporadoras que mais ampliaram 

seu volume de produção são as que tendem a padronizar mais seus projetos, como já 

mencionado, as principais incorporadoras de São Paulo são as que mais padronizam. Portanto, 

por consequência, se essa padronização está estreitamente vinculada com esse modelo de planta 

burguês, como confirma essa pesquisa de doutorado, as incorporadoras oriundas de São Paulo, 

atualmente, são as que mais utilizam projetos padronizados cuja referência é burguesa, ajudando 

a difundir esse modelo do século XIX por todo o território brasileiro. 

Além da padronização, identificou-se também a sistemática diminuição de áreas dos 

cômodos dos apartamentos711. Alguns entrevistados afirmaram que, atualmente, os principais 

agentes que interferem na diminuição das áreas dos apartamentos são incorporadoras SA com 

atuação nacional e que empreendem edifícios nas cidades estudadas. Sempre que se menciona 

essas incorporadoras, é inevitável associar com empresas de São Paulo pois são principalmente 

elas que atuam dentro dessas características. De forma mais abrangente, a influência de agentes 

do mercado imobiliário de São Paulo não estaria restrita a redução da área dos apartamentos, 

mas envolveria também a vida cotidiana de moradores de diversas metrópoles brasileiras. 

Milhares de famílias têm o convívio familiar e o uso da moradia comprometidos por causa de 

apartamentos diminutos. 

 Constatou-se que o aumento da área de lazer no condomínio estaria associada a 

diminuição da área dos apartamentos. Verificou-se que a maior valorização da área de lazer e sua 

correlação com a redução dos apartamentos seria uma forma de compensar, na perspectiva de 

quem produz o edifício, a perda de áreas das unidades712. É importante ressaltar que não há de 

fato uma compensação. O que existe é a intenção do promotor imobiliário em convencer quem 

compra, através da publicidade do empreendimento, de que as novas atividades criadas na área 

de lazer compensariam as eventuais perdas de áreas dos apartamentos. Elas seriam, na verdade, 

um esforço para garantir a comercialização de unidades cada vez menores, vendidas a preços 

mais elevados. Quando a diminuição do apartamento está relacionada a valorização da área de 

lazer, ela também está associada a principal hipótese dessa pesquisa de doutorado. Nas cidades 

estudadas, diversos entrevistados disseram que a valorização do lazer no condomínio do edifício, 

principalmente as grandes instalações de lazer, chamadas pela propaganda como “condomínio-
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 Essa redução é um fato confirmado por diversos autores, como Villa (2002) e Queiroz (2008), entre 
outros. 
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 Essa relação entre área da unidade habitacional e popularização de áreas de lazer nas instâncias 
coletivas dos edifícios é estudada por NOMADS (2007), entre outros. 
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clube”, é obra de incorporadoras SA com atuação nacional. Essa parece ser uma das influências 

mais notórias de empresas paulistanas sobre edifícios construídos em todo o país. 

Com isso, esses entrevistados assumem também, indiretamente, que incorporadoras 

locais não costumavam valorizar demasiadamente a área de lazer desses condomínios. Isso é um 

indício de que não era um discurso de incorporadoras locais afirmar que a maior área de lazer 

compensou a menor área da unidade, pois em seus empreendimentos, a área de lazer não era 

grande, nem era valorizada. Decisivamente, essas áreas de lazer parecem muito mais ligadas a 

estratégias que potencializam lucros em patamares inéditos e muito menos ligadas a criação de 

dispositivos arquitetônicos ou paisagísticos que alteram positivamente o ambiente do condomínio.  

Do ponto de vista arquitetônico, a metragem quadrada da unidade habitacional diminuiu, 

construiu-se uma moradia menor e os custos de produção foram reduzidos. Do ponto de vista 

econômico, viabilizou-se mais lucros em negócios imobiliários das principais incorporadoras do 

país, muitas das quais atuantes a partir de solicitações de investidores da Bolsa de Valores. Do 

ponto de vista do consumo, quem compra é inserido nesses novos circuitos imobiliários quando 

acredita ser razoável trocar apartamentos com áreas mais confortáveis por ambientes de lazer 

maiores. Do ponto de vista da gestão pública, criam-se dúvidas sobre a capacidade de 

intervenção do Governo federal sobre a formatação de produtos imobiliários do mercado privado 

formal, pois boa parte desses apartamentos minúsculos é financiada pelo Minha Casa Minha Vida, 

apesar de incorporado pela iniciativa privada. Do ponto de vista democrático, transparece que 

interesses particulares e comerciais são favorecidos pelo Governo, inclusive financeiramente, em 

detrimento do conforto material de milhares de indivíduos que moram nesses apartamentos. Do 

ponto de vista da cidadania, criam-se mecanismos de marketing imobiliário que ludibriam a 

apreensão das pessoas sobre os empreendimentos e comprometem a percepção que elas têm 

sobre as qualidades materializadas na edificação. Do ponto de vista do crédito, milhões de 

famílias podem se endividar por uma geração ao comprar uma moradia ruim no que diz respeito a 

adequação ao uso. Todas questões relacionadas a sistemática diminuição de áreas, todas elas 

associadas a ação de incorporadoras SA com atuação nacional. 

Os processos de padronização e de diminuição de áreas não estão restritos ao 

apartamento. Encontraram-se esses mesmos processos na própria fachada do edifício. Soluções 

volumétricas e do invólucro da fachada que tendem a baratear os custos, ao mesmo tempo em 

que simplificam soluções construtivas, estéticas e reduzem a diversidade compositiva, seriam 

preferencialmente adotadas por muitos promotores imobiliários. O principal objetivo dessas 

simplificações seria diminuir o custo de produção. Não necessariamente diminuir o preço final do 

apartamento vendido, pois essa diminuição seria revertida em lucro para quem produz. Uma 

leitura possível é que essas simplificações empobrecem o repertório projetual adotado pelos 

arquitetos. Esse empobrecimento seria uma das manifestações da precarização das condições de 
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trabalho dos arquitetos e sua alienação sobre os interesses de quem o contrata, questões já 

apontadas no capítulo 2. O que se constatou aqui são menos questões estéticas e mais questões 

produtivas que impactam na estética, ou seja, interessa menos discutir se as cidades estão mais 

ou menos bonitas e interessa mais perceber que essas simplificações viabilizam lucros 

previamente estabelecidos por processos imobiliários hegemônicos. Edifícios com menos 

elementos arquitetônicos, menos variantes formais, menos sofisticações geométricas, menos 

complicações construtivas, menos quantidade e diversidade de material de construção, etc., 

seriam mais fáceis, mais rápidos e mais baratos de executar. Em outras palavras, repetir um 

projeto simplificado de fachada seria mais lucrativo. Fachadas simplificadas e padronizadas 

ampliariam as possibilidades de lucros desses negócios imobiliários. Portanto, equalizar as 

resultantes arquitetônicas relaciona-se diretamente com equalizar os lucros imobiliários: como as 

fachadas são muito parecidas, os lucros se tornam previsíveis. 

Entre as incorporadoras SA com atuação nacional, a imensa maioria dos edifícios 

levantados tem fachadas com essas características mais simplificadas. Muitos dos entrevistados 

confirmam que essa alteração ocorreu pela ação de agentes imobiliários externos ao mercado 

local e que isso seria uma influência dessas empresas nacionais. Outra maneira de levantar essa 

simplificação de fachadas e associar a ação de incorporadoras SA com atuação nacional, são as 

leituras de projeto realizadas no banco de dados sobre Apartamentos, criado nesse trabalho. A 

grande maioria das peças gráficas dessas fachadas mostra edifícios apenas revestidos com 

argamassa e pintados, sem revestimentos cerâmicos ou pedras. A mesma situação foi encontrada 

na maioria dos edifícios levantados pessoalmente, registrados nas viagens acadêmicas e nas 

visitas técnicas nas cidades estudadas713. Uma conclusão é que quanto maior a presença de 

incorporadoras SA com atuação nacional, maior é a tendência de simplificação de fachadas. 

Quando a inserção dessas empresas é consolidada, elas interferem, inclusive, na ação de 

incorporadoras locais, como mostrado no capítulo 2. Portanto, se a simplificação de fachadas é 

uma estratégia de produção, que reduz custos e aumenta lucros, ao ser realizada por essas 

empresas nacionais, a simplificação, por consequência e por estratégia, também será adotada por 

empresas locais. Atualmente, seguindo uma tendência inicialmente proposta por incorporadoras 

SA com atuação nacional, qualquer empresa que queira adotar estratégias de ampliação dos 

lucros imobiliários, seja ela nacional ou local, simplificaria a fachada de parte dos edifícios 

construídos. 

Justifica-se a presença de revestimentos a partir de imposições climáticas, como altas 

temperaturas ou umidade alta ou índices pluviométricos altos ou todas essas questões 

combinadas. Nesse contexto, a falta de revestimentos, como cerâmicas e pedras por exemplo, 
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 Não foram encontrados estudos acadêmicos que tratassem da simplificação das fachadas dos edifícios 
de apartamentos em escala nacional e os impactos arquitetônicos gerados. 
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prejudicaria a integridade material dos edifícios ao longo do tempo, criaria mais gastos com 

manutenção e aumentaria os custos para os condôminos. Em climas extremos, poucos anos são 

suficientes para comprometer a qualidade das fachadas não revestidas. Um verão quente, 

associado a períodos chuvosos e úmidos, pode degradar a fachada com mais facilidade quando 

não existem revestimentos adequados contra essas intempéries. Nessas condições, quando o 

revestimento se resume a reboco e tinta, as características físicas e químicas são alteradas 

precocemente e desfiguram a fachada do edifício. Um dos resultados possíveis são fachadas em 

que a tinta praticamente desaparece, a umidade penetra no reboco e as faces pretejam. Gastos 

adicionais com a recuperação de fachadas degradadas por causa de revestimentos inadequados 

são, em grande parte, causados por incorporadoras SA com atuação nacional e matriz atualmente 

em São Paulo. São elas que principalmente projetam edifícios com fachadas apenas com pintura. 

Nesse sentido, haveria influência de ações de agentes do mercado imobiliário paulistano sobre o 

comprometimento financeiro mensal das famílias, pois seus respectivos condomínios teriam suas 

taxas acrescidas.  

No caso de Belém, a simplificação da fachada dos edifícios ocorreria também de outra 

maneira. Além dos revestimentos, em muitos casos, a própria volumetria foi alterada. A paisagem 

da cidade concentra uma série de edifícios com volumes que não são exatamente cúbicos: 

varandas com perímetros sinuosos, trechos de fachadas curvas e arredondadas, reentrâncias e 

paredes desencontradas em ângulos agudos ou obtusos, desenhos diferenciados em cada 

pavimento, cores distintas que reforçam volumes diferentes em trechos específicos da fachada, 

etc.. Essas variantes diferem de fachadas com planos retilíneos e formas mais simplificadas que 

tendem a gerar faces quadradas ou retangulares e volumes cúbicos mais puros. Essa questão 

ganha importância aqui porque associou-se a alteração da volumetria dos edifícios à entrada de 

incorporadoras SA com atuação nacional no mercado de Belém. São principalmente essas 

empresas que buscariam simplificar o volume e aproximá-lo do cubo. 

Quando se menciona a fachada de edifícios de apartamentos, é inevitável incluir fachadas 

„neoclássicas‟ na discussão. Principalmente porque quase sempre se faz referência ao que é 

produzido pelo mercado imobiliário na cidade de São Paulo. Numericamente, esses edifícios são 

insignificantes em qualquer uma das cinco cidades estudadas, notadamente entre os edifícios 

construídos atualmente. Porém, nos casos em que ele está presente, implícita ou explicitamente, 

há referência aos edifícios de apartamentos „neoclássicos‟ de São Paulo. Quando se nomina 

„neoclássico‟, significa que a fachada desses edifícios faz alusão a determinados elementos que 

constituíam a estética de edificações grego-romanas, na Antiguidade, estética retomada, 

posteriormente, em diversos outros períodos da história ocidental, inclusive no Brasil. Nesse 

sentido, apenas alguns elementos, como frontões e capitéis, se somam a fachada simplificada e 

padronizada. 
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 Uma premissa para os argumentos desse capítulo é que a maioria absoluta dos 

apartamentos estudados é padronizada, nos termos do „apartamento burguês‟ parisiense do 

século XIX, já apresentados no capítulo 4. Raríssimos são os exemplares que não seguem essa 

organização espacial. Por isso, constata-se que esses apartamentos não seriam mais adequados, 

pois a padronização não contempla plenamente demandas de modos de vida contemporâneos, 

não reconhece alterações no perfil populacional e não incorpora diversidades de grupos 

domésticos existentes, também já pontualmente apresentados no capítulo anterior. No entanto, as 

questões listadas na frase anterior não são completamente ignoradas pelo incorporador 

imobiliário. Essas demandas, alterações e diversidades existem de fato, ou seja, existe um 

número crescente de pessoas, milhões no caso brasileiro, que se identificam com elas. Por 

exemplo, uma pessoa que mora sozinha se sentiria mais disposta a comprar um apartamento se 

ela acreditar que ele seja adequado às suas necessidades pessoais. Na prática, porém, em 

termos arquitetônicos, construtivos, estruturais, espaciais, etc., mudanças substanciais costumam 

ser extremamente limitadas, na amostra observada, tanto nos apartamentos paulistanos quanto 

nos exemplares das outras cidades. Isso gera uma homogeneidade considerável entre eles, em 

termos de organização espacial. Essa é uma informação relevante quando se pretende comparar 

os apartamentos de São Paulo com os apartamentos das outras localidades. 

Apesar disso, a imagem do apartamento, cristalizada nas peças gráficas e no discurso da 

publicidade, leva o consumidor a acreditar que esse produto imobiliário foi projetado de acordo 

com a vida que ele tem. Ele tem, portanto, duas qualidades: uma arquitetônica, outra imagética. 

Em termos de arquitetura, o apartamento continua padronizado. Em termos de imagem, esse 

apartamento parece, supostamente, alterado e adequado aos novos modos de vida. Pelo menos é 

nessa mensagem que seus promotores querem que os compradores acreditem. Essa é uma 

estratégia difundida indiscriminadamente entre os exemplares estudados. 

 As análises realizadas sobre os apartamentos, portanto, contemplam duas leituras: 1. As 

imagens dos apartamentos têm se alterado e isso indica um esforço do incorporador, nem sempre 

confirmado na prática, em incluir outras demandas no produto imobiliário que ele vende. O 

comprador precisa se identificar com esse produto e o marketing imobiliário, mas do que a 

arquitetura, se presta a isso. A identificação é estabelecida através da publicidade do 

empreendimento e da própria imagem de planta disponibilizada nas propagandas; 2. A 

organização espacial de quase todos os apartamentos paulistanos e das demais metrópoles 

brasileiras estudadas é padronizada, constitui-se a partir dos seis pontos sistematizados por 

Queiroz e Tramontano (2009)714, já mencionados nessa tese de doutorado, cuja origem é o 

modelo consolidado no século XIX na Europa, especialmente na Belle Époque francesa, difundido 
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 Como já explicado no capítulo 4, essa sistematização ocorreu a partir de dezenas de outros estudos 
acadêmicos já realizados pelo Nomads.usp. 
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em todo o mundo ocidental. O zoneamento funcional da moradia em três setores principais – 

íntimo, serviço, social – é um dos seis pontos. Portanto, a observação das plantas que constam 

nesse capítulo deveriam contemplar essas duas leituras. 

 Outra questão relevante é que são raros os estudos acadêmicos que têm como objeto os 

edifícios de apartamentos brasileiros contemporâneos, principalmente se considerados seus 

aspectos arquitetônicos e espaciais. A ausência de pesquisas com esse recorte é confirmada por 

alguns autores, como Villa (2002) e Queiroz (2008). As viagens acadêmicas realizadas ratificam 

essa suspeita: não foram encontrados estudos, autores ou grupos de pesquisa acadêmica que 

tenham sistematicamente estudado, ao longo dos últimos anos, os edifícios de apartamentos nos 

termos colocados aqui e atualizado o entendimento que se tem sobre suas características 

arquitetônicas. Por isso, as iniciações científicas, mestrados, doutorados e teses realizadas no 

Nomads.usp, muitas das quais já incluídas em outros trechos desse trabalho, são fundamentais e 

embasam grandemente as análises adiante. É extremamente urgente e importante que novas 

pesquisas acadêmicas sejam realizadas, pois são enormes os impactos, inclusive negativos, que 

a produção do mercado imobiliário privado gera sobre a cidade: econômico, social, cultural, 

arquitetônico, urbanístico, ambiental, paisagístico, etc.. 

Nessas condições, as peças gráficas dos edifícios levantados se tornam preciosas fontes 

para a compreensão de sua espacialidade. São dois aspectos principais que serão observados, 

estabelecidos em duas categorias de análise: 1. Atividades e ambientes sugeridos em cômodos; 

2. Integrações espaciais e de uso entre cômodos. Nos dois casos, há um pressuposto de que o 

apartamento é agenciado através de cômodos. De fato, quase todos são. Um dos pontos do 

projeto padronizado, sistematizado por Queiroz e Tramontano (2009), confirma que há uma 

divisão da habitação em cômodos, como estratégia de organização de usos. Mais do que isso, 

existe uma estanqueidade funcional e construtiva desses cômodos. Nesses casos, quase sempre 

eles são construídos em alvenaria. Eventuais alterações na configuração espacial dos 

apartamentos somente seriam efetivadas com a demolição da parede. Cômodos estanques 

permitem análises segmentadas, cômodo a cômodo. Foram identificados quatro cômodos 

essenciais, que constam em quase todos os exemplares da amostra: sala, quarto, cozinha, 

banheiro. Essa abordagem já havia sido proposta por Tramontano (2004), cujo título da tese de 

livre-docência são as iniciais desses cômodos: “SQCB”715. Cada um desses rótulos contempla 

diversos ambientes, que podem ou não estar em cômodos isolados. Por exemplo, a sala pode 

conter um ambiente de estar e outro de refeições. Esses ambientes podem ou não estar 

separados por paredes de alvenaria. 
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 “SQCB: apartamentos e vida privada na cidade de São Paulo”. A referência completa desse trabalho 
consta ao final dessa tese de doutorado. Nas palavras do autor: “SQCB é a chave de leitura que decidimos 
usar (...). SQCB significa sala-quarto-cozinha-banheiro, que, por sua vez, resume o essencial de uma 
habitação, no dizer coloquial dos brasileiros” (TRAMONTANO, 2004, p. 14). 



423 
 

Não utilizou-se aqui o número de dormitórios como distinção dos apartamentos. Quando a 

pesquisa de doutorado foi iniciada, estabeleceu-se prioridade na coleta de apartamentos com 2 ou 

3 dormitórios. Essa escolha foi realizada porque acreditava-se, à época, que essas unidades eram 

numericamente mais expressivas do que apartamentos com 1 ou 4 dormitórios. Posteriormente, 

quando toda a amostra foi devidamente coletada e organizada, notou-se que um único 

empreendimento, muitas vezes, continha diferentes opções de plantas, com um número variado 

de dormitórios. Em alguns casos, um único edifício previa apartamentos com 0716, 1, 2, 3 ou 4 

dormitórios. Portanto, as análises foram realizadas independentemente do número de dormitórios 

existente. 

Outras razões também influenciaram na coleta de apartamentos que não tinham apenas 2 

ou 3 dormitórios. As unidades com 4 dormitórios, por exemplo, principalmente as mais luxuosas e 

com um programa mais extenso: nesses casos, mais do que em qualquer outro, é visível a 

influência do „apartamento burguês‟ do século XIX já descrito e também dos seis pontos 

enunciados por Tramontano e Queiroz (2009), que conformam um agenciamento espacial 

padronizado. A associação entre as maiores unidades de 4 dormitórios717 e o apartamento 

burguês da Belle Époque francesa é confirmada por diversos autores (TRAMONTANO, 1998; 

VILLA, 2002; TRAMONTANO, 2004; QUEIROZ, 2008). Nos apartamentos com um menor número 

de quartos, com metragem menor e com menos cômodos, haveria uma simplificação desse 

modelo de planta. 

Unidades quitinetes ou com apenas 1 dormitório também foram observadas porque são os 

apartamentos que costumam ser ocupados por grupos domésticos menores, inclusive por 

pessoas que moram sozinhas, casais sem filhos ou mãe com filhos718. Muitos deles são grupos 

diferentes da tradicional família nuclear. Isso reforça certas questões já pontuadas nesse trabalho, 

como a diminuição do número de membros da família e a variedade de perfis familiares. Segundo 

um estudo realizado pelo Nomads.usp, “as unidades [habitacionais] unipessoais apresentam um 

crescimento contínuo e sistemático nos últimos dez anos719, atingindo quase seis milhões em 

2005” (NOMADS.USP, 2007, p. 17)720. Entre 1995 e 2005, a população brasileira que vivia só 

cresceu de 8,1% para 10,4%, segundo o mesmo estudo. Portanto, cerca de 20 milhões de 
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 Quitinetes, com os ambientes sala e quarto indistintos, no mesmo cômodo. 
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 Algumas raras exceções levantadas têm apartamentos com 5 dormitórios. 
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 É importante mencionar que, evidentemente, nem todas as pessoas que moram sozinhas ou os casais 
sem filhos ocupam quitinetes ou apartamentos com apenas um dormitório. Encontram-se esses perfis 
familiares também em apartamentos com dois ou três dormitórios, por exemplo. 
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 O texto foi redigido em 2007. 
 
720

 O estudo reporta-se a dados do IBGE. Adiante, todos os trabalhos bibliográficos citados que quantificam 
os domicílios brasileiros e os relacionam a perfis familiares específicos, o fazem a partir de dados do IBGE. 
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pessoas morariam sozinhas ou, ainda, cerca de 20 milhões de domicílios brasileiros seriam 

ocupados por uma única pessoa721. Os grupos domésticos unipessoais podem ser compostos, 

entre outros, por pessoas divorciadas que não iniciaram outro relacionamento, por pessoas que 

enviuvaram e preferiram não buscar outra união estável e jovens solteiros e ainda sem filhos722. 

O número de casais sem filhos também tem aumentado nas últimas décadas. Entre 1995 e 

2005, esse tipo de arranjo familiar aumentou de 11,3% para 13,7% (QUEIROZ, 2008). Em 2007, 

eles já perfaziam 17,7% dos arranjos723. Casais sem filhos seriam constituídos, em geral, por 

cônjuges com ocupação profissional e, consequentemente, duplo rendimento. Esses casais, 

também chamados de DINKs724, seriam consumidores mais exigentes e teriam uma vida material 

mais confortável por causa da remuneração de ambos (VILLA, 2002; TRAMONTANO, 2003; 

NOMADS.USP, 2007; QUEIROZ, 2008). “O termo Dinks (...) mostra a ascensão deste novo 

modelo de agrupamento, que adia e/ou evita de forma permanente o modelo de família 

convencional” (TASCHNER, 1997, p. 251). 

Em 2010, a soma dos arranjos domésticos unipessoais (12,1%) e casais sem filhos 

(17,7%) era de 29,8%725. Esses números indicam que cerca de um terço do total dos grupos 

domésticos já é composto de apenas um ou dois membros. Esses apartamentos quitinetes ou 

com apenas 1 dormitório, nem sempre pequenos em termos de metragem quadrada, seriam 

ocupados, provavelmente, entre outras, por pessoas com os seguintes perfis: jovens solteiros, 

eventualmente estudantes, adultos divorciados, viúvos mais idosos, todos sozinhos, além de 

recém-casados e casais sem filhos. Nada disso é novidade. Já existiam, por exemplo, em São 

Paulo, em meados do século XX, entre as décadas de 1940 e 1950, grupos domésticos 

pequenos, com apenas um ou dois membros, que moravam em apartamentos chamados 
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 Hobsbawm (1995, p. 316) afirma que domicílios unipessoais são uma tendência internacional: “O 
número de pessoas vivendo sós (...) também começou a disparar para cima. (...) Em muitas cidades 
ocidentais, elas [pessoas vivendo sozinhas] somavam cerca de metade de todas as casas”. Já Prost (1992, 
p. 92) dá o exemplo de Paris e mostra que não se trata de uma tendência recente: “(...) segundo o 
recenseamento de 1982, mais da metade dos lares são de pessoas solitárias”. 

722
 Tramontano (2003, n. p.) apresenta quem seriam essas pessoas: “Cada vez mais, os jovens começam o 

seu percurso no campo da habitação por uma vida solitária, o que não exclui fases de coabitação antes ou 
depois deste período, ou de coabitação parcial simultaneamente. Vivem sós também as pessoas saídas de 
uma relação conjugal que terminou em divórcio, em geral em torno dos 40 anos. E, ainda, vivem sós 
aqueles – ou, na maioria das vezes, aquelas – que enviuvaram, após muitas décadas de união conjugal, 
caracterizando singles de terceira idade, com necessidades habitacionais bastante específicas”.  

723
 Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
. Acesso em: 31 outubro 2014. 
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 DINKs – double income no kids. 
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 Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000010435610212012563616217748.pdf
. Acesso em: 31 outubro 2014. 
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comumente de quitinetes ou com termos pejorativos, como „treme-treme‟726. É evidente que, 

nesse período, nem todos os edifícios com unidades quitinetes eram vistos nesses termos. Alguns 

exemplares ao redor da praça da República, por exemplo, região bastante valorizada à época, 

indica que parcelas da população pertencentes a faixas de renda mais alta também se 

interessaram por essa tipologia. Atualmente, existe uma tentativa de sofisticar a imagem das 

quitinetes incorporadas porque, em termos comerciais, ela não poderia se confundir com uma 

moradia destinada a faixas de rendas mais baixas727. Novos rótulos são cunhados para substituir 

a antiga quitinete, como studio (LEMOS, 1989) ou loft (VILLA, 2002).  

Alguns agentes do mercado imobiliário entrevistados afirmam que os chamados lofts foram 

absorvidos localmente a partir de experiências realizadas por incorporadoras SA com atuação 

nacional728. O engenheiro civil Juliano Melnick (informação verbal)729, diretor da incorporadora 

Melnick-Even, no Rio Grande do Sul, menciona, inclusive, que esses novos produtos seriam 

destinados a formatos domésticos diferentes, como singles. Lofts destinados a pessoas sozinhas 

também são realizados em Belém, segundo o arquiteto Cristiano Moreira da Silva (informação 

verbal)730, que  trabalha no setor de Desenvolvimento de Produtos da paulistana Cyrela, na capital 

paraense. Ele menciona o edifício Mandarim, projetado pelo arquiteto Itamar Berezin, já 

implantado em diversas cidades brasileiras, inclusive Belém731, mas que teria sido construído 

inicialmente na cidade de São Paulo: “é um conceito de empreendimento que já veio meio pronto 

aqui para Belém, que a gente adaptou para cá. (...) Começou em São Paulo”732. A própria 

propaganda de venda do edifício Mandarim, em Belém733, insinua que se trataria de uma novidade 

com relação ao mercado imobiliário local: “Um residencial antenado com as mais novas 

                                                           
726

 Lemos (1989) e Villa (2002) confirmam que já existiam quitinetes em São Paulo entre as décadas de 

1940 e 1950. 

727
 Queiroz (2008, p. 55) confirma essa mudança de público-alvo e a prioridade atual em atender classes de 

renda mais alta: “Os números do mercado confirmam que os apartamentos desse segmento deixaram de 
estar associados à idéia de habitação mínima e barata, como foram as kitchenettes em décadas passadas, 
direcionando-se agora a um público com maior poder de compra (...)”. 

728
 Como reiteradamente vem sendo afirmado nessa tese de doutorado, levantou-se que as incorporadoras 

SA com atuação nacional são principalmente empresas com matriz atualmente em São Paulo. 

 
729

 MELNICK, Juliano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Melnick Even, 2012. 

730
 SILVA, Cristiano Moreira da. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: Cyrela, 2013a. 

731
 No caso do edifício Mandarim projetado em Belém, o projeto paisagístico também foi realizado por um 

escritório de São Paulo: Benedito Abbud; além dele, o projeto de decoração das áreas comuns foi realizado 
por um escritório de São Paulo: Débora Aguiar. 
 
732

 Ele menciona ainda que, no caso do Mandarim, existem outras inovações com relação ao mercado 
imobiliário de Belém como, por exemplo, serviços disponíveis no condomínio, que aproximam esse 
empreendimento das atividades de um hotel. 
 
733

 No caso do edifício Mandarim projetado em Belém, além da Cyrela, existe outra incorporadora local que 
participou do negócio: Síntese. 
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tendências de moradia”734. Em outras palavras, a partir do que se sugere nos comentários de 

Silva: um residencial antenado com tendências de moradia estabelecidas inicialmente na cidade 

de São Paulo. Algumas unidades do edifício Mandarim têm dois dormitórios, como nas imagens 

abaixo. À esquerda, uma das plantas do edifício Mandarim construído em Belém. À direita, uma 

das plantas do edifício Mandarim construído em São Paulo. É enorme a semelhança entre elas 

em termos de configuração espacial, distribuição dos ambientes, sequência e localização dos 

cômodos. Isso reitera uma questão já largamente discutida: a padronização das soluções 

arquitetônicas adotadas e a repetição de fórmulas.  

 

 

Figura 100: À esquerda: edifício Mandarim. Localização: avenida Wandenkolk, bairro Umarizal, Belém, 
Pará (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/pa/imovel/residencial/belem/umarizal/apartamento/mandarim-
belem. Acesso em: 10 novembro 2013). À direita: edifício Mandarim. Localização: rua Sansão Alves dos 
Santos, bairro Brooklin, São Paulo). Ambos incorporados por Cyrela e projetados por Itamar Berezin. 

 

 Antes das considerações mais diretas sobre usos e integrações dos quatro cômodos 

considerados – sala, quarto, cozinha, banheiro -, mais algumas ponderações serão realizadas 

sobre a arquitetura enquanto registro de determinadas intenções intrínsecas. O que se indaga é 

qual a capacidade da arquitetura proposta em expressar aspectos da sociedade em que ela está 

imersa. Por exemplo, é possível entender as características arquitetônicas a partir dos processos 

imobiliários em que elas são geridas? Essa pesquisa de doutorado conclui que sim. A 

                                                                                                                                                                                                 
 
734

 Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/mandarim-belem-apartamento-umarizal-belem-
pa#secao-projeto. Acesso em: 10 novembro 2014. 
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padronização de soluções espaciais e a repetição de modelos, por exemplo, é uma prática 

projetual que pode ser justificada a partir de interesses econômicos dos promotores desses 

apartamentos. Em outras palavras, ao se compreender determinadas características dos 

processos imobiliários mais hegemônicos, se entende porque as plantas dos apartamentos 

tendem a ser padronizadas. 

Ademais, a planta da unidade expressaria também aspectos das pessoas que a habitam? 

Dificilmente essa sociedade estaria expressa plenamente, considerando que a padronização 

mencionada já está consolidada há décadas e que a repetição de modelos predomina na grande 

maioria dos exemplares estudados, de São Paulo e das demais cidades. Porém, o que se 

pretende aqui é identificar indícios de comportamentos dos moradores e da própria sociedade, a 

partir da análise da planta. Apesar do projeto ser padronizado, nos termos já colocados, a imagem 

desse apartamento, disponibilizada na publicidade do empreendimento, insinua quem seriam os 

moradores em potencial mais prováveis. Um objetivo importante aqui, portanto, é identificar 

possíveis moradores e modos de vida insinuados. Ressalte-se, como já vislumbrado no início 

desse tópico, que, muitas vezes, trata-se apenas de uma imagem que parece mais adequada a 

certas demandas contemporâneas. Nesse sentido, as características arquitetônicas, espaciais, 

construtivas, estruturais, etc., raramente são alteradas. O que se visualiza aqui são mudanças na 

imagem do apartamento apresentado na propaganda e que, supostamente, seriam reflexos de 

algumas mudanças mais recentes da sociedade. 

A instigante indagação de Tramontano (2004, p. 13) serve de referência para as análises 

realizadas aqui: “Informações contidas em plantas de habitações podem auxiliar na identificação e 

compreensão de padrões de comportamento de seus ocupantes?” O autor afirma que quis-se 

verificar a pertinência e os limites do uso de plantas como documento principal de análise da 

evolução de maneiras de morar. As fontes complementares utilizadas por ele também embasam 

as discussões aqui propostas: 1. Dados censitários e informações sobre o perfil populacional, já 

apresentados no capítulo anterior, conjuntamente a alterações de modos de vida; 2. Informações 

providas por agentes do mercado imobiliário. Nesse trabalho, isso foi realizado através de 

entrevistas com escritórios de arquitetura e incorporadoras imobiliárias; 3. Textos acadêmicos, 

entre os quais, os principais resultados de diversos estudos do Nomads.usp, já largamente 

discutidos em outros trechos do trabalho. Portanto, o que se propõe aqui é a mesma abordagem 

adotada pelo autor, que complementa: “(...) a observação do agenciamento e do desenho de 

habitações e de seus interiores pode ajudar a compreender a cultura onde elas se inserem e da 

qual, de uma forma ou de outra, são produto” (TRAMONTANO, 2004, p. 173)735. 

                                                           
735

 Ele também menciona a pertinência dessa abordagem para o estudo dos apartamentos 
contemporâneos: “(...) consideramos que o método utilizado pode ser aprimorado e facilmente aplicado à 
análise de apartamentos de uma mesma época – os apartamentos atuais, por exemplo (...)” 

(TRAMONTANO, 2004, p. 173). 
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 A arquiteta Lúcia Leitão (2004), professora da Universidade Federal de Pernambuco, 

questiona certos princípios e procedimentos oriundos do modernismo arquitetônico e reinterpreta 

certas relações entre a arquitetura proposta e a sociedade estabelecida. Tal como Tramontano 

(2004), seus argumentos ajudam a identificar características da sociedade através da leitura da 

arquitetura pois, na visão da autora, a expressão formal dessa arquitetura deveria mostrar 

conteúdos sociais da sociedade correspondente. A arquiteta afirma que é preciso corrigir a 

máxima modernista segundo a qual edificar é conformar processo de vida: “Muito ao contrário, 

como expressão formal, edificar é reproduzir processos de vida culturalmente estabelecidos. Ou, 

dito de outro modo, edificar é refletir conteúdos sociais pré-definidos” (LEITÃO, 2004, p. 25). Ela 

também menciona certo „determinismo‟ que deveria ser superado: 

(...) o „determinismo‟ expressa a convicção de que a uma 
dada ação arquitetônica, praticada sob princípios e 
procedimentos teórico-metodológicos específicos, ter-se-á, 
necessariamente, uma reação, previsível, „determinada‟, por 
parte dos usuários do espaço. Essa marca ideológica da idéia 
de determinismo vem à tona, de modo mais claro, quando se 
tem em mente o surgimento do modernismo na arquitetura e 
o discurso que lhe deu sustentação (LEITÃO, 2004, p. 15). 

Dessa forma, a expressão formal da arquitetura deveria refletir, ela própria, 

acontecimentos sócio-históricos que lhe dão sustentação. Construir, nas palavras de Leitão (2004, 

p. 30), “é um gesto que se faz para com ele responder exigências culturais e a desejos, por vezes 

insuspeitados, que se constituem, esses sim, na causa fundamental do fazer arquitetônico”. Se a 

expressão formal da arquitetura responde a determinadas exigências da sociedade em que ela 

está imersa, a compreensão de usos e de integrações dos cômodos de apartamentos 

contemporâneos deveria ajudar a identificar, em alguma medida, o perfil comportamental e os 

grupos domésticos que os habitam. É nessa perspectiva que a análise dos apartamentos é 

realizada: acontecimentos que impactaram a sociedade deveriam transparecer, de alguma forma, 

nas propostas projetuais da espacialidade dos apartamentos. Porém, como vem sendo 

reiteradamente repetido, os interesses econômicos de quem produz os edifícios costumam 

predominar sobre quaisquer outros interesses. Por isso, é mais fácil entrever a estratégia 

comercial de padronização de projetos e repetição de fórmulas arquitetônicas do que enxergar 

espaços domésticos adaptados aos modos de vida e famílias contemporâneas. Definitivamente, a 

partir dos apartamentos estudados, conclui-se que os modos de vida e as famílias 

contemporâneas não estão contemplados plenamente nos espaços domésticos atualmente 

produzidos pela incorporação imobiliária brasileira. 

As caracterizações abaixo seguem três circunstâncias gerais: 1. Aspectos arquitetônicos 

encontrados em apartamentos paulistanos, mas também identificados em exemplares de outras 

cidades estudadas; 2. Aspectos arquitetônicos encontrados em apartamentos paulistanos, mas 

não identificados em exemplares de outras cidades estudadas; 3. Aspectos arquitetônicos não 
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encontrados em apartamentos paulistanos, mas identificados em exemplares de outras cidades. 

Em cada caracterização realizada, alguma dessas três circunstâncias será devidamente 

explicitada. Importante pontuar que as considerações a seguir são baseadas nas imagens dos 

apartamentos, disponibilizadas nos websites das respectivas incorporadoras imobiliárias. Essas 

peças gráficas apenas sugerem ambientações, que, provavelmente, são consideradas, em grande 

medida, pelos futuros moradores. É difícil precisar se o que é apresentado nessas imagens é, de 

fato, a maneira como essas pessoas organizam suas atividades domésticas e rotineiras. 

 

5.1 - S-Q-C-B 
 

5.1.1 ...(S)ALA 
 A sala quase sempre736 é ambientada com dois usos737, normalmente conjugados, tanto 

em unidades paulistanas como em unidades brasileiras738: 1. Sala de estar739 organizada a partir 

de poltronas, sofás e, eventualmente, televisor ou computador740; 2. Sala de jantar741 organizada a 

partir de mesa e cadeiras para refeições e, eventualmente, prateleiras e cristaleiras (figura 

                                                           
736

 A partir daqui, sempre que forem mencionadas qualidades arquitetônicas dos apartamentos, elas se 
referem especificamente aos exemplares levantados, organizados e analisados. Essa ressalva se aplica a 
todos os cômodos estudados – sala, quarto, cozinha, banheiro – e para todas as categorias de análise 
utilizadas – usos e integrações. 
 
737

 Em alguns casos, como a sala tem área significativamente pequena, é improvável que se tenha, de fato, 
dois usos dispostos confortavelmente. Nesses casos, esses usos seriam apenas representados na peça 
gráfica, disponibilizada na propaganda, na tentativa de agilizar a comercialização do apartamento. 
 
738

 A partir desse ponto, sempre que for mencionado „unidades brasileiras‟, refere-se a apartamentos dentro 
da amostra estudada, levantados em todas as cidades aqui consideradas, além de São Paulo. Essa é uma 
forma de descrever características desses apartamentos brasileiros, ao mesmo tempo em que se confirma 
que os aspectos mencionados são encontrados também em apartamentos paulistanos. 
 
739

 O rótulo desses ambientes não será considerado nessa análise. Portanto, mais importante é entender os 
usos e as integrações e menos importante é verificar sua nomenclatura: “sala de estar”, “sala de jantar”, 
etc.. Muitas peças gráficas, inclusive, nem apresentam nenhum nome nos ambientes e nos cômodos. 
 
740

 A existência desses mobiliários, a sua quantidade e seu tamanho variam de acordo com o apartamento, 

com a sua metragem, programa, número de dormitórios, etc.. Mesinhas baixas, de canto ou de centro, além 
de abajures, tapetes decorados, entre outros, também constam em diversas salas dos apartamentos 
levantados. 

741
 Tramontano (2004) afirma que a „sala de jantar‟ é um dispositivo espacial reconhecidamente burguês. 

Esse é mais um indício sobre a atual adoção do apartamento burguês padronizado, nos termos colocados 
por Tramontano e Queiroz (2009), já expostos no capítulo 4. 
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101)742. São raras as salas que têm cômodos distintos, separados por paredes de alvenaria, entre 

os ambientes de estar e de jantar. Porém, algumas variantes podem ser comentadas. Esses 

mobiliários e atividades, sugeridos pela propaganda ou almejados pelo comprador, já compunham 

a habitação de metrópoles há décadas. Na descrição abaixo, em destaque, de Villa (2002, p. 133), 

que se reporta aos anos 1950, é impressionante a semelhança com a imensa maioria das salas 

de todos os apartamentos encontrados. Contudo, quanta diferença entre os modos de vida e os 

perfis populacionais entre os moradores de metrópoles nos anos 1950 e nos anos 2000. 

Evidentemente essas diferenças expõem a inadequação do projeto arquitetônico – padronizado - 

adotado nesses apartamentos. 

Nos filmes e programas de televisão, disseminava-se um 
modelo de casa ideal e seu layout, que começou a ser 
reproduzido extensivamente em boa parte das moradias 
metropolitanas, e, de qualquer maneira, almejado por todos. 
O jogo de sofá três e dois lugares ladeados por mesinhas de 
canto com abajures sobre algum tapete decorado, e o 
televisor, como centro das atenções, em frente ao sofá. Ao 
lado, a mesa de jantar743. 

 

 

Figura 101: empreendimento chamado Costa Blanca Residencial, incorporado por Brookfield e projetado 
por Guilherme de Albuquerque. Localização: rua professor Augusto Lins e Silva, Boa Viagem, Recife, 
Pernambuco (Disponível em: www.br.brookfield.com. Acesso em fevereiro 2012). 

 

Alguns poucos exemplares encontrados, todos localizados em São Paulo, não têm o 

ambiente de refeições na sala. Não é possível afirmar com certeza que refeições não seriam 

realizadas na sala, apenas há uma constatação de que não estão representados mobiliários 

                                                           
742

 A data dos projetos mencionados aqui é a de publicação das peças gráficas no website do 
empreendimento. Várias outras datas poderiam ser consideradas, mas que, no entanto, são desconhecidas: 
a data de finalização do projeto, a data de aprovação do projeto na prefeitura, a data de lançamento do 
empreendimento, a data de finalização da construção, a data de ocupação do edifício pelos compradores, 
etc.. 
 
743

 Tramontano (2004) ainda menciona que, em unidades menores, as dimensões reduzidas, o grande 
número de aberturas e a circulação cruzada entre dormitórios e cozinha praticamente forçam uma 
disposição única, enquanto restringem outras formas de organização do mobiliário no espaço. 
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adequados para tal atividade. Normalmente, são apartamentos menores, com apenas um ou 

nenhum dormitório, ocupados, provavelmente, por grupos domésticos pequenos, como pessoas 

que moram sozinhas. É provável que muitos desses moradores estejam efetuando mais 

frequentemente refeições fora de casa, em restaurantes por exemplo. Quando isso se consolida 

no cotidiano, o uso do ambiente de jantar seria esporádico e não haveria tanta necessidade do 

tradicional mobiliário da sala de jantar. Outra maneira de colocar a questão é afirmar que são 

grupos domésticos diferentes, que têm um modo de vida distinto e que, por isso, demandam 

espaços de morar também diferenciados. Contudo, a ausência desses mobiliários pode indicar, 

igualmente, que a área dos ambientes da zona social, nesses casos, está tão diminuta, que seria 

impossível dispor uma mesa de refeições com conforto. Essa seria uma interpretação plausível já 

que as salas sem ambiente de jantar se concentram em apartamentos quitinetes, chamados 

atualmente pelo mercado de lofts ou studios (figura 102). 

 

 

Figura 102: empreendimento chamado VN Casa do Ator, incorporado e projetado por Vitacon. Localização: 
rua Casa do Ator, vila Olímpia, São Paulo (Disponível em: http://www.vitacon.com.br/vn-casa-do-ator.htm. 
Acesso em: 12 novembro 2014). 

 

Sala sem o ambiente para refeições não significa que não há mesa com refeições no 

apartamento. Às vezes, há uma varanda com mesa de refeições. Não é possível afirmar com 

precisão se, nesses casos, existe uma substituição e se os moradores usam a varanda para 

almoçar ou jantar, pois há muitos relatos de varandas fechadas posteriormente à construção. 

Portanto, a única conclusão possível é que, considerando a peça gráfica levantada, a mesa de 

refeições está na varanda e não na sala. Nesses casos, a varanda também pode conter o mesmo 

mobiliário das salas de estar e de jantar, simulando uma ambiência normalmente existente na 

zona social do apartamento: poltrona e sofá, ao lado da mesa de refeições. Em outros casos, 

além dos ambientes de estar e jantar, a varanda também contém equipamentos típicos da 

cozinha, como bancadas para preparo de alimentos e pia, além de churrasqueira. Varandas com 

essas características foram encontradas em todas as cidades estudadas, inclusive São Paulo. 
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Alguns autores confirmam um expressivo crescimento da área destinada à varanda, 

especialmente aquela equipada com mobiliário dos ambientes de “estar” e “jantar” 

(TRAMONTANO, 2004; QUEIROZ, 2008). O convívio familiar e a recepção mais informal de 

convidados estão implícitos nessa varanda744, que, em alguns casos, funciona também para 

mascarar o espaço diminuto da sala, tanto em unidades paulistanas como em unidades 

brasileiras: têm-se a ilusão de um espaço mais amplo, já que a sala está visualmente ligada com a 

varanda através de portas envidraçadas relativamente grandes. Alguns exemplares com essas 

características têm varandas com área equivalente, ou maior, que a da sala. Na publicidade, 

muitas vezes, essa varanda é chamada de gourmet745, o que reitera a pretensão de dotar esse 

ambiente com outras atividades746. Essas varandas seriam uma influência de incorporadoras com 

atuação nacional, quase todas com matriz atualmente em São Paulo747. 

É o que acreditam diversos entrevistados748, como, por exemplo, o engenheiro civil 

Fabiano Delvaux (informação verbal)749, diretor da incorporadora paulistana Even em Minas 

Gerais: “Era um produto que a gente já tinha consolidado lá em São Paulo e a gente trouxe para 

cá”. Um escritório de arquitetura de Goiânia, cujo nome não será mencionado750, também sugere 

que essa solução projetual já compunha produtos imobiliários realizados na capital paulista: “(...) a 

varanda gourmet foi uma coisa criada dentro dos prédios paulistas e isso se ramificou pelo Brasil 

                                                           
744

 Sempre que se supõe qualquer uso da varanda, é preciso lembrar, como já foi mencionado, que muitas 
das varandas são fechadas posteriormente. Nesses casos, é provável que os usos inicialmente propostos 
tenham que ser revistos. As análises desse ambiente realizadas aqui, portanto, consideram apenas o que 
foi sugerido na peça gráfica publicizada na propaganda do empreendimento. 
 
745

 Outros nomes também foram encontrados, como “espaço gourmet” ou “pátio outside”. Novamente, 
reitera-se que a nomenclatura desse cômodos, dentro dos interesses aqui estabelecidos, é segundária. 

 
746

 É preciso lembrar que varandas com essas características são mais comuns em apartamentos maiores, 
com maior metragem quadrada. Em apartamentos menores e com um programa mais enxuto, as varandas 
também são proporcionalmente menores, tão pequenas que, às vezes, nem abrigam mobiliário nenhum. 
Além disso, alguns apartamentos encontrados sequer têm varanda. 
 
747

 Essas novas atividades da varanda são, na prática, apenas sugeridas na propaganda do 
empreendimento. Uma análise mais atenta sobre as peças gráficas mostra que muitas das varandas 
estudadas, chamadas na propaganda como “gourmet”, são tão pequenas que provavelmente não seriam 
capazes de abrigar essas atividades. 

 
748

 FERREIRA, Aroldo Márcio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Aroldo Márcio 
Arquitetura, 2013; COUTINHO, Gustavo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012; 
MELNICK, Juliano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: Melnick Even, 2012; LIMA, 
José Júlio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013; MOREIRA, José Antônio Rei. 
Depoimento. Belém: Leal Moreira, 2013. 

749
 DELVAUX, Fabiano. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Even, 2013. 

750
 O arquiteto desse escritório auto-denominou-se um “estudioso” do mercado imobiliário paulistano. Esse 

foi o termo utilizado por ele para expressar seu conhecimento sobre as características dos produtos 
imobiliários realizados em São Paulo atualmente, principalmente pelas principais incorporadoras. Esse 
esforço, segundo ele, foi realizado porque muitas empresas provenientes de São Paulo iniciaram negócios 
em Goiânia nos anos 2000. Ele teria enxergado nisso uma oportunidade de obter novas encomendas de 
projeto para seu escritório. 
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afora. Então, a gente tem influência do paulista”751. O engenheiro civil Gustavo Coutinho 

(informação verbal)752, Gerente de Incorporação da paulistana Cyrela no Nordeste, cita um 

empreendimento chamado Le Parc como paradigma das mudanças realizadas em varandas de 

Recife (figura 103). Ele diz que incorporadoras imobiliárias locais não costumavam projetar 

varandas com essas características. Outro incorporador imobiliário ouvido, atuante na cidade de 

Belém, cujo nome também não será mencionado, reitera a influência trazida por experiências 

imobiliárias anteriores, realizadas em São Paulo: “Acho que a grande inovação (...) que teve de 

São Paulo para cá foi a questão da sacada gourmet, que não era hábito aqui na região”. 

 

 

Figura 103: empreendimento chamado Le Parc, incorporado por Cyrela e projetado por STA Arquitetura, 
Augusto Reynaldo, Jerônimo da Cunha Lima e José Goiana. Localização: avenida General Mac Arthur, Boa 
Viagem, Recife, Pernambuco (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/le-parc-boa-viagem-
apartamento-boa-viagem-recife-pe?scr=Google&md=cpc&cpgn=extra-
PE%3ELeParcBoaViagem&cnt=RedePesquisa&trm=Le%20Parc%20Boa%20Viagem&tm=ex&gclid=CLnGs
q6K-sECFYZm7Aod7F4AQg#planta-23. Acesso em: 14 novembro 2014). 
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 Outros entrevistados também confirmam que empreendimentos imobiliários realizados em São Paulo 
influenciaram a adoção de varandas com essas características (LIMA, Clarissa. Depoimento. Entrevistador: 
Felipe Anitelli. Recife: Queiroz Galvão, 2012; MELO, Ricardo Pessoa de. Depoimento. Entrevistador: Felipe 

Anitelli. Recife: MVRF, 2012). 

752
 COUTINHO, Gustavo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Cyrela, 2012 
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Mesmo com mobiliários novos sugeridos, não se sabe se as varandas753 estão realmente 

acomodando atividades novas. Primeiro, porque muitas delas são pequenas e não acomodariam 

confortavelmente essas atividades. Segundo, como já mencionado, elas têm sido 

sistematicamente fechadas. Esses dois motivos contemplam exemplares em todas as cidades 

estudadas, inclusive São Paulo. Um empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, 

incorporado por Even, projetado por Dávila Arquitetura e construído em Belo Horizonte (figura 

104 e 105), ilustra essa questão. Uma das peças gráficas observadas mostra na varanda uma 

grande mesa para refeições com seis cadeiras, um sofá com dois lugares e duas poltronas, mais 

uma bancada com pia e uma churrasqueira. Porém, após a construção, muitos dos apartamentos 

tiveram suas varandas fechadas. Com isso, inutilizou-se o uso inicialmente proposto na peça 

gráfica e ampliou-se o tamanho da sala, agregando a área da varanda754. 

 

 

Figura 104: empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, incorporado por Even e projetado por Dávila 
Arquitetura. Localização: alameda da Serra, vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo 
Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: http://www.even.com.br/mg/nova-lima/vila-da-serra/residencial/spa-
spazio. Acesso em: 12 novembro 2014). 

                                                           
753

 É preciso lembrar que a varanda não é um elemento novo em apartamentos brasileiros. Em São Paulo, 
por exemplo, já existiam edifícios com varandas desde as décadas de 1910 e 1920. Inclusive varandas 
dentro de características mais atuais: “A varanda como local exterior de sociabilidade, relaxamento e 
observação da paisagem, conforme a entendemos hoje, aparece pela primeira vez [em São Paulo] em uma 
planta de 1927, assinada por Júlio de Abreu Junior, para o edifício Angel, na avenida Angélica” 
(TRAMONTANO, 2004, p. 31 e 33). 

 
754

 Alguns entrevistados ouvidos confirmam que muitas varandas são fechadas posteriormente, como o 
arquiteto Aroldo Márcio Ferreira, de Goiânia. Ele ainda menciona um problema gerado quando a varanda é 
fechada: em alguns apartamentos, um dos dormitórios tem sua janela voltada para a varanda. Nesse caso, 
quando a varanda é fechada, esse dormitório fica sem ventilação e iluminação direta (FERREIRA, Aroldo 
Márcio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Aroldo Márcio Arquitetura, 2013). 
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Figura 105: empreendimento chamado Spa Spazio Dell‟Acqua, incorporado por Even e projetado por Dávila 
Arquitetura. Localização: alameda da Serra, vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana de Belo 
Horizonte, Minas Gerais (fonte: autor). 

 

Diversos agentes imobiliários entrevistados confirmam que varandas têm sido fechadas 

posteriormente, com o fim da construção e com a ocupação do apartamento pelo morador755. Nas 

cidades estudadas, transitar por bairros verticalizados já é suficiente para comprovar que 

centenas de edifícios construídos recentemente têm suas varandas fechadas com vidro756. Isso 

indica, igualmente, que qualquer que tenha sido a atividade proposta para a varanda na peça 

gráfica, anunciada na propaganda do empreendimento, ela poderia ser, em muitos casos, 

prejudicada ou inutilizada quando esse ambiente estiver fechado. Essa situação parece 

generalizada nas metrópoles brasileiras estudadas. 

Além dos mobiliários e equipamentos mencionados, foram encontrados ainda três itens 

existentes apenas em algumas salas de apartamentos em Porto Alegre: lareira (figura 106)757, 

                                                           
755

 MIRANDA, Cybelle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: UFPA, 2013; BASSALLO, José 
Maria Bassalo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013; COUCEIRO, Armando. 
Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013; MEIRA, Aurélio. Depoimento. Entrevistador: 
Felipe Anitelli. Belém: M2P Arquitetura e Engenharia, 2013; CARVALHO, Roberto. Depoimento. 
Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Bretones e Carvalho, 2013; MOUTINHO, Homero. Depoimento. 
Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Moura Dubeux, 2012; BARRETO, Albérico Paes. Depoimento. 

Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Rangel Moreira, 2012. 

756
 Isso foi percebido nas visitas técnicas nas cidades estudadas, entre os anos de 2012 e 2013. 

 
757

 Além de Porto Alegre, São Paulo é a única cidade, entre as estudadas, em que existe sala com lareira. 
Porém, são exceções. 
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churrasqueira (figura 107) e pia. A posição geográfica e o clima relativamente mais frio da capital 

gaúcha certamente contribuíram para a presença da lareira758. Porém, mesmo em Porto Alegre, a 

lareira parece ser inclusa apenas em apartamentos maiores, destinados a faixas de renda mais 

alta759. Não foi encontrada lareira em nenhum apartamento menor, com programa mais 

compacto760, oferecido a classes de renda média ou baixa. Isso mostra que esse item não estaria 

apenas relacionado a condições climáticas, mas estaria condicionado também aos recursos 

financeiros de quem compra o apartamento. A mercantilização das soluções técnicas ou, ainda, a 

moradia enquanto mercadoria (e não como um direito) se entrevêem aqui. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
758

 O arquiteto Silvio Belmonte de Abreu Filho, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

menciona uns poucos exemplos de apartamentos realizados atualmente em Porto Alegre e que têm piso 
aquecido (ABREU Filho, Silvio Belmonte de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre: 

UFRGS, 2012). Essa seria outra forma de aquecer os cômodos em períodos de inverno mais intenso. 

759
 Um dos apartamentos com lareira encontrado em Porto Alegre tem preço de venda de 2,48 milhões de 

reais. Disponível em: http://dhiimoveis.com.br/vitra-jardim-europa-goldsztein-cyrela/. Acesso em:13 
novembro 2014. 

 
760

 Um escritório de arquitetura entrevistado em Porto Alegre, cujo nome não será mencionado, afirmou que 
as lareiras só são incluídas no programa do apartamento em unidades acima de 130 metros quadrados.  
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Figura 106: empreendimento chamado Vitra, incorporado por Cyrela e projetado por Baldasso Loef. 
Localização: avenida Ferdinand Kisslinger, Jardim Europa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: 
http://www.vitrajardimeuropa.com.br. Acesso em: 15 janeiro 2014). 

 

 

Figura 107: empreendimento chamado Belle Vue, incorporado por Gafisa, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: rua Casemiro de Abreu, Bela Vista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível 
em: http://www.gafisa.com.br/imoveis/rs/porto-alegre/belle-vue. Acesso em: 16 janeiro 2014). 
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Já a churrasqueira e a pia podem ser justificadas pelo costume de muitos moradores em 

incluir nas refeições carnes assadas em churrasqueiras761. Em Porto Alegre, algumas vezes, fazer 

churrasco é uma atividade praticamente diária e associada ao ambiente doméstico. Isso expõe 

uma situação contraditória. Por um lado, considera-se essa prática genuinamente gaúcha762, 

principalmente pela frequência com que muitas famílias porto-alegrenses fazem churrasco763. Por 

outro lado, nenhuma adaptação foi realizada na organização espacial do apartamento, visto que 

uma nova atividade foi incluída. Todos os seis pontos do projeto padronizado, descrito por 

Tramontano e Queiroz (2009), estão presentes nas plantas gaúchas com churrasqueira na sala. O 

que muda, na prática, é que um item foi incluído e o comprador, ao ver a churrasqueira na sala, 

pode se identificar com o produto e comprar o apartamento. A organização espacial do 

apartamento, no entanto, continua inalterada e o projeto padronizado se entrevê aqui também.  

 Foi encontrado um único exemplar com um cômodo na zona social chamado “gabinete”, 

utilizado como escritório, localizado na entrada do apartamento e com dois acessos: uma porta 

com acesso à sala, uma porta com acesso ao “hall social”, defronte aos elevadores, do lado de 

fora do apartamento, numa área coletiva do pavimento (figura 108). Ele localiza-se em Recife. 

Esse cômodo já existia e era relativamente comum em apartamentos das décadas de 1910 e 

1920, projetados na cidade de São Paulo764. Ele indica um uso diferente aos tradicionais previstos 

na sala, como „estar‟ ou „jantar‟. Além disso, indica a presença de pessoas que não pertencem à 

família moradora do apartamento. Além de relativa autonomia, gerada pelas duas portas, sendo 

que uma delas voltada diretamente para o hall, o gabinete acrescenta ao apartamento uma 

atividade que não costuma constar nesses programas: o trabalho remunerado765. Isso altera a 

noção de intimidade familiar relativa ao ambiente doméstico. Muda também a distinção corriqueira 

entre o que se entende como atividades que ocorrem nos espaços público e privado, pois uma 

atividade tipicamente pública, o trabalhar, é trazida para dentro do ambiente privado doméstico. É 

importante mencionar que essas novas atividades relacionadas ao trabalho remunerado também 

geram impacto nas instâncias coletivas do edifício, pois misturam-se, na mesma circulação de 

                                                           
761

 É curioso mencionar que muitos dos projetos com churrasqueiras na sala, encontrados em Porto Alegre, 

foram incorporados por empresas paulistanas. Portanto, nesses casos, considera-se aqui que ainda se trata 
da caracterização do apartamento paulistano, mas realizado em outras localidades. 

 
762

 Genuinamente gaúcha porque em nenhuma das outras cidades estudadas foi encontrada churrasqueira 
na sala. 
 
763

 Em todas as outras cidades estudadas, as churrasqueiras, quando existentes, estão localizadas do lado 
de fora do apartamento, na varanda. Novamente, não é possível precisar se elas são utilizadas na prática, 
visto que muitas varandas são fechadas após a construção do edifício. 
 
764

 Um banco de dados do Nomads.usp, com exemplares de apartamentos construídos em São Paulo ao 
longo do século XX, contém unidades com gabinete junto a entrada. Esses casos se concentram no 
começo do século, principalmente entre as décadas de 1910 e 1920. Esse banco foi criado a partir de 
diversos estudos acadêmicos realizados pelo Núcleo. 
 
765

 Cômodos para trabalho também são encontrados quando um dos dormitórios perde sua função original e 
é convertido em outros usos. 
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acesso ao apartamento, moradores do edifício e possíveis visitantes, eventuais clientes da pessoa 

que use esse cômodo como escritório. Torna-se necessário, portanto, que existam divisões entre 

as circulações desse serviço e as dos condôminos. Não é o que ocorre no projeto apresentado. 

 

 

Figura 108: empreendimento chamado Freguesia de Casa Forte, incorporado por Conic e projetado por 
Rangel Moreira. Localização: rua Edson Álvares, Casa Forte, Recife, Pernambuco (Disponível em: 
http://www1.construtoraconic.com.br/cms/opencms/conic/pt/imoveis/arq/0020.html. Acesso em: 12 
novembro 2014). 

 

 Outra forma de incluir uma instância de trabalho no apartamento é converter o uso de um 

dos dormitórios, normalmente o que se localiza ao lado da sala. Uma das consequências da 

diminuição do número de filhos, da diminuição do número de membros da família e da própria 

reconfiguração do grupo familiar, é que alguns dos dormitórios têm alterado o uso inicialmente 

proposto766. Esses pequenos grupos domésticos, já apresentados no tópico anterior, em algumas 

circunstâncias, não necessitam mais que todos os dormitórios sejam utilizados enquanto tal, pelo 

menos temporariamente. Nesse caso, a própria designação “dormitório” se torna anacrônica, já 

que ele não seria mais utilizado para dormir. Tramontano (2004, p. 67) confirma que „dormitório‟ 

“ou simplesmente „dormir‟, como preferem certos arquitetos modernistas, tem um caráter 

extremamente funcionalista, limitando nominalmente as atividades a serem desenvolvidas nesse 

espaço”. Em todas as cidades estudadas, inclusive São Paulo, foram encontrados apartamentos 

com um, dois e até três dormitórios convertidos e utilizados como escritório ou sala de estudo ou 

trabalho, sala íntima, de estar ou TV, etc.767. Esse é o caso de um empreendimento chamado La 

Dolce Vitta, incorporado por PDG, autor do projeto arquitetônico desconhecido, construído em São 

Paulo (figura 109). Em três dos quatro dormitórios existe um sofá ao invés da uma cama. 

                                                           
766

 Alguns entrevistados, como o arquiteto Túlio Lopes (LOPES, Túlio. Depoimento. Entrevistador: Felipe 

Anitelli. Belo Horizonte: Túlio Lopes Arquitetura, 2013), de Belo Horizonte, confirmam que a supressão de 
dormitórios estaria relacionada com a existência de famílias menores. 

767
 Alguns apartamentos encontrados têm um sofá-cama ao invés de uma cama. Isso também mostra 

transposições de atividades, ocorridas anteriormente, fora dos dormitórios, para dentro desses cômodos. 
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Figura 109: empreendimento chamado La Dolce Vitta, incorporado por PDG, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: rua Catarina Braida, Mooca, São Paulo (Disponível em: 
http://www.pdg.com.br/imovel-print.php?idEmpreendimento=425. Acesso em: 13 novembro 2014). 

 

Em algumas quitinetes paulistanas encontradas, não há nenhum dormitório e, portanto, 

nenhuma distinção entre cômodos de dormitório e de sala. Mais do que isso, a própria cama pode 

ser suprimida do espaço e embutida na parede768. Nessas circunstâncias, em certos momentos, 

essas unidades não teriam cômodos, espaços, ambientes, nem mobiliários relacionados com o 

dormir (figura 110). Obviamente, se trata apenas de sugestão desenhada na peça gráfica do 

apartamento e apresentada na publicidade do empreendimento. A adoção dessas medidas 

caberia exclusivamente ao morador que comprasse o apartamento. Por um lado, essa situação 

mostra a diversidade e a transitoriedade como certos grupos domésticos agenciariam seu 

cotidiano. Também mostra como esses espaços domésticos poderiam ser adaptados a essas 

demandas, não apenas em termos espaciais, mas também do ponto de vista do design e 

funcionamento do mobiliário utilizado. Porém, por outro lado, essa situação também evidencia um 

espaço diminuto do apartamento, com áreas cada vez menores. Nesse sentido, uma cama retrátil 

poderia dotar o espaço com um mínimo de conforto para o uso.  

 

                                                           
768

 Dentro da amostra observada, apenas dois apartamentos de São Paulo têm essas características, não 
encontradas em nenhum dos exemplares das outras metrópoles estudadas. 
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Figura 110: empreendimento chamado Indi Vila Olímpia, incorporado por Bueno Netto, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Dr. Cardoso de Melo, Vila Olímpia, São Paulo (Disponível 
em: http://www.buenonetto.com.br/imovel-detalhe/indi-vila-olimpia. Acesso em: 13 novembro 2013). 

 

Como mencionado por Tramontano e Queiroz (2009), em apartamentos, há uma 

estanqueidade funcional e a vinculação de atividades específicas a cômodos determinados. Além 

disso, existe uma relação de hierarquia entre esses espaços estanques funcionalmente769. Nessas 

premissas, a posição do dormitório poderia ser explicada a partir de uma hierarquia de usos e de 

espaços estabelecida no apartamento. Porém, quando o dormitório perde sua função principal e é 

utilizado para outras atividades, inclusive relacionadas com a zona social, a hierarquia entre os 

espaços, por consequência, deveria ser outra. Em outras palavras, com atividades distintas das 

inicialmente previstas, o apartamento deveria ser reorganizado a partir de outras premissas. Por 

isso, o apartamento padronizado, difundido largamente pelos principais incorporadores 

imobiliários brasileiros, não poderia mais comportar certas demandas contemporâneas. 

Outra forma de inutilizar o quarto, encontrada em diversos apartamentos770 com dois, três 

ou quatro quartos, é suprimir um desses dormitórios771 e acrescentar sua metragem quadrada à 

sala (figura 111)772. Se, por um lado, isso pode ser considerado uma maneira de utilizar mais 

eficientemente os espaços do apartamento, por outro lado, isso pode expor uma manobra 

comercial do incorporador imobiliário que oferece o apartamento. Quando o quarto que faz divisa 

                                                           
769

 Esses são pontos que configuram o projeto padronizado, definido pelos autores e já mencionado 
anteriormente. 
 
770

 Solução encontrada em muitos apartamentos paulistanos, mas encontrada também nas outras cidades 
estudadas, com a exceção de Recife. 

 
771

 Foi encontrado um caso, de um apartamento paulistano, que suprimiu dois dormitórios (e não apenas 
um) e ampliou a sala. Trata-se de um empreendimento chamado Petit 307, incorporado por Lindencorp e 
projetado por MCAA (Disponível em: http://www.lindenberg.com.br/detalhes-produtos.php?src=4&id=53. 
Acesso em: 2013). 
 
772

 O dormitório de empregada é outro que, às vezes, é suprimido e tem sua área acrescentada à sala. 
Nesses casos, ele normalmente localiza-se no interstício das zonas social e de serviços. A diminuição de 
empregadas domésticas que moram no apartamento e a contratação de diaristas podem tornar 
desnecessário o projeto desses quartos e banheiros de serviços em algumas circunstâncias. 
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com a zona social é suprimido e a sala é ampliada, o comprador em potencial pode ter a 

impressão, muitas vezes, equivocada, de que o apartamento é maior em termos de área. Isso 

quase nunca se confirma na prática, pois quem incorpora o edifício aproveita a supressão de um 

dormitório para diminuir ainda mais a área da sala, já que a ela será acrescida a área de outro 

cômodo. Portanto, diminui-se a área da sala à qual será somada a área de outro cômodo, diminui-

se também a área do dormitório que será suprimido, já que ele, na prática, não será mais utilizado 

como tal. No entanto, como se suprime a parede entre o dormitório e a sala, unindo os dois 

cômodos, tem-se a impressão equivocada de um espaço mais amplo. De qualquer forma, essas 

alterações sugerem que alguns dos dormitórios do projeto original não seriam mais úteis no 

cotidiano de muitas famílias. Essa constatação apenas confirma o que outros estudos acadêmicos 

já haviam captado sobre a supressão de paredes ou dormitórios: “(...) ampliar as salas através da 

subtração de um dos dormitórios, incorporando seus metros quadrados às áreas de convívio. O 

quarto que oferece a opção de alterações tem, em geral, ao menos uma de suas paredes em 

comum com as salas (...)” (QUEIROZ, 2008, p. 102)773. Esses argumentos atestam que, em 

muitos casos, nem todos os dormitórios são destinados ao repouso tradicionalmente previsto.  

 

  

Figura 111: empreendimento chamado Aquarela, incorporado por Brookfield e projetado por Lins Galvão. 
Localização: avenida dos Alpes, Vila dos Alpes, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-aquarela-parques-
residenciais. Acesso em: 13 novembro 2014). 

 

Outro cômodo de apartamentos paulistanos774 que tem sido sistematicamente aberto para 

a sala é a cozinha775. Essas cozinhas estão parcialmente ou totalmente abertas776 para a sala 
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 Outros estudos corroboram com as questões pontuadas, como Pinho (2005) e NOMADS.USP (2007). 

774
 Todas as outras cidades estudadas também apresentam unidades com essa solução. 

 
775

 Em alguns casos, todas as opções de planta do empreendimento têm cozinhas abertas para a sala, ou 
seja, se a pessoa comprar qualquer um desses apartamentos, sala e cozinha sempre estarão, de certa 
forma, no mesmo ambiente. Esse é o caso de um empreendimento chamado Green Lifestyle Residencial, 
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(figura 112). Em alguns casos, a área ocupada por cada um desses cômodos chega a ser 

indistinta, formando um único ambiente, representado na peça gráfica, inclusive, com o mesmo 

piso777. Tal como a abertura entre sala-dormitório, a abertura entre sala-cozinha permite duas 

interpretações. A primeira é que o cozinhar não está mais restrito territorialmente, nem confinado 

na zona de serviço. O cozinhar foi aproximado, pelo menos visualmente, da zona social, já que a 

cozinha agora encontra-se aberta para o ambiente da sala. Como a sala sempre foi um dos 

cômodos mais valorizados em termos de convívio familiar, o convívio na cozinha aberta para a 

sala valoriza-se conjuntamente. Existem alguns indícios que comprovam uma recente valorização 

do ato de cozinhar, associado agora a momentos de relaxamento, lazer, sociabilidade e convívio. 

A quantidade de programas televisivos em canais abertos ou fechados778 sobre culinária 

sofisticada, comandada por chefs779 renomados, é um desses indícios. Algumas dessas pessoas 

que estabelecem outra relação com o cozinhar podem ser as mesmas que não fazem mais 

refeições diárias em casa: almoçam e/ou jantam fora frequentemente e quando comem em casa, 

preparam pessoalmente a comida, junto com familiares, parentes ou amigos, numa atividade 

dotada agora de relaxamento e de sociabilidade780. O novo status desse ambiente é captado por 

Queiroz (2008, p. 98): 

Tudo indica que o preparo de alimentos em casa está cada 
vez mais relacionado a momentos de lazer e convívio, 
realizada (sic) em companhia de pessoas da família ou 
amigos. Assim, é natural que as pessoas não queiram mais 
ficar confinadas nas pequenas cozinhas (...), escondidas ao 
lado do tanque e da máquina de lavar roupas781. 

                                                                                                                                                                                                 
incorporado por Helbor, projetado por Isabel Jácomo e construído em Goiânia (Disponível em: 
http://www.helbor.com.br/greenlifestyleresidencial/. Acesso em: 2013). 
 
776

 Aqui considera-se parcialmente aberta quando há um elemento intermediário no limite entre os dois 
cômodos, no alinhamento onde, anteriormente, existia uma parede, que foi suprimida para conectar sala e 
cozinha. Uma parede até meia altura com uma bancada de madeira em cima seria um exemplo desse 
elemento intermediário. Por isso, aqui considera-se totalmente aberta quando não há nenhum elemento 
construtivo intermediário entre os dois cômodos. 
 
777

 Cozinha aberta para a sala não é uma novidade, pelo menos entre os apartamentos paulistanos. Villa 

(2002), mencionando alguns exemplares construídos em meados do século XX, entre as décadas de 1950 
e 1960, afirma que já havia cozinhas e salas mais integradas, sem paredes divisórias. Segundo a autora, à 
época, isso foi uma influência do american way of life. 

778
 Apenas no canal GNT, foram encontrados 9 programas sobre culinária. Disponível em: 

http://gnt.globo.com. Acesso em: 10 dezembro 2014. Além disso, existem canais com programação 
exclusivamente voltada para a gastronomia, como o Food Network (Disponível em: 
www.foodnetwork.com.br. Acesso em: 10 dezembro 2014). 

 
779

 A adoção do termo em francês mostra a pretensiosa sofisticação dessa culinária. 

  
780

 O hábito de comer fora de casa também é captado por Pinho (2005). 

781
 A atividade de cozinhar relacionada a momentos de relaxamento e sociabilidade também é captada por 

outros autores, como Pinho (2005, p. 28): “O que sempre foi historicamente uma obrigação de alguns 
membros do grupo doméstico ou de empregados [referindo-se ao cozinhar], tende a tornar-se opção de 
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Figura 112: empreendimento chamado Summer Total Life, incorporado por Viver e projetado por DPJ 
Arquitetura. Localização: rodovia Augusto Montenegro, Tenoné, Belém, Pará (Disponível em: 
http://www.viverinc.com.br/imoveis/Para/Summer-Total-Life-Tenone-Belem.aspx?idEmpreendimento=41. 
Acesso em: 2013). 

 

Talvez o projeto levantado que mais hesite entre uma cozinha confinada e uma cozinha 

integrada seja um empreendimento chamado Vitra, incorporado pela paulistana Cyrela782, 

projetado por Baldasso Loef e construído em Porto Alegre (figura 106). A peça gráfica mostra 

uma curiosa solução com duas cozinhas, ambas equipadas com bancada e pia mais fogão. A 

primeira está aberta para a sala, junto ao ambiente de “jantar”. A segunda está localizada vizinha 

à primeira cozinha, só que fechada, separada por uma parede, confinada no fundo do 

apartamento, junto à lavanderia. Considerando o que já foi averiguado aqui, a primeira cozinha 

estaria mais relacionada com a convivialidade e a sociabilidade e a segunda estaria mais 

relacionada ao confinamento dos indivíduos que preparam as refeições, eventualmente uma 

empregada doméstica, mantida visualmente isolada da zona social. O ambiente de cozinha 

hesitando entre as zonas social e de serviço se entrevê aqui783. Vários outros indícios comprovam 

que atividades realizadas, em princípio, na cozinha, estariam mais próximas e abertas da sala. A 

observação atenta de mobiliários e equipamentos instalados no interstício de sala-cozinha da 

                                                                                                                                                                                                 
convívio, de sociabilidade entre membros do grupo doméstico e convidados, eventualmente configurando-
se como evento de lazer. Dentro dessa nova ótica, é natural que a cozinha deixe de ser vista como espaço 
de rejeição, a ser escondido dos olhares dos visitantes, e passe a integrar as áreas de convivência da 
habitação, como já se pode verificar nas plantas recentes de apartamentos destinados a grupos domésticos 
de alto e médio poder aquisitivo”. A autora reporta-se principalmente os edifícios de apartamentos de Belo 

Horizonte. 

782
 Muitos dos exemplares mostrados aqui, construídos nas cidades estudadas, foram incorporados por 

empresas paulistanas e projetados por escritórios paulistanos. Portanto, nesses casos, ainda se trata da 
caracterização de apartamentos paulistanos, mas que foram construídos em outras localidades. 

 
783

 Ele é o único projeto com essas características entre todos os levantados. Trata-se, portanto, de uma 
exceção. 
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apartamentos paulistanos expõe essa integração784: mesa de refeições, bancada com pia, fogão, 

etc. (figura 113). Por exemplo, a presença de um fogão no limite entre sala e cozinha, agora 

abertas, certamente confirma certa indistinção de atividades e seus cômodos correspondentes. 

 

 

Figura 113: empreendimento chamado GoodLife Vila Romana, incorporado por Yuny e projetado por 
Konigsberger Vannuchi Arquitetos Associados. Localização: rua Aurélia, Vila Romana, São Paulo 
(Disponível em: http://www.yuny.com.br/imovel-goodlife-vila-romana-30.html. Acesso em: 2013). 

 

A segunda interpretação possível sobre a abertura entre sala e cozinha é que os 

incorporadores imobiliários, novamente, adotam uma manobra comercial. Na grande maioria dos 

apartamentos levantados, independentemente da cidade considerada, a cozinha é minúscula e 

configura-se geometricamente quase como um corredor785, posicionado entre a sala e a 

lavanderia (figura 114). Nessas circunstâncias, seu uso encontra-se comprometido e o 

relaxamento e a sociabilidade mencionados ficam prejudicados, principalmente se diferentes 

pessoas utilizarem a cozinha conjuntamente, ao mesmo tempo. Como o conforto é cada vez 

menor conforme sua área diminui, a supressão da parede entre cozinha e sala dá uma impressão, 

certamente equivocada, de que a metragem quadrada desses ambientes é mais ampla. Entre 

todos os exemplares encontrados, são raras as cozinhas que possuem um mobiliário além de 

                                                           
784

 Soluções encontradas também nas outras cidades estudadas. 
 
785

 Essa forma mais alongada e diminuta da cozinha é confirmada por alguns autores consultados, como 

Tramontano (2003 e 2004) e Queiroz (2008). Eles estabelecem também a relação entre diminuição de 
áreas e formas geométricas: “As graduais reduções de área de a partir dos anos 1970 [refere-se 
especificamente aos apartamentos paulistanos] tiveram efeitos claros sobre a forma das menores cozinhas, 
cujas proporções foram distanciando-se do quadrado. Verificável em plantas mais recentes, o resultado 
foram cômodos estreitos e alongados, verdadeiros corredores equipados (...)” (TRAMONTANO, 2004, p. 

111). 



446 
 

uma bancada com pia ladeada por fogão e geladeira. Igualmente, são relativamente poucas as 

cozinhas que têm uma mesa de refeições em seu ambiente. Dessa forma, muitas famílias não 

comeriam mais na cozinha e uma das justificativas está no fato de que não há espaço para 

instalar uma mesa confortavelmente. Isso mostra como a área da cozinha é pequena. Mostra 

também que um dos principais motivos da abertura da cozinha para a sala está relacionado à sua 

área cada vez menor. Queiroz (2008, p. 103-104) confirma essa suspeita e menciona em seus 

argumentos tanto peças gráficas quanto stands de venda onde se monta um apartamento modelo: 

“A razão principal disso [ou seja, da abertura entre sala e cozinha] seria a necessidade de fazê-los 

parecer mais amplos para os visitantes”786. 

 

 

Figura 114: empreendimento chamado Fit Icoaraci, incorporado por Tenda, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: travessa do Cruzeiro, Cruzeiro Icoaraci, Icoaraci, região metropolitana de 
Belém, Pará (Disponível em: http://www.tenda.com/apartamento/para/fit-icoaraci-icoaraci. Acesso em: 
2013). 

 

A supressão de paredes, a abertura de cômodos e a maior integração entre ambientes e 

usos entre sala-dormitório, sala-varanda e sala-cozinha, parecem uma estratégia comercial de 

quem incorpora o edifício. Em todos esses casos, costuma-se diminuir ainda mais espaços que 

historicamente já vêm perdendo área. Por trás de um discurso de adequação a novos modos de 

vida, adotado indiscriminadamente em propagandas e aceito, muitas vezes, por quem compra 

esse produto, existe uma forma encontrada para tornar mais baixo o custo de produção do 

apartamento, já que menos metros quadrados são construídos se os cômodos forem menores. 

A abertura entre os cômodos sala-cozinha e a integração dos usos desses dois ambientes 

são confirmados por agentes imobiliários entrevistados em todas as cidades estudadas. Alguns 

consideram essa abertura como uma das principais alterações no produto imobiliário dos últimos 

                                                           
786

 Outros autores corroboram com as explicações de Queiroz (2008), como Tramontano (2004, p. 115). 
Segundo ele, um fator que influência a abertura da parede da cozinha “está sem dúvida a óbvia exiguidade 
de suas áreas, tremendamente explicitada caso se decidisse manter vedações convencionais”. 
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dez anos787, justamente o período em que incorporadoras com atuação nacional iniciaram seus 

negócios nessas cidades. É preciso lembrar que muitas incorporadoras com essas características 

são de São Paulo. Alguns entrevistados assumem que a abertura cozinha-sala estaria relacionada 

diretamente com a entrada dessas incorporadoras SA com atuação nacional788. Outros 

entrevistados, ainda, mencionam nominalmente que isso é influência da ação de agentes do 

mercado imobiliário de São Paulo789, principalmente das empresas paulistanas que atuam 

localmente. Se a integração entre sala e cozinha é, como afirmam alguns dos entrevistados, uma 

influência de São Paulo, também seria uma influência das empresas paulistanas, por 

consequência, a significativa diminuição da área da cozinha, pois essa é uma das principais 

razões que justificam cozinhas abertas para as salas. 

A abertura cozinha-sala poderia gerar, em princípio, em alguma medida, alterações nas 

atividades e cômodos previamente estabelecidos nas zonas social e de serviço. O próprio 

significado dessas zonas poderia ser reestabelecido. Porém, na prática, o que se verifica é que a 

organização espacial do apartamento permanece quase inalterada, tanto em unidades paulistanas 

como nas outras cidades estudadas. Do ponto de vista arquitetônico e construtivo, a supressão de 

uma parede é a única mudança, sem que isso interfira, necessariamente, na forma como o 

apartamento é organizado espacialmente. O mesmo raciocínio poderia ser mencionado com 

relação aos dormitórios que alteram suas funções ou são abertos para a sala. Alguns autores 

confirmam os argumentos desse parágrafo (VILLA, 2002; TRAMONTANO, 2004; QUEIROZ, 

2008). Com isso, a organização espacial padronizada790, difundida largamente pelos principais 

incorporadores imobiliários estudados791, permanece inalterada, mesmo em muitos dos casos em 

que a propaganda do empreendimento sugere várias “opções” de planta. 

Outro limite é que, essa suposta flexibilidade, quando existe, em qualquer circunstância, é 

apenas inicial792. A propaganda induz o comprador escolher a planta que, de acordo com sua 

                                                           
787

 HUDSON, Alessandra. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Rossi, 2013; 
CAMPOS, Cíntia Gontijo. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Direcional, 2013; 
WALACE, Afonso. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila Arquitetura, 2013; 
SILVA, Mariana Cátima Queiroz e. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia, 2013b; FARIAS, 
Richelline. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: MRV, 2012; AXELRUD, Karen. Depoimento. 

Entrevistador: Felipe Anitelli. Porto Alegre, 2012. 

788
 MAIA, Fernando. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Brookfield, 2013; ALMEIDA Junior, 

Abílio Lopes de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Griffe Arquitetura, 2013. 

789
 WALACE, Afonso. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila Arquitetura, 2013; 

AROUCK, Giselle. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013; ARAUJO, Luis Sérgio 
Britto de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém: PDG, 2013. 

790
 Organização espacial padronizada a partir da sistematização de Tramontano e Queiroz (2009), já 

apresentada. 
 
791

 Essa constatação é realizada a partir da análise dos exemplares de apartamentos levantados. 
 
792

 Flexibilidade inicial é aquela definida ainda na etapa de projeto, antes do início da construção. 
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interpretação, seria a mais adequada para atender suas demandas domésticas. Após a 

construção do apartamento, o morador dificilmente poderia reconfigurar o espaço de sua moradia 

sem reformas barulhentas, demoradas, caras e que gerem resíduos sólidos descartáveis. Além 

disso, seria necessária a presença de mão-de-obra, contratada e paga para efetuar a reforma. A 

demolição de uma parede de alvenaria é um exemplo de reforma nessas condições. Nessas 

alterações de planta normalmente oferecidas na propaganda, raramente são revistos os sistemas 

construtivos e os materiais de construção que são utilizados. Materiais leves e esbeltos, como 

divisórias de madeira ou gesso acartonado não estruturais entre cômodos, quase nunca são 

utilizados. O próprio mobiliário, projetado para essas circunstâncias, poderia servir como divisão 

de ambientes. Além disso, dependendo do projeto dessas divisórias, elas permitiriam fáceis e 

rápidos rearranjos espaciais, realizados pelo próprio morador, sem a ajuda de mão-de-obra 

especializada e sem custos. Como aponta Tramontano (1993, p. 16), a pertinência da flexibilidade 

dos espaços de morar estaria relacionada com a evolução dos modos de vida e com os novos 

formatos dos grupos domésticos: 

(...) a flexibilidade dos espaços de morar deverá ocupar um 
lugar menos secundário na agenda de pesquisadores, 
promotores e arquitetos, na medida em que questões como a 
evolução dos modos de vida e dos formatos dos novos 
grupos domésticos, assim como as progressivas 
transformações do ciclo de vida da família nuclear, passarem 
a ser consideradas suficientemente importantes na discussão 
sobre o desenho da habitação brasileira de nossa época. 

Porém, a aceitação de divisórias mais leves e passíveis de flexibilidade permanente793, 

incluindo mobiliários com outros formato, design e função, ainda é tabu entre grandes parcelas da 

população brasileira, principalmente as pertencentes as classes de renda média e alta794. Esses 

materiais alternativos - aos tradicionalmente utilizados pelos incorporadores imobiliários e mais 

facilmente aceitos pelos compradores - seriam associados a precariedade e a miséria material. 

Divisórias improvisadas com tapumes, cortinas e armários, em habitações dos mais pobres, 

teriam veiculado essa imagem de precariedade e de miséria, que moradias de pessoas com 

algum êxito social não deveriam expressar (TRAMONTANO, 1993). Esse seria um dos motivos 

pelo qual a flexibilidade espacial, viabilizada através de outros materiais ou sistemas construtivos, 

não se popularizou entre os produtos imobiliários atualmente oferecidos no país. De fato, foram 

                                                                                                                                                                                                 
 
793

 Flexibilidade permanente é aquela que possibilita rearranjos posteriores a construção da edificação, 
realizada pelo próprio morador e de acordo com suas demandas, feitas em seu cotidiano e sem maiores 
dificuldades. 
 
794

 Essa dificuldade de aceitação de divisórias leves em moradias de elites econômicas já estaria 
estabelecida há gerações. Tramontano (2003) menciona o caso do edifício Prudência, incorporado pela 
Prudência Capitalização e projetado por Rino Levi em 1944, em São Paulo. Os compradores dos 
apartamentos teriam tido grande resistência sobre as soluções projetuais que propunham flexibilidade 
espacial. 
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encontrados poucos apartamentos nessas condições como, por exemplo, um empreendimento 

chamado Indi Vila Olímpia, incorporado por Bueno Netto, autor do projeto arquitetônico 

desconhecido, construído em São Paulo (figura 115). Uma das peças gráficas apresentadas na 

propaganda mostra uma divisória retrátil sanfonada entre a sala e a cozinha de um pequeno 

apartamento quitinete. Apesar desse elemento flexível não alterar em nada a organização 

espacial da unidade, essa divisória permitiria integrar ou isolar mais facilmente esse dois 

cômodos, ajustando a ambiência de acordo com as circunstâncias, com o cotidiano do morador 

ou, ainda, de acordo com o formato familiar do grupo doméstico, seu modo de vida ou de acordo 

com o ciclo familiar ao longo do tempo. 

 

 

Figura 115: empreendimento chamado Indi Vila Olímpia, incorporado por Bueno Netto, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Dr. Cardoso de Melo, Vila Olímpia, São Paulo (Disponível 
em: http://www.buenonetto.com.br/imovel-detalhe/indi-vila-olimpia. Acesso em: 13 novembro 2013). 

 

Percebe-se uma contradição. Por um lado, certas atividades do cotidiano de moradores 

parecem mais efêmeras e, por isso, demandam alterações nos cômodos, nos ambientes, nos 

usos e nos mobiliários dos apartamentos. A presença da divisória retrátil indica isso. Por outro 

lado, como lembrou Tramontano (1993), os elementos arquitetônicos que mais facilitam essas 

conversões espaciais são justamente os que teriam mais resistência entre muitos compradores. 

Esses moradores mais conservadores795 não seriam tão receptivos a alterações projetuais que 

                                                           
795

 Nesse caso, a palavra “conservador” é utilizada para indicar que o morador prefere manter os materiais 
de construção e os sistemas construtivos tradicionalmente utilizados nas habitações brasileiras, como 
paredes em alvenaria, revestidos com argamassa de cimento e pintadas posteriormente. 
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incluam esses materiais mais leves, como divisórias ou mobiliários, projetados, entre outras 

utilidades, para organizar o espaço do apartamento. 

 

5.1.2 ...(Q)UARTO 
 Uma questão expressiva em apartamentos de todas as cidades estudadas é que, 

atualmente, o dormitório possui uma variedade de usos enorme proposta na propaganda do 

empreendimento. Com isso, esse cômodo não estaria mais restrito ao dormir. Foram encontradas 

estações de trabalho ou estudo com computadores e equipamentos periféricos como impressoras 

(figura 116), além de outras mesas e cadeiras sem indicação de usos796 (figura 117), poltronas797 

(figura 118), sofás (figura 119), televisores (figura 120), etc.. São mobiliários que sugerem outras 

atividades além do dormir e dotam o quarto como um dos cômodos onde existe mais 

sobreposição de funções no apartamento. Isso indica que, nos dias de hoje, o dormitório tem 

significados distintos daqueles que ele teve décadas atrás. Uma pesquisa de opinião realizada 

pelo Nomads.usp (2003), E-Pesquisa – Comportamentos & Espaços de Morar, cujo objetivo foi 

entender melhor alterações entre perfis comportamentais e espaços de morar798, levantou que 

apenas 0,67% dos respondentes costumam usar o dormitório apenas para dormir. Isso significa 

que, para os respondentes dessa pesquisa, mais de 99% do total utiliza o dormitório para um uso 

diverso do inicialmente proposto: “(...) é importante perceber a enorme sobreposição de funções 

neste espaço, que abriga cada vez mais atividades” (NOMADS.USP, 2003, n. p.)799. Entre os 

adolescentes e jovens de 16 a 23 anos, por exemplo, 76,89% declararam estudar no dormitório800. 

 

                                                           
796

 Essa pesquisa de doutorado acredita que essas mesas poderiam ser utilizadas para ler, comer, estudar, 
trabalhar, etc.. 
 
797

 Foram encontrados alguns dormitórios com duas poltronas (em todas as cidades estudadas, inclusive 
São Paulo) ou três poltronas (apenas nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte). 
 
798

 Os moradores consultados vivem nos quatro estados da região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Espírito Santo. Entre os respondentes, cerca de 50% são moradores de apartamentos e 
cerca de 50% são moradores de casas. Segundo seus autores, a pesquisa reafirma “a enorme 
diversificação de padrões comportamentais que se encontram em curso na sociedade brasileira, como de 
resto, em muitos outros países ocidentalizados” (NOMADS.USP, 2003, n. p.). 
 
799

 Outros estudos acadêmicos confirmam que a função original de certos dormitórios vem sendo alterada 
atualmente, como TRAMONTANO (2004), NOMADS.USP (2007) e Queiroz (2008). 
 
800

 Outro dado que ajuda a dimensionar as alterações de uso nos dormitórios é que 48,30% declararam 
assistir televisão no quarto (NOMADS.USP, 2003, n. p.). Tramontano (2004) afirma que, a partir dos anos 
1980, a entrada do televisor nos dormitórios é sistemática. 
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Figura 116: empreendimento chamado Parque D‟Outonno, incorporado por MRV, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: rua Vulcânia, Alípio de Melo, Belo Horizonte, Minas Gerais 
(Disponível em: 
http://imoveis.mrv.com.br/apartamentos/minasgerais/belohorizonte/alipiodemelo/parquedoutonno/. Acesso 
em: 28 agosto 2013). 

 

 

Figura 117: empreendimento chamado Luiz Dias Lins, incorporado por Queiroz Galvão, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Boa Viagem, Boa Viagem, Recife, Pernambuco 
(Disponível em: http://www.queirozgalvao.net/pe/imovel/i/3/ed-luiz-dias-lins. Acesso em: 17 novembro 2014). 
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Figura 118: empreendimento chamado Ca‟d‟Oro Residências, incorporado por Brookfield e projetado por 
José Lucena. Localização: rua Augusta, Centro, São Paulo (Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/SP/apartamento-residencial-centro-cadoro-
residencias. Acesso em: 29 janeiro 2014). 

 

 

Figura 119: empreendimento chamado Aquarela, incorporado por Brookfield e projetado por Lins Galvão 
Arquitetos Associados. Localização: avenida dos Alpes, Vila dos Alpes, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-aquarela-parques-
residenciais. Acesso em: 17 novembro 2014). 
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Figura 120: empreendimento chamado Hit Complete Life, incorporado por Viver, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: avenida Protásio Alves, Petrópolis, Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul (Disponível em: http://www.arrobacasa.com.br/hit-complete-life. Acesso em: 17 novembro 2014). 

  

Nos apartamentos levantados, em todas as cidades, quase todos os dormitórios estão 

localizados no lado oposto da entrada, ou seja, eles estão concentrados na zona íntima e, para 

acessá-los, o morador precisa transpor a zona social. Essa é uma forma de controlar a chegada e 

a saída de certos membros da família, já que existe uma hierarquia na distribuição dos cômodos. 

Por exemplo, a sala sempre está mais próxima da porta de entrada e é um ponto obrigatório de 

passagem para quem chega ou sai dos quartos. Os apartamentos parisienses destinados à 

burguesia local, construídos no século XIX, estudados por diversos estudos do Nomads.up, como 

Tramontano (2004)801, já apresentavam essa mesma configuração sobre os dormitórios. Os 

apartamentos brasileiros contemporâneos estudados parecem repetir essa solução e raramente 

isso é alterado. Uma das poucas exceções é o edifício POP XYZ, incorporado por Idea Zarvos, 

projetado por Triptyque e construído em São Paulo (figura 121). Em uma das opções de planta, a 

porta de entrada do apartamento abre diretamente para o corredor íntimo, que se localiza junto ao 

único dormitório existente. Nesse caso, é possível entrar ou sair do dormitório (e entrar ou sair do 

apartamento) sem adentrar nos cômodos restantes, como a sala. 

 

                                                           
801

 Esse apartamento foi descrito no capítulo 4, quando as origens da padronização foram identificadas. 
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Figura 121: empreendimento chamado POP XYZ, incorporado por Idea Zarvos e projetado por Triptyque. 
Localização: rua Arapiraca, Vila Madalena, São Paulo (Disponível em: http://www.ideazarvos.com.br/pop-
xyz/. Acesso em: 19 novembro 2014). 

 

Existem outras situações em que a hierarquia dos dormitórios muda com relação aos 

cômodos restantes do apartamento. Em algumas unidades duplex, com dois pavimentos, as 

zonas social e de serviços localizam-se no andar superior e a zona íntima localiza-se no andar 

inferior802. O elevador, no entanto, atende todos os pavimentos do edifício, inclusive os andares 

dos dormitórios das unidades duplex803. Novamente, isso significa que é possível acessar o 

corredor íntimo e os próprios dormitórios diretamente, sem transitar pela sala. Nesses exemplares, 

os ocupantes dos dormitórios teriam certa autonomia pois esses cômodos poderiam ser usados e 

desvinculados, em termos de acesso, de todos os outros ambientes do apartamento. Por 

exemplo, um empreendimento chamado Vert, incorporado pela paulistana PDG, projetado pelo 

escritório de arquitetura paulistano MCAA e construído em Belém (figura 122). No pavimento 

superior, ao sair do elevador, acessam-se os ambientes de estar e jantar da sala, cozinha, 

                                                           
802

 Essa solução não é uma novidade. O edifício Esther, por exemplo, incorporado pela Usina Esther, 
projetado em 1935 por Vital Brazil, em São Paulo, tem uma proposta semelhante. Nas unidades duplex, é 
possível acessar o pavimento dos dormitórios diretamente, pois o elevador atende todos os andares. Já nos 
apartamentos contemporâneos estudados, com exceção de Porto Alegre, foram encontradas unidades com 
essas características em todas as outras cidades, inclusive São Paulo. 

 
803

 É preciso lembrar que, entre os apartamentos duplex levantados, são pouquíssimos os que têm elevador 
com acesso aos dois pavimentos. Normalmente, o elevador dá acesso ao andar em que está localizada a 
sala. Na sala existe uma escada interna que dá acesso aos dormitórios, localizados no segundo piso. 
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lavanderia, além de outras atividades vinculadas às zonas social e de serviços. No pavimento 

inferior, ao sair do elevador, acessa-se um hall, o corredor íntimo e os dormitórios. 

 

  

Figura 122: pavimentos inferior e superior de empreendimento chamado Vert, incorporado por PDG e 
projetado por MCAA. Localização: Gentil Bittencourt, Nazaré, Belém, Pará (Disponível em: 
http://www.pdg.com.br/torre-vert. Acesso em: 21 novembro 2014). 

 

Outros casos encontrados ainda mostram quartos que não estão agrupados na zona 

íntima804 (figura 123). Isso altera um dos pontos da organização espacial padronizada 

sistematizada por Tramontano e Queiroz (2009): tripartição em três grandes zonas - social, íntimo, 

serviços. Como os dormitórios não estão juntos, os cômodos normalmente associados à zona 

íntima não estão concentrados805. A hierarquia entre os ambientes, no entanto, continua 

inalterada. Por exemplo, independentemente da posição de cada um deles, transitar pela sala 

continua obrigatório para quem sai ou entra nos dormitórios. Nesses casos, uma das 

interpretações possíveis é que a sala ainda serviria como controle social do cotidiano de 

determinados membros da família. Portanto, mesmo deslocando um dormitório para outras 

regiões do apartamento e fragmentando a zona íntima, a maneira como ambientes e cômodos 

tradicionalmente806 são hierarquizados não se altera. A estratégia de que a sala deve condicionar 

                                                           
804

 Com exceção de Belém e de Goiânia, foram encontrados apartamentos com essas características em 
todas as outras cidades estudadas, inclusive São Paulo. Quando se menciona que os quartos não estão 
agrupados, se refere, evidentemente, aos dormitórios ocupados pelos membros da família. O dormitório de 
empregada, quando existe, normalmente não está agrupado com os outros dormitórios. Ele costuma se 
localizar no fundo da zona de serviço. 
 
805

 Em alguns desses casos, o dormitório que não está agrupado com os outros também não tem corredor 
íntimo. O acesso ao dormitório se dá diretamente através da sala. A articulação dos cômodos por meio de 
corredores, como mencionam Tramontano e Queiroz (2009), não existe para esse dormitório relocado. 
 
806

 A palavra „tradicional‟ é utilizada porque a grande maioria dos apartamentos levantados, em todas as 
cidades estudadas, segue rigorosamente os seis pontos da organização espacial padronizada 
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a localização dos dormitórios ou, ainda, a ideia de que os dormitórios devem estar espacialmente 

subordinados a sala, também não se altera.  

 

 

Figura 123: empreendimento chamado Residencial Bosque das Palmeiras Life, incorporado por Tenda, 
autor do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Sargento Juvêncio, Tejipió, Recife, 
Pernambuco (Disponível em: http://www.tenda.com/imoveis/residencial-bosque-das-palmeiras-life. Acesso 
em: 21 novembro 2014). 

 

A popularização do uso de computadores, notebooks, tablets e telefones individuais, 

conectados à internet e presentes em dormitórios, indica que deveria ser revista a hierarquia 

desse cômodo e sua relação com os outros espaços do apartamento. Há a constatação é que “o 

quarto de dormir, que sempre foi o reduto último de isolamento em relação ao mundo exterior, 

pode estar, inversamente, tornando-se sua ante-sala” (NOMADS.USP, 2007, p. 8)807. Por 

exemplo, muitas pessoas trabalham ou estudam no dormitório808 e, com isso, eventualmente, se 

                                                                                                                                                                                                 
sistematizada por Tramontano e Queiroz (2009). Nesse sentido, mesmo com a relocação dos dormitórios, a 
hierarquia dos cômodos e ambientes continua semelhante. 

 
807

 A inserção da internet na habitação, a requalificação do espaço doméstico e a redefinição de fronteiras 
do público e do privado também são estudadas por Pinho (2005, p. 26): “As fronteiras entre público e 
privado tornam-se agora mais difusas e indeterminadas, uma vez que o contato com o mundo exterior pode 
se fazer a partir dos setores mais íntimos da habitação (...)”. 

808
 Tramontano (2004, p. 77) lista diversas outras atividades que ocorreriam nos quartos, que seriam 

concorrentes com o „dormir‟: “O lugar onde cada vez mais se lê, se conversa, se fala ao telefone, se brinca 
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relacionam com outras pessoas, localizadas em seus respectivos dormitórios, a partir de 

equipamentos eletrônicos e comunicações remotas. Por isso, pelo menos virtualmente809, não é 

mais preciso transitar por qualquer outro cômodo para se acessar conteúdos, coisas ou pessoas 

localizadas fora do apartamento (figura 124). Requena (2007, p. 21-22) coloca a informatização 

do cotidiano doméstico e a expansão dos horizontes geográficos nos seguintes termos: 

O comportamento do homem urbano contemporâneo passa 
por mudanças intensas provocadas, entre outros fatores, pela 
inserção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
em seu cotidiano social. A crescente popularização da 
internet permite que partes do habitar das pessoas se façam 
presentes hoje no espaço virtual, criando laços de 
relacionamentos nessa fronteira eletrônica. Com o 
desenvolvimento do ciberespaço, e com o devido acesso à 
internet, o homem pode integrar-se a agrupamentos cujos 
membros vivem em cidades geograficamente distantes, com 
culturas variadas e idiomas distintos, construindo para si 
noções de territorialidades simbólicas. 

 

 

Figura 124: empreendimento chamado Rossi Mais Conviva, incorporado por Rossi e projetado por Túlio 
Lopes. Localização: rua Barão do Monte Alto, Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
http://www.rossiresidencial.com.br/imoveis-a-venda/minas-gerais/belo-horizonte/barreiro/rossi-mais-
conviva/366. Acesso em: 19 novembro 2014). 

                                                                                                                                                                                                 
com os filhos, se estuda, se come assistindo tv, se faz sexo, se veste, se armazenam roupas, se navega na 
internet, se recebem colegas, se produz trabalho remunerado (...)”. 

809
 Não apenas virtualmente. Quando há computadores e internet, eventualmente, há também infraestrutura 

física que conecta esses usuários. Essa infraestrutura pode ser invisível ou desconhecida por quem usa, 
mas ela pode estar presente no espaço concreto do apartamento, do edifício e da cidade. Por isso, 
dormitórios de apartamentos diferentes, de edifícios diferentes, de cidades diferentes, etc., nesse caso, 
estariam conectados fisicamente. 
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Aqui, afirma-se que, como esses dormitórios atualmente incorporam outros significados, os 

autores dos projetos arquitetônicos dos apartamentos precisam rever o desenho e a localização 

dos quartos na hierarquia espacial. Nesse contexto, o projeto padronizado, sistematizado por 

Tramontano e Queiroz (2009), precisa ser revisto, atualizado, superado e não mais utilizado como 

paradigma entre os principais incorporadores imobiliários brasileiros. Um dos pontos que configura 

a organização de planta padronizada é justamente a existência de uma relação de hierarquia 

entre os espaços. Nesse caso, o que deveria ser revisto é a relação de hierarquia que o dormitório 

estabelece com os espaços do apartamento. 

O capítulo anterior tem um tópico específico que trata da sistemática diminuição de áreas 

dos apartamentos mais recentes. Essa é uma questão essencial que deveria ser relacionada aos 

dormitórios que atualmente prevêem uma variedade de usos810. Em princípio, essas atividades 

estão sendo realizadas com mobiliários tradicionais, não muito diferentes dos utilizados nas salas 

como, por exemplo, mesas, poltronas e sofás. Isso significa que mais atividades demandariam 

também mais espaço e um quarto maior. Porém, o que se encontra, invariavelmente, é 

exatamente o contrário e as áreas são cada vez mais diminutas811. Nessas condições, as 

atividades ocorridas seriam prejudicadas. O incorporador quase nunca adapta o apartamento que 

ele produz e vende, em qualquer cidade, dentro das novas demandas domésticas dos usuários. 

No máximo, ele identifica essas demandas e cria uma imagem que, ao comprador em potencial, 

parece mais próxima de seu cotidiano. Essa imagem é disponibilizada na propaganda do 

empreendimento e serve, mais do que qualquer outra coisa, para potencializar a venda do 

apartamento. Por exemplo, um morador que trabalhe812 em casa e veja uma estação de trabalho 

incluída no desenho que representa o dormitório pode acreditar que esse apartamento seja mais 

adequado ao seu dia-a-dia. Em termos de imagem, uma estação de trabalho foi incluída no 

dormitório e mudou a maneira como o apartamento é representado. Em termos espaciais, 

                                                           
810

 Tramontano (2004) confirma a sistemática redução da área dos dormitórios de apartamentos. 
 
811

 Quando se conclui que a área dos dormitórios vem diminuindo, é preciso lembrar que, no caso de 
dormitórios de empregada, esses cômodos atingem medidas ainda menores. O arquiteto recifense Ricardo 
Pessoa de Melo, por exemplo, comenta que, em alguns casos, o dormitório de empregada é tão pequeno 
que, de acordo com a lei, ele nem poderia ser nominado como tal. Nesses casos, se rotula como „depósito‟: 
“(...) você tira o nome „quarto de empregada‟ e bota „depósito‟, sabendo que vai dormir uma pessoa ali 
dentro. (...) todo mundo sabe o que acontece. Então, isso ai é uma forma sub-humana de tratar as pessoas” 
(MELO, Ricardo Pessoa de. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: MVRF, 2012). 

812
 Autores como Villa (2002), Tramontano (2003), Queiroz (2008) e Camargo (2009) afirmam que o 

trabalho remunerado faz parte das atividades domésticas realizadas em muitos dos apartamentos 
contemporâneos. 
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arquitetônicos ou construtivos, no entanto, nada foi alterado além da provável diminuição de 

áreas813. 

Outra questão já pontuada nesse trabalho é a diminuição do número de membros da 

família e a diminuição da quantidade de filhos por família. Essas reduções seriam mais 

significativas em grupos domésticos com renda mais alta, segundo Villa (2002). No geral, famílias 

com poder aquisitivo mais alto costumam comprar apartamentos com áreas maiores814. Portanto, 

famílias que tendem a ser menores (as mais ricas) ocupam espaços maiores, pois compram, em 

tese, apartamentos maiores. Por outro lado, a partir de dados do IBGE, Villa (2002) menciona que 

famílias com menos recursos financeiros seriam geralmente mais numerosas815. Essas famílias 

empobrecidas, por não terem muito dinheiro, tenderiam comprar apartamentos com áreas 

menores, pois eles custariam mais barato, em princípio816. A contradição é que, em muitos casos, 

famílias menores morariam em apartamentos maiores e o contrário, famílias maiores morariam 

em apartamentos menores. As primeiras famílias seriam mais ricas e as segundas famílias seriam 

mais pobres. Obviamente, espaços proporcionalmente maiores abarcariam com mais conforto as 

novas atividades ocorridas no apartamento, inclusive nos dormitórios. Nesse cenário, a 

inadequação do projeto se agrava quanto mais pobre for a família. É oportuno reafirmar que 

famílias com pouco capital para investir em moradia só conseguiriam obter espaços domésticos 

mais confortáveis quando a habitação oferecida for considerada também um direito pleno e não 

apenas uma simples mercadoria. Porém, o fato é que promotores imobiliários privados, por 

questões comerciais, talvez legítimas, não têm interesse em produzir nada que não seja uma 

mercadoria. 

Os apartamentos maiores, com programa mais extenso, com maior quantidade de 

cômodos e, portanto, mais caros, também teriam, em princípio, mais opções de adaptações de 

acordo com as demandas familiares. Já apartamentos menores, com programa simplificado e 

poucos cômodos, teriam, por consequência, menos possibilidades de rearranjo, adaptações e 

conversões de usos dos cômodos. Dentro dos casos estudados, quanto maior é o apartamento de 

qualquer cidade, mais opções de planta ele tende a ter. Por outro lado, nos apartamentos 

                                                           
813

 Isso aponta uma contradição, pois a zona íntima aumentou sua área, proporcionalmente, à área das 
zonas social e de serviços. Isso ocorreu por causa da inserção cada vez mais constante de cômodos como 
banheiros privativos e closets. A área referente ao dormitório, em muitos casos, no entanto, diminuiu. 
 
814

 Algumas exceções poderiam ser mencionadas, como as pequenas e caras quitinetes, destinadas a 
faixas de renda mais alta. 
 
815

 É evidente que não se pode negligenciar as exceções: famílias pobres com um número de membros 
menor e famílias ricas com um número de membros maior. 
 
816

 Essa comparação entre apartamento menor e custo menor foi realizada mesmo assumindo que a 
metragem quadrada não é o único fator que influencia no preço final do imóvel. A localização, por exemplo, 
também é determinante. 
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menores, são raros aqueles que têm muitas opções de arranjo da planta817. Os quartos de 

empregada seriam um exemplo. Quando presentes, eles compõem o programa de apartamentos 

destinados a classes de renda mais alta. É frequente que o uso inicial desse dormitório seja 

inutilizado e sua metragem quadrada agregada à sala ou à cozinha. Em outros casos, tais como 

os dormitórios reversíveis criados entre as décadas de 1970 e 1980818, eles se transformam em 

um quarto a mais para a família quando se abre uma porta para o corredor íntimo, ao mesmo 

tempo em que se fecha uma porta para a área de serviço (figura 125)819. 

 

 

Figura 125: empreendimento chamado Vita Praia, incorporado por Cyrela e projetado por Alexandre 
Maçães. Localização: avenida Ayrton Senna da Silva, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, região 
metropolitana de Recife, Pernambuco (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/vita-praia-recife-
apartamento-piedade-recife-pe. Acesso em: 21 novembro 2014). 

 

                                                           
817

 Uma exceção talvez sejam as quitinetes, chamadas pela publicidade como studios ou lofts, destinadas a 
classes de renda mais alta, que normalmente têm diversas opções de planta. 
 
818

 Um Banco de Dados sobre Apartamentos, criado e atualizado constantemente por estudos acadêmicos 
do Nomads.usp, mostra que já existiam algumas unidades, nos anos 1930, em São Paulo, com o dormitório 
de empregada reversível. 
 
819

 Na amostra levantada, apenas em Recife foram encontradas unidades com o dormitório de empregada 
reversível. Nenhum outro caso foi identificado nas outras cidades estudadas. 
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 O próprio dormir hoje pode se constituir de maneira diversa. Em alguns apartamentos, 

existem dois quartos diferentes com cama de casal820 (figura 126). Aqui, aventa-se a 

possibilidade de um casal, formalmente casado ou não821, morar no mesmo apartamento, mas 

dormir em quartos separados822. Se uma parcela dos casais, mesmo que quantitativamente 

ínfima, já não dorme diariamente na mesma cama, isso pode mostrar uma maior autonomia, um 

cotidiano relativamente independente e uma rotina diferente de cada um. Nesse sentido, mesmo 

que esse suposto casal tenha filhos e se configure a partir de uma família nuclear, trata-se de um 

grupo doméstico cujos membros assumem papéis diferenciados da família nuclear de gerações 

anteriores. Portanto, não apenas a diversidade de famílias seria notada, mas a própria família 

nuclear se mostra renovada. Outra possibilidade, também considerada aqui, é que um dos filhos 

case e continue, temporariamente, morando na casa dos pais. Nesse caso, a configuração seria 

mais parecida com uma família extensa. 

 

 

Figura 126: empreendimento chamado Smart Vila Mascote, incorporado por Gafisa, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: rua Lacedemônia, Vila Mascote, São Paulo (Disponível em: 
http://www.gafisa.com.br/imoveis/sp/sao-paulo/smart-vila-mascote. Acesso em: 24 janeiro 2014). 

 

                                                           
820

 Com a exceção de Recife e de Porto Alegre, todas as outras cidades têm apartamentos com essas 
características, inclusive São Paulo. 

 
821

 No civil ou no religioso. 
 
822

 Alguns estudos reiteram a possibilidade do casal dormir em quartos separados (NOMADS.USP, 2007; 

QUEIROZ, 2008). 
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 Outra atividade inusual, encontrada em quartos, é o dormir em redes823. Relatos informais 

coletados em Recife e em Belém824 insinuam que essa seria uma prática relativamente popular 

nas regiões Nordeste e Norte. Portanto, mesmo muitos dos apartamentos contemporâneos, 

construídos já nos anos 2000, teriam redes ao lado de camas nos dormitórios de unidades desses 

edifícios. Outro relato informal colhido é que paredes com materiais mais leves, como divisórias de 

gesso, por exemplo, não seriam bem aceitas pela população porque haveria complicações 

construtivas para se instalar os ganchos das redes. Dentre os projetos levantados, foi encontrado 

apenas um dormitório com uma rede representada na peça gráfica da propaganda (figura 127). 

Isso certamente não significa que haja poucos quartos com redes nessas cidades, pois elas são 

instaladas posteriormente pelos próprios moradores. A instalação dos ganchos não é um item de 

projeto vendido pelo incorporador. Talvez, por isso, é compreensível que não constem redes nas 

peças gráficas das propagandas. 

 

 

Figura 127: empreendimento chamado Ilha de Creta, incorporado por Freire Mello e projetado por Fábio 
Mello. Localização: rua Romualdo Coelho, Baia do Guajará, Belém, Pará (Disponível em: 
http://www.freiremello.com.br/fm/site2013/exibirObra.php?tesiidanterior=11&obraidshow=28. Acesso em: 17 
novembro 2014). 

 

                                                           
823

 Foram encontradas também redes em varandas em poucas unidades de Belém, de Goiânia e de São 
Paulo. Porém, nesses casos, essa peça teria um uso parecido ao de uma poltrona, também frequente em 
muitas varandas. Já a rede presente em dormitórios de alguns apartamentos estaria relacionada também ao 
dormir. 
 
824

 Não foi encontrado nenhum relato nas outras cidades estudadas. 
 



463 
 

Alguns agentes do mercado imobiliário entrevistados, em Recife e em Belém, ratificam a 

presença de redes nos dormitórios dos apartamentos. O arquiteto Albérico Paes Barreto 

(informação verbal)825, do escritório Rangel Moreira, de Recife, por exemplo, acredita que as redes 

já não são tão populares como eram anos atrás. Ele afirma que era muito comum encontrar redes 

em apartamentos na cidade ainda nos anos 2000. Porém, segundo o arquiteto, esse item teria 

diminuído, principalmente, após a entrada de incorporadoras SA com atuação nacional no 

mercado imobiliário local. Barreto diz que os quartos dimensionados por essas incorporadoras são 

relativamente menores do que se costumava encontrar em Recife e, por isso, é mais difícil 

acomodar uma rede junto com uma cama. A área do dormitório diminuiu e já não é mais suficiente 

para acomodar confortavelmente a rede e isso teria relações com empreendimentos imobiliários 

realizados por algumas empresas paulistas. Isso significa também que o mercado imobiliário de 

São Paulo, através de incorporadoras que atuam em Recife, influenciaria, em alguma medida, o 

cotidiano doméstico de famílias moradoras de apartamentos recifenses. 

 Já o arquiteto Fábio Mello (informação verbal)826, professor da Universidade Federal do 

Pará827, lembra algumas incompatibilidades entre decisões de projeto de incorporadoras 

paulistanas e demandas domésticas de compradores dos apartamentos belenenses. Ele 

menciona a parede de gesso como divisória entre cômodos, que não teria sido bem aceita entre 

os compradores porque não permite a instalação posterior de redes828. Segundo Mello, essa teria 

sido uma das dificuldades em usar a parede de gesso nos apartamentos construídos em Belém829. 

Esse é um indício de tentativa de interferência de agentes imobiliários externos ao mercado de 

Belém sobre os produtos produzidos e oferecidos localmente. Nesse caso, se ocorressem, as 

interferências seriam inconvenientes porque impossibilitariam a colocação de redes nos 

dormitórios. 

 

                                                           
825

 BARRETO, Albérico Paes. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Recife: Rangel Moreira, 2012. 

826
 MELLO, Fabio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belém, 2013. 

827
 Mello também tem um escritório de arquitetura e projetou diversos edifícios de apartamentos em Belém 

nos últimos anos, principalmente para a incorporadora Freire & Mello. Ele projetou, por exemplo, o edifício 
Ilha de Creta, incorporado por Freire & Mello, já apresentado aqui como exemplo em que a rede é incluída 
no dormitório. 
 
828

 É possível instalar redes em paredes de gesso, mas essa parede precisa ser projetada com esse item e 
construída já com o gancho. Isso não seria comum, pois as incorporadoras paulistanas não teriam projetado 
paredes de gesso capazes de receber ganchos de redes. 
 
829

 É provável que esse não seja o único motivo. Questões relacionadas a logística de transporte das placas 
até a região Norte, a inexistência de uma indústria adequada que produza as placas, na região de Belém, 
na quantidade esperada pelo mercado imobiliário, a falta de qualificação de mão-de-obra adequada na 
região, entre outros motivos, podem explicar o pouco uso de paredes de gesso em Belém. 
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5.1.3 ...(C)OZINHA 
 A cozinha é um dos cômodos do apartamento com mobiliário mais constante entre as 

peças gráficas analisadas. Em quase todas as unidades levantadas, em São Paulo e também nas 

outras cidades, estão representados uma pia ladeada por fogão e geladeira. Algumas vezes, 

como já constatado, esses mobiliários estão localizados no interstício entre a cozinha e a sala e 

atividades normalmente realizadas no ambiente de serviço avançam sobre a zona social830. 

Também já foi lembrado que a estratégia de demolir a parede entre cozinha e sala estaria 

relacionada com a diminuição de áreas do apartamento. As áreas têm diminuído tanto que as 

atividades seriam comprometidas se estivessem confinadas dentro de diminutos cômodos. Os 

apartamentos parecem diminuir a área de seus cômodos abaixo do mínimo necessário para as 

atividades correspondentes acontecerem confortavelmente. Como a cozinha, muitas vezes, limita-

se a um corredor equipado entre a sala e a lavanderia, bancada com pia ladeada por fogão e 

geladeira deve ser a única configuração possível nessas condições. 

Historicamente, outras atividades já foram realizadas em cozinhas brasileiras, atividades 

que, hoje, já não constam nos layouts das cozinhas apresentadas nas propagandas. A mesa de 

refeições, por exemplo831. Se for considerada apenas a peça gráfica do apartamento, o 

observador pode ser levado a acreditar que as pessoas não comem mais na cozinha, já que são 

pouquíssimos os exemplos de mesas incluídas nesse cômodo (figura 128). Mesmo que essa 

constatação seja verdadeira, é provável que muitas pessoas estariam comendo menos na 

cozinha, entre outras razões, por causa da inadequação de sua área e não por qualquer outro 

motivo. A dificuldade de instalar a mesa com comodidade forçaria muitas pessoas, 

involuntariamente, a comer nos ambientes das salas, por exemplo832. Essa hipótese é confirmada 

por Villa (2002, p. 188): “Devido à exiguidade de sua área [refere-se à cozinha], o consumo de 

refeições é transferido para a sala”. Portanto, usar a cozinha não dependeria tanto de desejos ou 

interesses individuais dos moradores, nem de demandas específicas da família, nem do cotidiano 

próprio dessas pessoas, nem de peculiaridades do modo de vida do grupo doméstico. Constata-

se que as questões listadas na frase acima não seriam insumos importantes na definição do 

desenho das cozinhas desses apartamentos. 

                                                           
830

 Esse “avanço” deveria considerar todas as ressalvas colocadas no tópico “(S)ala”. 

 
831

 A mesa de refeições está ausente em quase todas as cozinhas, em apartamentos de qualquer uma das 
cidades estudadas, inclusive São Paulo. 

 
832

 São raros os apartamentos levantados que têm uma copa, entre a cozinha e a sala, que contém uma 
mesa para refeições. Um dos apartamentos encontrado está no edifício Parc Zodíaco, incorporado por EPO 
Engenharia, projetado por Gustavo Penna e construído em Belo Horizonte. Disponível em: 
http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/edificio_parc_zodiaco/14. Acesso em: 25 novembro 2014. 
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Figura 128: empreendimento chamado Breeze LifeStyle, incorporado por Helbor e projetado por Isabel 
Jácomo. Localização: rua 58, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
http://www.helbor.com.br/breezelifestyle/. Acesso em: 2013). 

 

A E-Pesquisa – Comportamentos & Espaços de Morar (NOMADS.USP, 2003, n. p.), 

levantou que 38,72% dos respondentes não costumam fazer suas refeições na cozinha833. Se a 

imensa maioria dos apartamentos observados não tem mesa na cozinha e, mesmo assim, como 

afirma esse estudo do Nomads.usp, 61,28% dos respondentes comem na cozinha, é possível 

concluir que as condições em que elas comem não seriam as mais adequadas. Eles não teriam 

conforto ao realizar as refeições na cozinha, principalmente se esse cômodo não tivesse uma 

mesa adequada834. 

Quando não é possível comer na cozinha, o local mais óbvio para as refeições estaria 

localizado na zona social. Porém, não necessariamente na sala. Com a exceção de Recife e de 

Porto Alegre, em todas as outras cidades estudadas, inclusive São Paulo, foram encontrados 

exemplares em que existe uma ligação direta entre cozinha e varanda. Nesses casos, a peça 

gráfica mostra a varanda com uma ambientação equivalente a da sala, com sofás, poltronas e 

                                                           
833

 Esse percentual se refere a região Sudeste, incluindo as quatro capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Vitória – e cidades no interior dos estados. Apesar de não contemplar as demais metrópoles 
estudadas por esse doutorado, a E-pesquisa Nomads.usp dá uma ideia de como moradores da região 
brasileira mais populosa fazem suas refeições. 

 
834

 Quando afirma-se aqui que a cozinha não tem uma mesa de refeições, significa que não há uma mesa 
de refeições desenhada na peça gráfica que foi coletada. Posteriormente, após a ocupação do apartamento 
pela família, os moradores podem colocar uma mesa na cozinha, mesmo que seja improvisada. 
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mesas para refeições. Além disso, essa varanda também prevê peças para preparo de alimentos, 

como pias e churrasqueiras. Essa seria uma forma diferente de interligar as zonas social e de 

serviços, diretamente através da varanda e da cozinha (figura 129). Essa parece ser mais uma 

tentativa de aproximar a cozinha de atividades ocorridas na zona social. Confirmando essa 

suposição, a E-Pesquisa – Comportamentos & Espaços de Morar (NOMADS.USP, 2003, n. p.), 

levantou que 24,04% dos entrevistados gostariam que uma divisória móvel integrasse a cozinha 

com um jardim ou com uma varanda. Esse desejo aponta “uma vontade de relação entre este 

espaço [a cozinha] e um exterior prazeroso, desvinculando-o da idéia convencional de 

serviços”835. Como as peças gráficas já sugerem atividades variadas na varanda, inclusive 

aquelas anteriormente realizadas apenas na cozinha, como o preparo de refeições, a hierarquia 

dos espaços e ambientes é alterada. Não é mais necessário atravessar a sala para transitar entre 

cozinha e varanda. Como sugere a imagem da planta, a varanda, em alguma medida, seria uma 

instância complementar da cozinha e da sala. 

 

 

Figura 129: empreendimento chamado Torres Cenário, incorporado por PDG, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: travessa Djalma Dutra, Baía do Guajará, Belém, Pará (Disponível em: 
http://www.pdg.com.br/belem/baia-do-guajara/torres-cenario. Acesso em: 2013). 

 

As colocações do parágrafo acima somente seriam confirmadas a partir das seguintes 

ressalvas: 1. A varanda realmente ser utilizada como um ambiente de estar, de jantar e de 

preparo de alimentos. Em princípio, esse espaço, bem como o respectivo mobiliário, é apenas 

                                                           
835

 Outro dado levantado pela pesquisa é que 27,87% dos entrevistados desejam ter uma televisão em sua 
cozinha (NOMADS.USP, 2003). Isso reforça que a cozinha, nos dias de hoje, estaria desvinculada de uma 
função apenas de serviço. 
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sugerido na propaganda. É difícil mensurar com precisão se a varanda gourmet é, de fato, uma 

demanda importante entre as famílias que habitam esses apartamentos. Tal como faz em todos 

os outros cômodos, a peça gráfica determina um uso específico da varanda a partir do mobiliário 

sugerido. Os moradores, na prática, por outro lado, podem utilizar a varanda de outras formas, 

não sabidas inicialmente, de acordo com a variação de suas demandas pessoais; 2. A varanda ter 

área suficiente para receber confortavelmente todas as atividades que são sugeridas nas peças 

gráficas. Varandas muito pequenas, com formatos mais alongados e menores larguras podem 

dificultar o uso e desestimular a permanência mais prolongada dos moradores, de acordo com os 

usos inicialmente propostos. É possível que o morador descubra, posteriormente, que os seus 

próprios móveis não cabem na varanda, como tinha sugerido a peça gráfica; 3. A varanda precisa 

manter suas características originais, sem ter seu perímetro externo fechado com vidro. Quando 

varandas são envidraçadas, elas se configuram como qualquer outro cômodo do apartamento e 

sua proposta original seria prejudicada. Boa parte das varandas é fechada posteriormente, 

inclusive com o conhecimento, a conivência e o incentivo do próprio promotor imobiliário. 

Alguns agentes imobiliários ouvidos afirmam que a ligação entre cozinha e varanda 

ocorreu a partir da ação de incorporadoras SA com atuação nacional, inseridas no mercado 

local836. Em Goiânia, por exemplo, foram encontradas nove incorporadoras com essas 

características e negócios na cidade. Entre elas, oito são provenientes de São Paulo837. Esse fato 

vincularia os projetos com cozinhas-varandas interligadas com ações de promotores paulistanos. 

Porém, nem todos os casos encontrados838 são edifícios incorporados por empresas provenientes 

da capital paulista. Brasal, Consciente, HSI e TCI, que são incorporadoras goianas, têm 

apartamentos lançados nesses termos. Por um lado, alguns arquitetos ouvidos em Goiânia dizem 

que essa é uma influência das empresas nacionais mencionadas, sabidamente paulistanas. Por 

outro lado, diversas empresas locais adotam a mesma solução projetual. Portanto, nesse caso, a 

influência de São Paulo não se restringia às características arquitetônicas dos edifícios, mas 

concerne também a atuação de incorporadoras locais e suas decisões sobre os produtos que 

serão lançados. “Trouxeram, principalmente (...), a integração entre cozinha e varanda gourmet, 

                                                           
836

 ARANTES, Juliana Queiroz. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Terral, 2013; GALVÃO, 
Iara Luiza Vieira Pereira. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Lins & Galvão Arquitetos 
Associados, 2013; WALACE, Afonso. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila 

Arquitetura, 2013. 

837
 Brookfield, Cyrela, PDG, Tecnisa, Rossi, Gafisa, Helbor e Viver. Dentre as levantadas, a MRV é a única 

incorporadora SA com atuação nacional, com negócios imobiliários atualmente em Goiânia, que não é de 
São Paulo. 

838
 Casos encontrados em Goiânia em que a cozinha tem uma ligação direta com a varanda. 
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que não existia isso aqui. (...) Agora é regra”, afirma a arquiteta goiana Iara Luiza Vieira Pereira 

Galvão (informação verbal)839, referindo-se a incorporadoras SA com atuação nacional. 

Encontrou-se algo parecido em Belo Horizonte. Alguns dos agentes imobiliários ouvidos840 

afirmam que a abertura entre cozinha e varanda é uma mudança ocorrida em projetos de 

apartamentos mineiros nos últimos cinco ou dez anos. Esse é justamente o período em que quase 

todas as incorporadoras com matriz atualmente em São Paulo expandiram geograficamente seus 

negócios e produziram edifícios em outras regiões, inclusive Belo Horizonte. Foram encontradas 

onze empresas SA de atuação nacional e negócios imobiliários na capital mineira. Entre elas, 

nove têm matriz atualmente em São Paulo841: Cyrela, Even, PDG, Living, Camargo Correa842, 

Rodobens, Viver, Tenda843 e Rossi. Além disso, foram encontradas algumas incorporadoras 

locais, de Belo Horizonte, que projetaram cozinhas com ligação para a varanda, como Patrimar e 

Canopus. A partir do cenário de Goiânia, descrito no parágrafo anterior, é possível imaginar que 

essas empresas belo-horizontinas tenham sido, em alguma medida, igualmente influenciadas por 

empresas paulistas. 

Uma peça diferente das normalmente encontradas na cozinha é a churrasqueira, presente 

apenas em apartamentos de Porto Alegre (figura 130). Evidentemente, ela estaria relacionada 

aos hábitos da culinária gaúcha844 e, por isso, não consta em nenhum exemplar estudado das 

outras cidades estudadas. Com uma churrasqueira, o uso da cozinha e o preparo das refeições 

são alterados. O próprio significado da cozinha poderia se ampliar, pois o churrasco também 

estaria relacionado com a sociabilidade gerada com o cozinhar na churrasqueira. O problema é 

                                                           
839

 GALVÃO, Iara Luiza Vieira Pereira. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Goiânia: Lins & Galvão 

Arquitetos Associados, 2013. 

840
 PODESTÁ, Sylvio. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte, 2013; PINHO, Ângela. 

Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte, 2013; WALACE, Afonso. Depoimento. 
Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila Arquitetura, 2013. 

841
 Apenas a matriz da MRV e da Direcional não estão localizadas em São Paulo. 

 
842

 A Camargo Correa é uma empresa que atua em diferentes segmentos da construção civil. Entre eles, 
está a incorporação de edifícios de apartamentos. É especificamente esse segmento da empresa que tem 
matriz atualmente em São Paulo. 
 
843

 Como já descrito no capítulo 2, a Tenda tem origem em Belo Horizonte. Posteriormente, porém, a 
empresa foi comprada pela incorporadora paulistana Gafisa. Por isso, a Tenda transferiu sua matriz para a 
cidade de São Paulo. Originalmente, nenhuma das duas empresas é de São Paulo (Tenda: Belo Horizonte, 
Gafisa: Rio de Janeiro). Porém, hoje, a matriz das duas empresas está na capital paulista. 
 
844

 É preciso lembrar que existem churrasqueiras em apartamentos de todas as cidades estudadas. Porém, 
elas sempre estão localizadas do lado de fora, na varanda. Além disso, não se trata de uma novidade. Em 
São Paulo, por exemplo, já existiam churrasqueiras em varandas de alguns apartamentos de luxo nos anos 
1980. Por exemplo, um edifício chamado Terraza Del Sole, de incorporador e autor do projeto arquitetônico 
desconhecido, localizado na rua Visconde de Nacar, bairro Morumbi, publicado no Jornal Folha de São 
Paulo em 1985 (fonte: Banco de Dados sobre Apartamentos, Nomads.usp). Além disso, dentre os 
empreendimentos imobiliários atuais, de todas as cidades estudadas, entre a amostra levantada, também 
existem churrasqueiras no condomínio do edifício, em alguma instância coletiva do térreo. 
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que, em termos formais ou dimensionais, nada se altera com relação a cozinhas projetadas em 

apartamentos de outras cidades. Do ponto de vista arquitetônico, a cozinha porto-alegrense é 

bastante parecida com a cozinha de apartamentos encontrados em outras regiões brasileiras. A 

diferença é a presença desse equipamento, que, no Rio Grande do Sul, deve facilitar a venda do 

apartamento. Ao imaginar845 uma churrasqueira na cozinha, o consumidor gaúcho pode ser 

induzido a identificar-se com esse produto, apesar da cozinha ter as mesmíssimas características 

de cozinhas projetadas em apartamentos por todo o Brasil. Se uma peça e uma atividade foram 

acrescentadas e sua dimensão não foi aumentada proporcionalmente, é provável que o uso 

dessas cozinhas seja ainda mais problemático. 

 

 

Figura 130: empreendimento chamado New Life, incorporado por PDG, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: avenida Ipiranga, Partenon, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: 
www.pdg.com.br. Acesso em: 14 janeiro 2014). 

 

O curioso é que todos os apartamentos encontrados em Porto Alegre que tinham 

churrasqueira na cozinha foram incorporados por empresas com matriz atualmente em São 

Paulo846. São incorporadoras que atuam em praticamente todas as regiões brasileiras e 

constroem edifícios em dezenas de metrópoles. Porém, exceto em Porto Alegre, em nenhuma 

delas foi encontrada uma cozinha com churrasqueira. Como já constatado no capítulo 4, os 

apartamentos construídos atualmente são altamente padronizados e seguem um modelo 

                                                           
845

 Imaginar ou ver, já que muitos empreendimentos imobiliários têm um apartamento modelo mobiliado e 
equipado montado no canteiro de obras. Nesse apartamento seria possível, supostamente, observar como 
seria o imóvel após a construção. 
 
846

 Viver, Rossi, PDG, Cyrela, Living e Goldfarb (atual PDG). 
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específico de planta, que é reproduzido em larga escala. Raramente o projeto padrão é alterado e, 

por isso, a organização espacial padronizada sistematizada por Tramontano e Queiroz (2009) 

permanece intocada. Como são exceções, as adaptações de projeto confirmam a tendência a 

essa padronização. Por exemplo, apesar da presença da churrasqueira na cozinha, a 

espacialidade do apartamento incorporado em Porto Alegre segue rigorosamente o projeto padrão 

realizado por essas empresas, nas outras cidades em que elas atuam. 

Essa pesquisa de doutorado acredita que a adaptação de projeto, quando existe, não 

costuma significar uma tentativa de aproximar os produtos oferecidos aos modos de vida local, 

mas sim uma concessão que agiliza ou viabiliza a venda das unidades e não compromete o ritmo 

das vendas e o sucesso comercial do empreendimento. Percebe-se uma regra. É necessário 

alterar aspectos do projeto inicialmente proposto, eventualmente, se existem demandas locais 

mais óbvias que não são atendidas pelas propostas desse projeto. Duas ressalvas são 

importantes. Primeiro, essas demandas seriam incorporadas ao projeto quando a agilidade de 

venda dependesse dessas alterações. O incorporador acrescenta essa demanda ao projeto 

porque prevê dificuldades em vender seu produto e não porque busca adequar o que oferece aos 

modos de vida da população local. Segundo, a incorporação dessas demandas ao 

empreendimento oferecido não compromete o projeto padronizado pré-estabelecido. Não é 

necessário modificar aspectos construtivos, espaciais, arquitetônicos ou estruturais mais 

significativos para incorporar essas demandas. 

Essa regra e suas ressalvas poderiam ser aplicadas a qualquer empreendimento 

imobiliário que contenha edifícios de apartamentos, em qualquer grande metrópole brasileira, 

incorporado pelas principais empresas com atuação nacional, especialmente as que têm matriz 

atualmente em São Paulo. Além da churrasqueira na cozinha, alguns outros casos concretos 

poderiam ser apresentados. Por exemplo, a praça do chimarrão em condomínios de edifícios 

porto-alegrenses (figura 131) ou a praça do açaí em condomínios de edifícios belenenses (figura 

132)847. Não há dúvida de que o chimarrão está relacionado com a cultura do Rio Grande do Sul e 

que o açaí está relacionado com a cultura do Pará. Porém, em termos projetuais, essas duas 

praças848 não são muito diferentes de qualquer outra praça, de qualquer outro condomínio, de 

qualquer outro edifício de apartamentos levantado, de qualquer outra metrópole brasileira. Por 

isso, é possível criar uma imagem para o morador local se identificar e, ao mesmo tempo, não 

alterar significativamente o projeto original padronizado. Dependendo da cidade em que será 

                                                           
847

 Essas duas praças estão localizadas em condomínios de empreendimentos imobiliários realizados por 
incorporadoras paulistanas: Cyrela, no caso do edifício de Porto Alegre; Viver, no caso do edifício de Belém. 

 
848

 É importante lembrar que esse espaço é nomeado como “praça” na propaganda do empreendimento. 
Porém, é sabido que ela não tem as mesmas características paisagísticas das praças tradicionais, nem tem 
o mesmo significado, tão pouco o mesmo uso. Muitas vezes, essas “praças” estão localizadas nas áreas de 
recuo entre os edifícios de um mesmo empreendimento. Trata-se, portanto, de áreas que, em qualquer 
circunstância, não seriam ocupadas com edificações. 
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implantado o empreendimento, a praça “chimarrão” pode ser transformada em praça “açaí” 

apenas com a mudança do nome. 

 

 

Figura 131: empreendimento chamado Pedra Bonita, incorporado por Cyrela e projetado por Amplo. 
Localização: avenida Cavalhada, Ipanema, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: 
http://www.cyrela.com.br/imovel/pedra-bonita-apartamento-ipanema-porto-alegre-rs#secao-projeto. Acesso 
em: 17 janeiro 2014). 
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Figura 132: empreendimento chamado Total Life, incorporado por Viver, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: rodovia Augusto Montenegro, Tenoné, Belém, Pará (Disponível em: 
http://www.viver.com.br/imoveis/62/PA/Total-Life. Acesso em: 25 novembro 2014). 

 

Uma peculiaridade da cozinha849 é que o seu funcionamento depende de instalações 

hidráulicas, tubulações de água e de esgoto, além de torneira, cuba, pia e bancada. Todas essas 

peças normalmente são instaladas apenas no local em que a cozinha irá funcionar. Por isso, não 

seria tão simples as conversões de usos e de atividades, como ocorrem nas salas e nos 

dormitórios. Ao se dotar a cozinha com outro uso, não se poderia transferi-la facilmente para 

qualquer outro cômodo do apartamento, já que em nenhum deles existem as conexões 

necessárias. Mudar um sofá de cômodo, por exemplo, é mais fácil do que mudar as instalações 

hidráulicas. Essa limitação é mais visível quando, ao menos no discurso de propaganda, existem 

diversas propostas espaciais. Esses são os casos de empreendimentos imobiliários realizados 

pela incorporadora paulistana Maxhaus, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre850. A 

estratégia de venda de um de seus apartamentos apela para possíveis diferenças entre as 

pessoas, que deveriam refletir em mudanças na organização da unidade: “Se as pessoas são 

diferentes, por que todos os apartamentos deveriam ser iguais?”851. Um empreendimento 

                                                           
849

 Peculiaridade que também poderia ser aplicada aos banheiros e à lavanderia. 
 
850

 Dentre as cidades estudadas, São Paulo e Porto Alegre são as duas em que a incorporadora Maxhaus 
tem edifícios de apartamentos lançados. No Estado de São Paulo, além da capital, a empresa tem negócios 
em Campinas e Santos. Além de São Paulo e Rio Grande do Sul, outro Estado que ela tem negócios é 
Santa Catarina (Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/escolha-o-seu.html. Acesso em 24 novembro 
2014). 
 
851

 Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-porto-alegre.html. Acesso em: 24 novembro 2014. 
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chamado Maxhaus Porto Alegre, incorporado pela empresa852, projetado pelo escritório paulistano 

Rocco Vidal e construído na capital gaúcha, ilustra a questão. A propaganda apresenta seis 

opções de plantas com 70 metros quadrados (figura 133). 

 

   

   

Figura 133: empreendimento chamado Maxhaus Porto Alegre, incorporado por Maxhaus e projetado por 
Rocco Vidal. Localização: avenida Senador Tarso Dutra, Petrópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
(Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-porto-alegre.html. Acesso em: 24 novembro 2014). 

 

A organização espacial das seis plantas ofertadas permanece praticamente inalterada, 

principalmente a hierarquia dos espaços e a sequência de atividades853. Isso reforça que, apesar 

do discurso de mudança, a solução espacial ainda se configura a partir de um projeto altamente 

padronizado. De qualquer forma, em cada uma das opções, as peças gráficas sugerem atividades 

e mobiliários diferentes em praticamente todo o apartamento. Numa determinada região da 

unidade854, por exemplo, poderiam ser utilizados mesa para refeições ou esteira para exercícios 

ou sofá ou poltrona ou cama. O morador poderia arranjar esse espaço com esses ou outros 

mobiliários, de acordo com sua demanda. A quantidade de mobiliários diferentes, exposta na 
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 Em parceria com a empresa porto-alegrense Nex Group. 
 
853

 Por exemplo, o dormitório, em todas as opções de planta, localiza-se no fundo do apartamento, no lado 
oposto ao da entrada. Já a sala, pelo contrário, sempre localiza-se na entrada do apartamento, seu cômodo 
é o primeiro ao se adentrar na unidade. 

 
854

 No canto inferior direito. 
 



474 
 

publicidade, insinua que o espaço poderia ser ocupado de diferentes formas, com diferentes usos. 

A cozinha, no entanto, está localizada no mesmo lugar em todas as seis opções de plantas. Em 

nenhuma das opções é proposta qualquer outra atividade nesse cômodo. Nesse caso, como em 

quase todos os outros apartamentos encontrados, em todas as cidades estudadas, as instalações 

hidráulicas parecem definir e fixar a cozinha em determinado local, permanecendo inalterada 

independentemente de eventuais mudanças de usos. No Maxhaus Porto Alegre, existe uma 

opção em que o comprador pode juntar duas unidades de 70m² e formar um único apartamento 

com 140m². Mesmo nesse caso, em que se tem o dobro de área, a cozinha permanece inalterada, 

localizada no mesmo lugar (figura 134). 

 

 

Figura 134: empreendimento chamado Maxhaus Porto Alegre, incorporado por Maxhaus e projetado por 
Rocco Vidal. Localização: avenida Senador Tarso Dutra, Petrópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
(Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-porto-alegre.html. Acesso em: 24 novembro 2014). 

 

A localização da cozinha também condiciona a posição dos outros cômodos. Entre os 

apartamentos observados de todas as cidades consideradas, a sala normalmente é o primeiro 

cômodo após a porta de entrada855. Nesses casos, os dormitórios estão localizados no lado 

oposto ao da entrada do apartamento e se tem acesso à zona íntima após transpor a sala856. Da 

mesma forma, a sala é um espaço obrigatório para quem pretende adentrar na cozinha857. As 

relações entre sala-dormitório, sala-cozinha, dormitório-cozinha ocorrem, portanto, a partir de uma 

                                                           
855

 Em alguns exemplares da amostra estudada existe um hall, eventualmente, entre a porta de entrada do 
apartamento e a sala. A porta de entrada mencionada é, evidentemente, a entrada social e não a entrada 
de serviço. 
 
856

 Em alguns casos encontrados, em grandes apartamentos com programa mais extenso, existe um hall de 
entrada que articula as três zonas: social, íntima, serviços. Não é necessário, nesses casos, se transitar 
pela sala para acessar o corredor íntimo e os dormitórios. 
 
857

 Uma exceção são apartamentos em que as zonas íntima e de serviço têm uma ligação direta, ou seja, é 
possível transitar entre o corredor íntimo e a lavanderia sem atravessar a sala. Tratam-se, no entanto, de 
exceções. Foram encontrados exemplares com essas características em todas as cidades estudadas, 
inclusive São Paulo. 
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hierarquia, sequência e disposição que raramente é alterada. Por isso, se é impossibilitada a 

mudança de lugar da cozinha, torna-se igualmente impossibilitada a mudança de lugar da sala e 

do dormitório. O próprio exemplo do Maxhaus Porto Alegre mostra esses limites. Apesar de várias 

opções de plantas e de diversos mobiliários utilizados em diferentes circunstâncias, as zonas 

social, íntima e de serviços sempre estão localizadas no mesmo lugar. Dessa forma, a variedade 

de apartamentos anunciada na propaganda parece não se confirmar na prática. Além disso, mais 

do que alterar o local da cozinha, seria pertinente rever seu papel na hierarquia, sequência e 

disposição mencionadas. 

A imobilidade da cozinha em projetos que, supostamente, contenham flexibilidade 

espacial858, parece uma constante na incorporadora Maxhaus, já que parte de seus 

empreendimentos, contraditoriamente, à revelia do discurso da propaganda, adota projetos 

padronizados. Percebe-se isso quando se compara, por exemplo, o edifício realizado em Porto 

Alegre com outro empreendimento incorporado por ela própria em São Paulo, chamado Maxhaus 

Alto da Boa Vista, também projetado por Rocco Vidal: do ponto de vista arquitetônico e espacial, 

muitas das opções de plantas dos dois empreendimentos são iguais. Algumas das peças gráficas, 

inclusive, são exatamente iguais. Isso reforça uma contradição. Por um lado, a Maxhaus insiste 

em estruturar seu discurso insinuando que suas plantas não seriam convencionais e não seriam 

padronizadas: “Os apartamentos convencionais são construídos de forma padronizada e com 

paredes fixas. São sempre parecidos e quem quer ajustar as suas necessidades enfrenta 

dificuldades: vigas, pilares e janelas com tamanhos diferentes são apenas algumas delas”859. Por 

outro lado, nota-se que alguns de seus produtos são dotados justamente de aspectos que a 

empresa afirma querer evitar: padronização das soluções espaciais, oferecimento das mesmas 

opções de plantas para diferentes empreendimentos, etc.. Até a representação gráfica dos 

apartamentos e a ilustração dos mobiliários, disponibilizados na propaganda, são padronizados 

(figura 135). É curioso como a empresa propõe diversidade a partir da padronização, a partir de 

projetos que são repetidos em diferentes cidades, mas também em empreendimentos na mesma 

cidade e no mesmo prédio. 

 

                                                           
858

 A Maxhaus usa o termo „Arquitetura Aberta‟: “uma página em branco para ser preenchida de acordo com 
a necessidade de quem for morar nela. Enquanto num apartamento tradicional a divisão é sempre igual, 
num MaxHaus a flexibilidade é para sempre”. Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/institucional.html. 
Acesso em: 24 novembro 2014. 
 
859

 Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/institucional.html. Acesso em: 24 novembro 2014. 
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Figura 135: Plantas iguais. À esquerda, empreendimento chamado Maxhaus Porto Alegre. Localização: 
avenida Senador Tarso Dutra, Petrópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Disponível em: 
http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-porto-alegre.html. Acesso em: 24 novembro 2014). Ao centro, 
empreendimento chamado Maxhaus Alto da Boa Vista. Localização: rua São Benedito, Alto da Boa Vista, 
São Paulo (Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-alto-boa-vista.html. Acesso em: 24 
novembro 2014). À direita, empreendimento chamado Maxhaus Mooca. Localização: rua Almirante Brasil, 
Mooca, São Paulo (Disponível em: http://www.maxhaus.com.br/maxhaus-mooca.html. Acesso em: 24 
novembro 2014). Todos incorporados por Maxhaus, ambos projetados por Rocco Vidal. 

 

A ideia de flexibilidade espacial não é recente. No Brasil, ela já foi proposta em 

apartamentos em outras épocas, apesar de raríssimos os casos. O edifício Prudência, projetado 

em 1944, por Rino Levi, incorporado por Prudência Capitalização e construído em São Paulo, é 

um exemplo (figura 136). No projeto, parte da área das unidades previa flexibilidade espacial e 

seria rearranjada de acordo com a demanda da família, dentro de algumas limitações. Porém, as 

mudanças restringem-se às zonas social e íntima. A cozinha, além das demais dependências da 

zona de serviços e dos cômodos hidráulicos, como banheiros, nunca se altera. Mais uma vez, as 
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instalações hidráulicas parecem um impedimento para realocar cozinhas em projetos que 

pretensamente criam alterações espaciais. 

 

 

   

Figura 136: edifício Prudência, incorporado por Prudência Capitalização, projetado em 1944 por Rino Levi. 
Localização: avenida Higienópolis, Higienópolis, São Paulo (ANITELLI, 2011). 

 

 A lavanderia860 é um cômodo que demanda instalações hidráulicas como a cozinha e, por 

isso, também é sempre fixa em determinado local. Aliás, ela quase sempre está localizada ao lado 

da cozinha. Em muitos dos apartamentos observados, não existe uma parede que divida cozinha 

                                                           
860

 Em algumas peças gráficas levantadas, a lavanderia está nomeada como “área de serviços”, já em 
outras, não há referência de nome algum. 
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e lavanderia. Nesses casos, elas conformam um mesmo ambiente, dentro da zona de serviço861. 

Em apartamentos com um programa mais simplificado e com área diminuta, a lavanderia 

representa um simples prolongamento de pequenas cozinhas, configurando corredores equipados 

(QUEIROZ, 2008). Porém, existem algumas exceções. Foram encontrados vários apartamentos 

sem lavanderia (figura 137), localizados principalmente em São Paulo862. Nesses casos, se inclui 

uma lavanderia coletiva no condomínio do edifício (figura 138)863. Nos empreendimentos com 

essas características864, o apartamento que não tem lavanderia normalmente é uma pequena 

unidade com apenas um dormitório ou quitinete. É sabido que essas unidades são ocupadas por 

grupos domésticos pequenos, como pessoas que moram sozinhas ou casais sem filhos. É pouco 

provável que uma família nuclear os ocupe. Uma leitura possível é que, de acordo com as 

necessidades específicas dessas pessoas, não seria mais tão necessário utilizar uma lavanderia 

dentro do apartamento. 

 

                                                           
861

 Um empreendimento chamado Park Plaza, por exemplo, incorporado por Viver, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido e construído em Porto Alegre, tem apartamentos com cozinha e lavanderia 
abertas no mesmo ambiente. Disponível em: http://www.lopes.com.br/imovel/viver/rs/porto-alegre/jardim-
botanico/apartamento/park-plaza/5069. Acesso em: 27 novembro 2014. Unidades com essas características 
foram encontradas em exemplares de todas as cidades estudadas, inclusive São Paulo. 

 
862

 Além de São Paulo, Belo Horizonte foi a única outra cidade estudada em que foi encontrado apartamento 
sem lavanderia.  
 
863

 Lavanderias localizadas fora do apartamento, em alguma instância coletiva do condomínio, não são 

novidades entre os edifícios de apartamentos brasileiros. Um exemplo é o edifício Tucumam, incorporado 
por Otto Meinberg, projetado em 1954 por Franz Heep e construído em São Paulo. Seu décimo quarto 
pavimento é ocupado com 12 lavanderias individuais, que estão agrupadas em cômodos isolados. Porém, 
no caso do edifício Tucuman, existe uma diferença. A lavanderia coletiva seria utilizada por empregadas 
domésticas que, inclusive, tem um andar específico com suas instalações (dormitórios e banheiros). (Fonte: 
revista Habitar n. 18. In: Banco de Dados sobre Apartamentos, Nomads.usp). Já Villa (2002) lembra da 
lavanderia coletiva do edifício Esther, incorporado pela Usina Esther, projetado em 1935 por Álvaro Vital 
Brazil e construído em São Paulo. Nesse caso, a lavanderia provavelmente também era utilizada por 
empregadas domésticas dos apartamentos. 

864
 Foi encontrado um empreendimento que suprime a lavanderia do apartamento em algumas opções de 

planta. Nesse caso, a área correspondente é reutilizada: a lavanderia amplia a metragem da cozinha ou ela 
se transforma em banheiro, sala ou escritório (interligado com o dormitório). Portanto, essa unidade pode ou 
não ter uma lavanderia. Trata-se de um empreendimento chamado Maxhaus Itaim, incorporado por Vitacon, 
projetado por Agres Projetos e Construções e construído em São Paulo (Disponível em: 
http://www.vitacon.com.br/maxhaus-itaim.htm#conteudo. Acesso em: 27 novembro 2014). 

 



479 
 

 

Figura 137: empreendimento chamado Setin Downtown Brigadeiro, incorporado por Setin e projetado por 
MCAA Arquitetos. Localização: avenida Brigadeiro Luís Antônio, Bela Vista, São Paulo (Disponível em: 
http://www.setin.com.br/residencial/setin-downtown-brigadeiro. Acesso em: 25 novembro 2014). 

 

 

Figura 138: empreendimento chamado Setin Downtown São João, incorporado por Setin e projetado por 
MCAA Arquitetos. Localização: avenida São João, República, São Paulo (Disponível em: 
http://www.setin.com.br/residencial/setin-downtown-sao-joao. Acesso em: 25 novembro 2014). 

 

Existem outras leituras pertinentes que justificam a ausência da lavanderia. É preciso 

lembrar que poderia ser uma estratégia comercial: ao mesmo tempo que atualiza a espacialidade 

doméstica, supostamente, de acordo com a demanda do morador, o incorporador também torna o 
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apartamento mais barato para se construir. Já que agora não existe mais lavanderia, a área da 

unidade tende a diminuir ainda mais, ou seja, com a justificativa de que existe uma lavanderia no 

condomínio, os incorporadores fariam apartamentos ainda menores. Isso já foi utilizado em outros 

cômodos, localizados na zona social. A sala de convivência e sociabilidade, por exemplo. Dentro 

da justificativa de quem produz e vende o apartamento, como os salões de festa se popularizaram 

nos condomínios, as salas, por consequência, poderiam ser menores. Parte dessa convivência e 

sociabilidade seria transferida para instâncias coletivas e essa seria a razão que autorizaria o 

incorporador, na sua própria interpretação, a diminuir o tamanho da sala. É mais barato construir 

um único salão de festas que atenda centenas de famílias do que construir salas maiores em 

todos os apartamentos. Da mesma forma, é mais barato construir uma única lavanderia coletiva 

do que construir lavanderias individuais dentro de cada apartamento. Esse capítulo já constatou 

uma série de indícios sobre usos diferenciados do espaço doméstico, que nem sempre significam 

mudanças no produto imobiliário oferecido. Por um lado, esses novos usos poderiam ser 

explicados a partir de modos de vida contemporâneos. Por outro lado, eles também poderiam ser 

entendidos a partir de estratégias comerciais cujos objetivos são diminuir os custos de construção 

da unidade habitacional, aumentar o preço de venda ou a margem de lucro, potencializar a 

comercialização da unidade e estabelecer a incorporação imobiliária em bases econômicas mais 

vantajosas. Portanto, esses novos usos permitem essas justificativas dúbias.  

Outra instância que tende a diminuir sua presença na zona de serviços são as instalações 

de empregadas domésticas. Nesses casos, essas instalações de serviço, como quarto e banheiro, 

se tornam menos necessárias865, principalmente quando tais empregadas não trabalham ou 

dormem no apartamento. Ademais, os relativos cômodos tendem a ter seus usos convertidos ou 

suas áreas agregadas a sala, a cozinha866 ou ao dormitório. Outro estudo já captou essas 

conversões: “em vários exemplares da amostra estudada o quarto de empregada é apresentado 

com possibilidades de ter seu acesso e uso alterados, ou de ser eliminado, sendo sua área 

incorporada à dos espaços de convívio e recepção” (QUEIROZ, 2008, p. 95)867. De todo modo, 

com a presença mais constante de empregadas diaristas, esses cômodos se tornam menos 

frequentes nos apartamentos. 

                                                           
865

 Apesar de menos presentes, foram encontradas unidades com dormitório de empregada em todas as 

cidades estudadas, inclusive São Paulo. Isso indica a pertinência, no mínimo simbólica, desse cômodo em 
apartamentos brasileiros contemporâneos. 

866
 Um empreendimento chamado Jardim de Florença, por exemplo, incorporado por Cyrela, projetado por 

MCAA e construído em Belém, tem um apartamento que permite ampliar a área da cozinha ao suprimir o 
dormitório de empregada. Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/jardim-de-florenca-apartamento-
parque-verde-belem-pa. Acesso em: 27 novembro 2014. 

 
867

 Uma das conversões possíveis é o chamado „dormitório reversível‟, popularizado nos anos 1980, como 

apontam diversos autores (VILLA, 2002; TRAMONTANO, 2004; CAMARGO, 2009). 

 



481 
 

Outra questão relevante relacionada aos usos ocorridos na zona de serviços, captado pela 

E-pesquisa – Comportamentos & Espaços de Morar (NOMADS.USP, 2003, n. p.), é que o 

cozinhar não era mais uma atividade diária para 41,49% dos entrevistados. Se quase a metade da 

população ouvida não prepara mais sua própria refeição todos os dias é porque eles devem 

comer em restaurantes ao invés de utilizar, nessas circunstâncias, a cozinha da moradia. Outro 

dado levantado entre os respondentes, que reforça hábitos culinários diferenciados, é que 10,26% 

declararam almoçar e jantar fora de casa. Para esse público, a zona de serviço certamente tem 

outro significado, outros usos, utilizada em outras circunstâncias, em outros horários. Essas 

proporções aumentam significativamente quando apenas os singles são incluídos: entre as 

pessoas que moram sozinhas, 71,16% preferem almoçar fora de casa. Para as pessoas que 

fazem suas refeições fora de casa e têm uma empregada doméstica, essa profissional teria uma 

importante atividade excluída de seu trabalho: o cozinhar. Com isso, empregadas diaristas ou 

semanais poderiam ser mais adequadas ao invés de empregadas que trabalham e dormem no 

apartamento. Nessas condições, consequentemente, o dormitório de empregada poderia ser 

excluído e o próprio repertório de projeto deveria ser alterado. 

 Tramontano (2003, n. p.) confirma a inversão de cenários de certas atividades: muitas 

pessoas trabalham em casa e almoçam fora de casa, “numa curiosa e pouco estudada inversão 

de cenários das atividades relacionadas à tradicional oposição entre casa e trabalho”. O autor 

completa afirmando que essa “condição certamente contribui para embaralhar os limites e a 

própria compreensão dos elementos constituintes das esferas pública e privada, e, por 

consequência, das faces pública e privada de seus usuários”. O que se conclui é que, atividades 

tradicionalmente realizadas na esfera privada, estão sendo realizadas na esfera pública. 

Inversamente, atividades tradicionalmente realizadas na esfera pública, estão sendo realizadas na 

esfera privada. Há uma inversão das instâncias onde essas atividades ocorrem e o apartamento 

deveria, pretensamente, adaptar o espaço doméstico a essas demandas. Almoçar fora de casa e 

trabalhar em casa seriam exemplos de inversões das instâncias em que determinadas atividades 

ocorrem. Cômodos estanques construtivamente, com funções específicas pré-determinadas e que 

não abarquem a atual efemeridade do cotidiano doméstico de famílias brasileiras, como o são 

tantos apartamentos observados, não seriam mais adequados.  

 

5.1.4 ...(B)ANHEIRO 
 Um banheiro completo tem, no mínimo, três peças principais associadas ao cômodo em 

que ele se instala: chuveiro, lavatório e vaso sanitário. Apesar disso, diferentemente de outros 

ambientes, o banheiro normalmente não tem usos simultâneos em seu interior. Por exemplo, 
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enquanto alguém toma banho, pia e vaso sanitário costumam ficar ociosos pois a porta está 

fechada e esse cômodo está indisponível ao restante da família. Como o uso desse cômodo está 

associado a afazeres mais íntimos868, como o asseio do corpo, o usuário quase sempre se sente 

constrangido em compartilhar o banheiro quando está dentro dele869. Dependendo do número de 

banheiros do apartamento e do tamanho da família, isso pode se tornar um problema em 

determinados horários do dia, quando ele é ocupado por um tempo longo demais. Esse problema 

pode piorar se o banheiro for usado também para outras atividades. Tramontano (2004, p. 143) 

lembra que o significado do banheiro alterou-se ao longo do tempo e ampliou os usos 

restritamente ligados aos equipamentos sanitários: “O significado do banheiro vem se alterando, 

parecendo tender, mais recentemente, a constituir o abrigo de momentos de relaxamento, de 

sensualidade, ou mesmo de convívio entre casais ou entre outros membros do grupo familiar”870. 

Quanto mais atividades ocorrerem no banheiro, mais tempo uma pessoa permaneceria dentro 

dele e mais tempo os outros membros da família teriam que esperar para utilizá-lo.  

 Alguns banheiros encontrados alteram as condições descritas no parágrafo anterior. Há 

casos em que a pia encontra-se fora do banheiro social (figura 139), fora do banheiro da suíte 

(figura 140) ou fora do lavabo (figura 141)871. Dessa forma, seria possível que diferentes pessoas 

usassem simultaneamente o banheiro. Um dos exemplares estudados tem duas pias fora do 

banheiro. Além disso, o chuveiro e o vaso sanitário estão localizados em cabines diferentes, com 

entradas específicas872. Trata-se de um empreendimento chamado Limited Itaim, incorporado por 

                                                           
868

 O dormitório também poderia ser considerado um cômodo mais íntimo, mas por outras razões.  De 
qualquer forma, ele pode ser mais facilmente compartilhado. 
 
869

 Diferentemente da cozinha, por exemplo. Enquanto alguém usa o fogão, outra pessoa pode usar a pia. 
Com isso, vários membros da família podem usar a cozinha ao mesmo tempo. 
 
870

 Um dos apartamentos encontrados possui sauna em um dos banheiros. Trata-se de um 

empreendimento chamado The Penthouses, incorporado por Brookfield, projetado por Itamar Berezin e 
construído em São Paulo. Nesse caso, o que provavelmente justifica sua presença é o fato de se tratar de 
um empreendimento de luxo, com unidades que chegam a 367m², com preço de venda estimado a partir de 
2,9 milhões de reais (Disponível em: http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/SP/apartamento-
residencial-tambore-the-penthouses-tambore#. Acesso em: 8 dezembro 2014). Trata-se, portanto, de uma 
exceção. Contudo, a existência de uma sauna dentro de um banheiro indica usos variados daqueles 
normalmente previstos. 

871
 O arquiteto Afonso Walace, do escritório Dávila Arquitetura, de Belo Horizonte, relatou apartamentos 

projetados por ele, com banheiros cujas pias localizam-se do lado de fora. Nesses casos, ele os nomeia 
como „toucador‟ (WALACE, Afonso. Depoimento. Entrevistador: Felipe Anitelli. Belo Horizonte: Dávila 

Arquitetura, 2013). 

872
 Villa (2002) lembra que desmembrar o acesso das peças sanitárias não é uma novidade. A autora 

menciona o edifício Jovira Rolim Toledo, incorporado pela própria mulher que dá nome ao edifício, projetado 
em 1957 por Rino Levi e construído em São Paulo. O banheiro dos apartamentos é dividido em duas 
cabines: a primeira contém a pia, a segunda contém o vaso sanitário, o bidê e o chuveiro. 
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Yuny, projetado por Pablo Slemenson e construído em São Paulo (figura 142)873. Como não 

existe mais um único cômodo que congrega todas essas atividades, em princípio, seria possível 

que três ou quatro pessoas utilizassem as peças do banheiro simultaneamente. Na prática, isso 

não deve ocorrer. O apartamento é uma quitinete e é provável que apenas uma ou duas pessoas 

morem nele. De todo modo, a próprio significado desse cômodo se altera, nesse caso, pois as 

peças normalmente associadas a ele – vaso sanitário, chuveiro, pia - estão dispersas em cabines 

autônomas. Apesar de autônomas, elas continuam concentradas. No caso do edifício Limited 

Itaim, concentradas geograficamente no canto superior direito do apartamento. Se uma 

determinada peça não precisa mais estar vinculada, necessariamente, a um cômodo em 

específico (o banheiro, no caso), ela poderia, em tese, localizar-se em qualquer lugar do 

apartamento. 

 

 

Figura 139: empreendimento chamado Green Lifestyle Residencial, incorporado por Helbor e projetado por 
Isabel Jácomo. Localização: avenida T-4, Setor Bueno, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
http://www.helbor.com.br/greenlifestyleresidencial/. Acesso em: 2013). 

 

                                                           
873

 Raríssimos são os apartamentos encontrados nas demais cidades estudadas que têm essas 
características e que fragmentam os equipamentos do banheiro em cabines autônomas. Mesmo em São 
Paulo tais apartamentos são exceções. 
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Figura 140: empreendimento chamado Sky, incorporado por Eztec e projetado por Itamar Berezin. 
Localização: rua Edson, Campo Belo, São Paulo (Disponível em: http://www.eztec.com.br/imovel-
residencial-apartamento-sp-sao+paulo-campo+belo-sky.html. Acesso em: 23 janeiro 2014). 

 

 

Figura 141: empreendimento chamado Parc Zodíaco, incorporado por EPO e projetado por Gustavo Penna. 
Localização: rua Zodíaco, Santa Lúcia, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/edificio_parc_zodiaco/14. Acesso em: 7 outubro 2013). 
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Figura 142: empreendimento chamado Limited Itaim, incorporado por Yuny e projetado por Pablo 
Slemenson. Localização: rua Clodomiro Amazonas, Itaim Bibi, São Paulo (Disponível em: 
http://www.yuny.com.br/imovel-limited-itaim-24.html. Acesso em: 6 fevereiro 2014). 

 

Uma localização mais livre pode ser pertinente quando o uso do banheiro não está 

estritamente ligado, como tradicionalmente se imagina, ao asseio corporal ou as necessidades 

fisiológicas. O banho de imersão realizado em banheira seria um exemplo, pois estaria 

relacionado também ao relaxamento do indivíduo ou a momentos de sensualidade do casal. Mais 

especificamente, ao relaxamento e a sensualidade de moradores mais ricos, pois as poucas 

unidades com banheira encontradas estão em apartamentos grandes e caros874. Nesse sentido, 

os usos mais variados que o banheiro pode ter estariam relacionados com a quantidade de 

dinheiro disponível para comprar o apartamento. Um exemplo é o edifício Vertical Itaim, 

incorporado por Vitacon, projetado por Márcio Kogan e construído em São Paulo (figura 143)875. 

                                                           
874

 Apesar de não ser frequente, a banheira foi encontrada em exemplares localizados em todas as cidades 
estudadas, inclusive São Paulo. 

 
875

 Um apartamento localizado próximo do edifício Vertical Itaim, no mesmo bairro, distante apenas cinco 
quarteirões, é vendido por 2,7 milhões de reais (Disponível em: 
http://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-itaim-bibi-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-
157m2-venda-RS2700000-id-46323691/. Acesso em: 28 novembro 2014). Ambos têm uma área muito 
parecida: o apartamento à venda tem 157 m² e o apartamento do edifício Vertical Itaim tem 144 m². Esse é 
um exemplo de como apartamentos com banheiras, atualmente, nunca estão associados a unidades 
pequenas, baratas e com programas mais compactos, ou seja, elas nunca são acessíveis a classes de 
renda menor. 
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Uma das opções de planta tem uma banheira do lado de fora da suíte, dentro do dormitório. Além 

da banheira, o quarto ainda tem televisão, poltrona, estação de trabalho com computador, duas 

pias, cama e armários. A reunião desses mobiliários, equipamentos e peças sanitárias permite, no 

mesmo ambiente, usos que habitualmente ocorrem isolados na sala, no escritório, no dormitório e 

no banheiro. Além disso, parte das atividades mais básicas do banheiro ocorreria fora do cômodo 

„banheiro‟, já que existem pias e banheira dentro do dormitório. Portanto, a funcionalização de 

cada um dos cômodos, sempre determinada nas peças gráficas dos apartamentos, precisaria ser 

revista. 

 

 

Figura 143: empreendimento chamado Vertical Itaim, incorporado por Vitacon e projetado por Márcio 
Kogan. Localização: rua Salvador Cardoso, Itaim Bibi, São Paulo (Disponível em: 
http://www.yuny.com.br/imovel-limited-itaim-24.html. Acesso em: 6 fevereiro 2014). 

 

Um banheiro não precisa, necessariamente, ter uma de suas peças colocada fora do 

cômodo para ser utilizado simultaneamente por pessoas diferentes. Alguns banheiros876 

                                                           
876

 Banheiros com peças sanitárias duplicadas foram encontrados em todas as cidades estudadas, inclusive 
São Paulo. 



487 
 

encontrados possuem, dentro deles, dois chuveiros, duas pias e dois vasos sanitários (figura 

144)877. Outros têm, além disso, duas entradas separadas, uma para cada membro do casal, pois 

eles estão localizados na suíte principal (figura 145). Dois bidês também constam em alguns 

banheiros, mas apenas em apartamentos paulistanos e belo-horizontinos878. A duplicação dessas 

peças sanitárias prevê usos simultâneos. Nesses casos, evidentemente, a área do banheiro 

aumenta para acomodar confortavelmente essas peças. Novamente, banheiros com essas 

características estão restritos a unidades com áreas maiores879, com programas mais extensos880 

e valores de venda eventualmente altíssimos881. Portanto, projetar esses banheiros parece 

atender demandas específicas de populações pertencentes aos estratos de renda mais altos da 

sociedade, que possuem rendimentos suficientes para comprar os apartamentos mais caros. Isso 

não significa que populações mais pobres não tenham essas mesmas demandas, significa apenas 

que elas não tem dinheiro suficiente para comprar tais apartamentos. 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
877

 Alguns apartamentos têm apenas duas pias, como um empreendimento chamado Gran Paradiso, 
incorporado por Viver, autor do projeto arquitetônico desconhecido e construído em Belo Horizonte 
(Disponível em: http://www.viverinc.com.br/imoveis/Minas-Gerais/Gran-Paradiso-Alto-Belvedere-Belo-
Horizonte.aspx?idEmpreendimento=55. Acesso em: 18 setembro 2013). Alguns têm apenas duas pias e 
dois chuveiros, como um empreendimento chamado Varandas da Praça, incorporado por Cyrela, projetado 
por Isabel Jácomo e construído em Goiânia (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/varandas-da-
praca-lifestyle-apartamento-setor-bueno-goiania-go. Acesso em:27 novembro 2014). Nos dois casos, existe 
apenas um vaso sanitário. 
 
878

 Por exemplo, um empreendimento chamado Penthouses, incorporado por Brookfield, projetado por 
Itamar Berezin e construído em São Paulo. Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/SP/apartamento-residencial-tambore-the-penthouses-
tambore#. Acesso em: 16 dezembro 2013. 

 
879

 Algumas unidades do edifício Olympus Ares, por exemplo, incorporado por Cyrela, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido e construído em Belo Horizonte, chegam a 421 m² (Disponível em: 
http://www.cyrela.com.br/imovel/ares-apartamento-vila-da-serra-nova-lima-mg. Acesso em: 27 novembro 
2014). O banheiro de uma das unidades tem duas pias, dois vasos sanitários e dois chuveiros. 
 
880

 Algumas unidades do edifício Oito, por exemplo, incorporado por Idea Zarvos, projetado por Isay 
Weinfeld e construído em São Paulo, têm 4 suítes (Disponível em: www.ideazarvos.com.br/oito. Acesso em: 
27 novembro 2014). O banheiro de uma das unidades tem duas pias, dois vasos sanitários e dois chuveiros. 
 
881

 Algumas unidades do edifício Design Cidade Jardim, por exemplo, incorporado por Lindenberg, projetado 
Ruben Wanderley e construído em São Paulo, custam cerca de 10,18 milhões de reais (Disponível em: 
http://www.123i.com.br/condominio-cc6bf2f08.html. Acesso em: 27 novembro 2014). O banheiro de uma das 
unidades tem duas pias, dois vasos sanitários e dois chuveiros.  
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Figura 144: edifício Oito, incorporado por Idea Zarvos e projetado por Isay Weinfeld. Localização: rua 
Senador Cesar Lacerda Vergueiro, Vila Madalena, São Paulo (Disponível em: 
http://www.ideazarvos.com.br/oito/. Acesso em: 27 novembro 2014). 

 

 

 



489 
 

 

Figura 145: empreendimento chamado Olympus Ares, incorporado por Cyrela, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido. Localização: alameda do Morro, Vila da Serra, Nova Lima, região metropolitana 
de Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: http://www.cyrela.com.br/imovel/ares-apartamento-vila-da-
serra-nova-lima-mg. Acesso em: 14 novembro 2013). 

 

Essa pesquisa de doutorado acredita que a questão poderia ser generalizada. Existiria 

uma co-relação entre a concepção do edifício, o preço de venda estabelecido para a unidade e a 

capacidade financeira de quem compra. Nessas circunstâncias, ao se identificar o perfil sócio-

econômico do comprador e o valor do imóvel, é possível deduzir aspectos da arquitetura do 

edifício. O que se conclui é que, em produtos imobiliários privados, realizados atualmente pela 

incorporação mais hegemônica, as características arquitetônicas do edifício, a organização 

espacial da unidade e o programa habitacional não são definidos somente a partir dos modos de 

vida contemporâneos e a partir das demandas dos mais variados perfis populacionais. A 

habitação simplesmente enquanto mercadoria ao invés de um direito pleno se entrevê aqui ou, em 

outras palavras, o que se apresenta é a mercantilização do apartamento e da própria arquitetura 

que lhe dá sustentação. A relação entre custo de construção, preço de venda, lucro imobiliário, 

retorno dos investimentos realizados e segmentação das moradias oferecidas por faixas de renda 

também qualificam esse produto „apartamento‟ como uma mercadoria. Os argumentos de 

Tramontano (2004, p. 151 e 153), que referem-se a diminuição da área do banheiro, ampliam as 

discussões essas reflexões: 

A justificativa dos investidores para essa redução é simples e 
conhecida: um metro quadrado de banheiro, dizem, custa 
mais caro do que um metro quadrado de qualquer outro 
cômodo, por conta de equipamentos, acabamentos e 
conexões a redes. Por essa ótica, a área dos banheiros 
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deveria diminuir até limitar-se ao que pode pagar o público-
alvo de cada segmento do mercado imobiliário residencial. 

A metragem quadrada interfere decisivamente no uso do banheiro. Um cômodo com dois 

chuveiros, duas pias e dois vasos sanitários, ou seja, com o dobro dos equipamentos básicos 

previstos, teria o dobro de atividades em algumas circunstâncias. Por isso, ele precisaria de uma 

área correspondente maior. Independentemente do tipo de apartamento e do local onde ele foi 

incorporado, quase todos os exemplares encontrados têm banheiros com áreas diminutas, 

praticamente reduzidas às necessárias para instalar as peças sanitárias essenciais. Camargo 

(2009, p. 68) concorda, ao afirmar que o desenho de banheiros de apartamentos882 “tornou-se 

restrito a um mínimo de área disponível, na qual a tarefa de dispor racionalmente as peças 

básicas – chuveiro, vaso sanitário, lavatório e bidê883 – tornou-se, muitas vezes, um verdadeiro 

desafio”. Essas ponderações são confirmadas por Queiroz (2008): o banheiro dos apartamentos 

diminuiu consideravelmente884 e normalmente é dimensionado apenas com espaço suficiente para 

uma pessoa acessar os equipamentos fixos, para higiene pessoal e para necessidades 

fisiológicas885. As exceções seriam, novamente, alguns apartamentos de luxo, com áreas de 

banheiro relativamente maior. Mesmo assim, nesses casos, o banheiro maior restringe-se ao 

localizado no dormitório do casal. 

A inadequação da área do banheiro é confirmada por respondentes da E-Pesquisa – 

Comportamentos & Espaços de Morar (NOMADS.USP, 2003): 83,19% deles afirmaram que seus 

banheiros não são suficientes para atender suas necessidades886. Talvez boa parte dessas 

pessoas imaginam usos diferentes daqueles sugeridos nas peças gráficas, usos restritos aos 

equipamentos sanitários. Nessas circunstâncias, é possível inferir que elas se apropriem do 

banheiro de formas imprevistas no projeto original. Além de imprevistas, elas seriam improvisadas 

pois esse espaço não foi adequadamente projetado para abarcar essas eventuais novas 

atividades. A crescente importância do culto ao corpo e à aparência física, por exemplo, pode 

                                                           
882

 A autora concentra seus estudos em apartamentos construídos em São Paulo. 
 
883

 O bidê foi encontrado apenas em alguns apartamentos de São Paulo e de Belo Horizonte. Nas outras 
cidades estudadas, ele não consta em nenhum exemplar. 
 
884

 Refere-se aos apartamentos por ele estudados, que se concentram na cidade de São Paulo. 
 
885

 A opinião de estudiosos do tema parece convergir em determinadas constatações. Tramontano (2004, p. 

151 e 153) corrobora com a diminuição da área do banheiro ao mínimo necessário para se instalar as peças 
sanitárias básicas: “De cômodo espaçoso no início do século, ele [o banheiro] foi perdendo área até chegar 
aos anos 2000 como um pequeno conjunto de equipamentos envolto por vedações posicionadas e 
dimensionadas de maneira a apenas deixar livre o espaço mínimo necessário para acessá-los. (...) nas 
plantas de 2000 [referindo-se aos apartamentos paulistanos], não é raro encontrar banheiros com área em 
torno de 2,8 metros quadrados (...)”. 

886
 Essa pesquisa vem sendo reiteradamente mencionada pois ilustra aspectos do espaço doméstico e sua 

apropriação pelos moradores. São raríssimos os estudos com esses recortes e pretensões. Portanto, torna-
se uma valiosa fonte de dados que confirma constatações realizadas aqui. 
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estimular usos mais variados que, evidentemente, demandariam mais espaço para ocorrerem 

confortavelmente. Tramontano (2004, p. 151 e 153) confirma que a quantidade e a diversidade de 

atividades aí realizadas aumentaram bastante nas últimas décadas, ocorrendo num cômodo “cuja 

área não parou de se reduzir”. 

Instalar duas portas num único banheiro também é uma forma de compartilhar o seu uso, 

que ocorre, nesses casos, não necessariamente de forma simultânea: portas abertas para duas 

suítes (figura 146), portas abertas para suíte e para a sala (figura 147), portas abertas para a 

sala e para a lavanderia (figura 148)887. Em outros casos, é instalada apenas uma porta, mas que 

se encontra em posições diferentes, dependendo da opção de planta escolhida: porta aberta para 

o dormitório ou para a sala (figura 149)888. Além disso, existem algumas unidades com três 

portas: uma porta abre para a primeira suíte, outra porta abre para a segunda suíte. Essas duas 

portas acessam apenas a pia do banheiro. Há uma terceira porta localizada na cabine da pia do 

banheiro e que acessa o vaso sanitário e o chuveiro, localizados em outra cabine, separada 

(figura 150).  

 

 

                                                           
887

 Com a exceção de Recife e de Belém, todas as outras cidades têm banheiros com portas duplas, 
inclusive São Paulo. 

 
888

 Se a porta do banheiro abre para o dormitório, esse cômodo se transforma numa suíte. 
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Figura 146: empreendimento chamado Gran Paradiso, incorporado por Viver, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: rua Jorge Marine, Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
http://www.viverinc.com.br/imoveis/Minas-Gerais/Gran-Paradiso-Alto-Belvedere-Belo-
Horizonte.aspx?idEmpreendimento=55. Acesso em: 18 setembro 2013). 

 

 

Figura 147: empreendimento chamado Mont Blanc, incorporado por Viver, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: avenida de Ligação, Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
http://www.viverinc.com.br/imoveis/Minas-Gerais/Mont-Blanc-Alto-Belvedere-Belo-
Horizonte.aspx?idEmpreendimento=65. Acesso em: 18 setembro 2013). 
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Figura 148: empreendimento chamado Gran Paradiso, incorporado por Viver, autor do projeto arquitetônico 
desconhecido. Localização: rua Jorge Marine, Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais (Disponível em: 
http://www.viverinc.com.br/imoveis/Minas-Gerais/Gran-Paradiso-Alto-Belvedere-Belo-
Horizonte.aspx?idEmpreendimento=55. Acesso em: 18 setembro 2013). 

 

  

Figura 149: empreendimento chamado The Expression, incorporado por Brookfield e projetado por Griffe 
Arquitetura. Localização: rua T-51, Setor Bueno, Goiânia, Goiás (Disponível em: 
http://www.br.brookfield.com/Empreendimento/Interna/GO/apartamento-residencial-setor-bueno-the-
expression. Acesso em: 1 dezembro 2014). 
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Figura 150: empreendimento chamado Arte Arquitetura Jardins, incorporado por Yuny e projetado por 
Rocco Arquitetos. Localização: alameda Joaquim Eugênio de Lima, Jardins, São Paulo (Disponível em: 
http://www.yuny.com.br/imovel-arte-arquitetura-jardins-36.html. Acesso em: 30 dezembro 2013). 

 

Banheiros com duas portas e que atendam diferentes pessoas, eventualmente, ao mesmo 

tempo, contrapõem uma das tendências de individualização do cotidiano doméstico: a 

popularização das suítes. É crescente a presença de banheiros individuais nos dormitórios. Além 

disso, as suítes já não estão mais presentes apenas em apartamentos maiores e mais caros889. 

Isso insinua que elas atualmente são mais populares. Há diversos casos encontrados em que 

todos os dormitórios são suítes890. Algumas dessas unidades têm dois banheiros num único 

dormitório: um para a esposa, outro para o marido891. Ademais, se o dormitório é ocupado por 

apenas uma pessoa, apenas ela, em princípio, usaria o banheiro de uma suíte qualquer. Já nos 

banheiros com portas duplas ou triplas, entende-se que ele pode ser utilizado por pessoas 

diferentes. Sabe-se que a construção do banheiro é uma das áreas proporcionalmente mais caras 

                                                           
889

 Por exemplo, um empreendimento chamado Bosques da Glória, incorporado por PDG, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido e construído em Porto Alegre. São apenas dois dormitórios e 51 m². Um dos 
dormitórios é uma suíte. Disponível em: http://www.pdg.com.br/porto-alegre/gloria/bosques-da-gloria. 
Acesso em: 1 dezembro 2014. 
 
890

 Por exemplo, um empreendimento chamado Torres Cenário, incorporado por PDG, autor do projeto 
arquitetônico desconhecido e construído em Belém. São três dormitórios, os três são suítes. Disponível em: 
http://www.pdg.com.br/belem/baia-do-guajara/torres-cenario. Acesso: 2013). Foram encontrados 
exemplares com essas características em todas as cidades estudadas, inclusive São Paulo. 
 
891

 Por exemplo, um empreendimento chamado 395 Place, incorporado por Cyrela, projetado por Itamar 
Berezin e construído em Belém. Disponível em: 
http://www.cyrela.com.br/pa/imovel/residencial/belem/umarizal/apartamento/395-place. Acesso em: 1 
dezembro 2014. Com a exceção de Goiânia, foram encontrados exemplares com essas características em 
todas as cidades estudadas, inclusive São Paulo. 
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do apartamento892. Por isso, é possível que os incorporadores prefiram, em determinadas 

situações, incluir menos banheiros para diminuir o custo de construção específico da unidade 

habitacional. Isso não significa necessariamente que essa redução de áreas seja transferida ao 

preço final do apartamento, ou seja, quem compra não pagaria necessariamente mais barato. Se 

isso ocorrer nessas condições, o lucro do incorporador seria maior, ao mesmo tempo em que o 

apartamento seria menor. Além disso, é preciso reiterar que a área de um banheiro, nessas 

condições, deveria ser maior. Os trânsitos, os fluxos e as direções são alteradas e a quantidade 

de usuários também é outra. Por isso, o uso interno do banheiro pode ser comprometido, se a 

única mudança for abrir outra porta. Se, na visão de quem projeta um banheiro com essas 

características, ele seria utilizado de outra forma, a metragem quadrada deveria ser ampliada. 

Independentemente dessas possíveis justificativas comerciais, os banheiros com portas 

abertas para dormitório-sala ou para sala-lavanderia permitiriam que eles fossem utilizados a 

partir de zonas diferentes: zonas íntima e social no primeiro caso e zonas social e de serviço no 

segundo caso. Normalmente, um cômodo qualquer tem seu uso restrito a apenas uma zona: 

social ou íntima ou serviço. Já no banheiro com porta dupla, o confinamento de cômodos 

específicos dentro de zonas específicas é alterado. Dessa forma, a hierarquia entre os espaços 

também é alterada. Por exemplo, é possível transpor a sala, usar o banheiro e adentrar ao 

dormitório, diretamente, sem transitar pelo corredor íntimo. Cria-se outro circuito para percorrer os 

cômodos do apartamento, pois o corredor íntimo não seria mais o único caminho para ir até o 

dormitório.  

 

 

                                                           
892

 Refere-se ao preço de construção do metro quadrado do banheiro. As peças sanitárias, as instalações 
hidráulicas e o azulejo de acabamento tornam a construção mais custosa comparativamente aos outros 
cômodos em que esses itens não existem. 
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Figura 151: empreendimento chamado Residencial Cidades do Mundo Life, incorporado por Tenda, autor 
do projeto arquitetônico desconhecido. Localização: rua Major João Ribeiro Pinheiro, Várzea, Recife, 
Pernambuco (Disponível em: http://www.tenda.com/uploads/empreendimentos/imoveis/residencial-cidades-
do-mundo-life/apartamento-varzea-recife-residencial-cidades-do-mundo-life-varzea-15.jpg. Acesso em: 1 
dezembro 2014). 

 

Há casos em que o corredor íntimo nem existe893 (figura 151). A articulação e o acesso 

aos cômodos por meio de corredores é uma das estratégias que compõe a organização espacial 

padronizada, sistematizada por Tramontano e Queiroz (2009). Nesses casos, suprime-se o 

corredor e localiza-se a porta do dormitório diretamente sobre a sala. Porém, trata-se mais de uma 

simplificação do programa e não de uma alteração na organização espacial do apartamento. 

Ambos os cômodos, dormitório e sala, continuam nos mesmos lugares, dentro da mesma 

hierarquia espacial e, segundo as peças gráficas analisadas, continuam com as mesmas funções. 

Essa é uma regra que poderia ser estendida aos outros cômodos analisados894: mesmo que não 

sejam visíveis alguns dos pontos listados por Tramontano e Queiroz (2009), a organização 

espacial nunca é alterada em nenhum dos exemplares analisados. O que ocorre é apenas a 

diminuição da área dos apartamentos, a simplificação do programa e, eventualmente, a supressão 

de alguns cômodos. Em outras palavras, o que mais compromete a padronização descrita pelos 

autores não são novas propostas espaciais, mas sim a sistemática diminuição de áreas dos 

apartamentos. Contrariamente, a diminuição da área do apartamento, quando inevitável, deveria 

estimular propostas espaciais inovadoras e a exclusão de qualquer tipologia que não atenda 

demandas contemporâneas. 

                                                           
893

 Exemplares com essas características foram encontrados nas cidades de Recife, Porto Alegre e São 
Paulo. 

 
894

 Sala, dormitório, cozinha. Tanto a análise de usos quanto a análise da relação com o restante do 
apartamento. 
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Essas são conclusões sobre os principais argumentos desenvolvidos nessa tese de 

doutorado, novamente entendidos, aqui, a partir de duas premissas: processos imobiliários e 

produtos imobiliários. Nas conclusões, igualmente, a formatação de determinados processos 

imobiliários é considerada fundamental na definição dos principais produtos imobiliários 

observados. Qualificar os termos dessa relação entre processos e produtos está entre as 

principais conclusões dessa pesquisa, pois, com isso, amplia-se a compreensão do processo 

contemporâneo de verticalização urbana e mensuram-se seus impactos sobre trechos da 

paisagem das cidades estudadas e sobre o cotidiano de milhares de seus moradores. 

Uma questão relevante foi qualificada e permeou boa parte dos argumentos desenvolvidos 

nos capítulos 1 e 2. A conclusão é que ela enviesou a compreensão do mercado imobiliário 

estudado: nos últimos anos, algumas premissas neoliberais foram fundamentais na atuação dos 

principais promotores imobiliários brasileiros, determinantes, inclusive, nas resultantes 

arquitetônicas dos produtos realizados por esses agentes. Identificou-se que alguns desses 

promotores, os mais influentes politicamente, têm seus interesses contemplados por ações de 

gestores públicos, materializadas, principalmente, no planejamento urbano dessas metrópoles. 

Esses interesses estão, certamente, relacionados com a potencialização de seus negócios 

imobiliários, com a flexibilização de índices construtivos, com a ampliação dos lucros possíveis, 

etc.. Contatou-se que esse privilégio advém do poder da riqueza desses agentes, que se reflete 

em influência política sobre direcionamentos de diversas materialidades urbanas. 

Nesse contexto, outra constatação foi a dificuldade de gestores públicos em contemplar 

demandas econômicas desses agentes imobiliários, às vezes legítimas, sem prejudicar os 

pressupostos democráticos implícitos na gestão urbana, sem lesar o cotidiano de cidadãos não 

beneficiados diretamente por essas demandas econômicas, sem desqualificar o patrimônio 

edificado ou a história da cidade, sem excluir populações miseráveis que ocupam áreas 

valorizadas comercialmente, sem gerar processo de gentrificação urbana, etc.. Além disso, 

concomitantemente, transpareceu a dificuldade desses gestores públicos em incluir parcelas da 

população economicamente desfavorecidas no debate sobre o planejamento urbano, em incluir 

pessoas oriundas de classes de renda mais baixa em políticas habitacionais, em incluir pessoas 

mais pobres como beneficiárias de negócios imobiliários produzidos pelo mercado privado, etc.. 

Por fim, igualmente, dificuldade em resolver eventuais limites da mobilidade urbana em regiões 

cujo processo de verticalização foi mais intenso, em resolver eventuais déficits de comércio, de 

serviço, de trabalho, de cultura, de lazer, entre outros, em regiões cujo processo de verticalização 

intenso sobrecarregou essas atividades. 

O resultado desses problemas, notado com mais detalhes nas viagens acadêmicas 

realizadas, é que, inadvertidamente, quando não resolvidos, pioram a qualidade de vida de 

milhares de habitantes dessas metrópoles. Mais precisamente, muitos desses problemas urbanos 
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parecem ter sido gerados ou ampliados justamente por causa da prioridade dada a esses 

interesses econômicos privados, através do planejamento público, edilício e urbano. Nessas 

condições, conclui-se que a própria cidade se transformou em negócio. De um ponto de vista 

estritamente neoliberal, ou seja, apenas a partir das perspectivas dos empresários beneficiados, 

uma maneira possível de mensurar a eficiência desse planejamento é estabelecer o quanto ele 

consegue absorver e representar determinados interesses econômicos privados desses influentes 

agentes, em detrimento de outros interesses, de outros agentes, talvez menos influentes sobre 

essas ações públicas. Como apontou os argumentos de Hall (2005), apresentados desde o 

primeiro capítulo, as cidades se transformaram em máquinas de produzir riqueza. Além disso, 

essas implicações puderam ser melhor nominadas através de Harvey (1996). Os termos 

colocados pelo autor contemplam as explicações da Parte 1 – Processos Imobiliários. Segundo 

ele, já não é mais possível, em muitos casos, creditar esse desenvolvimento ao gerenciamento 

urbano. Atualmente, o termo mais correto seria o empresariamento urbano. 

Nesse contexto, uma conclusão inevitável é que são relativamente poucos os mecanismos 

disponíveis que apontem caminhos diferentes desse empresariamento urbano, tamanha a 

influência de tais agentes imobiliários sobre a administração pública. Uma das exceções 

estudadas, com repercussões decerto limitadas, são as contrapartidas sociais. A 

responsabilização, inclusive financeira, de promotores imobiliários cujos empreendimentos gerem 

eventuais impactos negativos sobre a cidade é uma forma razoável de estabelecer parâmetros 

mais equilibrados ao planejamento urbano. Quando esse instrumento funciona em sua plenitude, 

seria possível, em alguma medida, antever corretamente a distribuição da população sobre o 

território, a quantidade e a variedade de atividades necessárias para atender essas pessoas, a 

plena adequação do sistema viário às demandas locais, entre tantos outros aspectos 

convenientes. A constatação é que a instituição de mecanismos como as contrapartidas sociais se 

prestam para regular com mais rigor os impactos da verticalização urbana, principalmente quando 

elas estão vinculadas a outras questões, como, por exemplo, o plano diretor. 

Uma maneira encontrada para formalizar a aplicação de contrapartidas sociais são os 

conselhos urbanos, formados por representantes de parcelas relativamente diversas da 

população. A principal constatação é que, mais importante do que seus próprios resultados e da 

eventual interferência de seus membros no debate sobre as materialidades urbanas, é a 

ampliação da noção de cidadania de seus participantes. No ambiente político-administrativo em 

que predomina, nas palavras de Harvey (1996), um empresariamento urbano, assume-se aqui, 

como uma importante conclusão sobre esses conselhos, que eles poderiam se transformar, em 

tese, em instâncias de resistência contra ações, públicas ou privadas, que gerem prejuízos para a 

cidade. Quando esse ativismo político se torna mais frequente, a pessoa se sentiria mais 

responsável pelo planejamento de sua cidade, mais sensível sobre problemas ou demandas 

alheias e mais consciente sobre os impactos gerados pela verticalização urbana. Além disso, elas 
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se tornariam importantes intérpretes dos empreendimentos imobiliários privados submetidos para 

aprovação e teriam competência legal para julgá-los. Por isso, conclui-se também que esses 

mecanismos que institucionalizam certo compartilhamento da gestão urbana, como os conselhos, 

mais também outros, como as audiências públicas, concatenados, evidentemente, com outros 

instrumentos e instâncias, contribuem para estabelecer a produção imobiliária estudada a partir de 

outros interesses. 

Outra constatação, determinante num trabalho que se propôs a relacionar cinco 

metrópoles brasileiras, é que existe um contexto de produção imobiliária geral, aplicável, em 

grande medida, em todas as cidades estudadas. Alguns dos edifícios de apartamentos estudados 

têm, eventualmente, características arquitetônicas relativamente distintas, são implantados em 

paisagens diferentes e atendem públicos em várias regiões. Porém, determinadas premissas 

desse contexto geral, relacionadas à incorporação imobiliária mais hegemônica, descrita na Parte 

1 dessa tese, são repetidas independentemente das circunstâncias ou local. A conclusão é que há 

casos concretos distintos que expressam e que manifestam o mesmo contexto geral. Isso permite 

afirmar também que, nos termos colocados, existem grandes parcelas de incorporadores 

imobiliários brasileiros que produzem edifícios de apartamentos a partir de ações padronizadas, 

ou seja, não são apenas os produtos imobiliários oferecidos por eles que são padronizados. A 

partir desse diagnóstico, o que se insinua nessas conclusões é que uma forma de alterar esse 

contexto geral, cujo resultado, muitas vezes, gera diversos prejuízos ao planejamento urbano, é 

desestabilizar as relações políticas estabelecidas entre os mencionados promotores mais 

influentes e os gestores competentes, desestabilizar, principalmente, as relações que se 

fundamentam na prevalência dos interesses do primeiro sobre o segundo. 

Esses favorecimentos também podem ser dimensionados em termos de crédito imobiliário 

disponível, que, atualmente, no Governo federal, se concentra fortemente no Programa Minha 

Casa Minha Vida. Uma das principais constatações, exposta no capítulo 2, é que, do ponto de 

vista da produção imobiliária, os maiores beneficiários desse aumento expressivo foram 

incorporadores, principalmente as maiores empresas, que são as que mais incorporam edifícios 

de apartamentos. Nesse caso, esse favorecimento foi identificado através de uma série de 

regulamentações de leis, que reorganizaram o mercado imobiliário, o aproximaram do mercado 

financeiro e possibilitaram novos circuitos e novas relações de produção e consumo. Nesse 

contexto, outra constatação é que, concomitantemente ao verificado aumento da produção 

imobiliária, a ampliação de lucros dos principais incorporadores e a instituição de novas 

regulamentações governamentais, mais se acentuava a financeirização do mercado imobiliário por 

causa da influência do mercado financeiro sobre ele. Nesse caso, a conclusão expõe um 

paradoxo. Se, por um lado, os principais promotores imobiliários brasileiros têm cada vez mais 

influência sobre os gestores públicos que encaminham o planejamento urbano, por outro lado, as 

ações desses mesmos promotores são cada vez mais influenciadas por interesses de agentes 
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estabelecidos a partir do mercado financeiro. Entendeu-se o mercado imobiliário brasileiro atual 

principalmente a partir dessas relações de influência, o que contribuiu, igualmente, para entender 

aspectos arquitetônicos propostos nos empreendimentos imobiliários estudados. 

Como resultado dos argumentos retomados no parágrafo anterior, notou-se também que a 

financeirização do mercado imobiliário desvinculou geograficamente essa produção, já que grande 

parte dos capitais utilizados e, evidentemente, dos novos interesses envolvidos, advém de 

investidores cujos ativos se deslocam instavelmente pelo mercado financeiro global. Por isso, 

verificou-se que esses investidores interferem, indiretamente, no desenvolvimento físico-territorial 

das cidades estudadas, mesmo desconhecendo completamente suas características, 

peculiaridades ou demandas. Ainda como decorrência desse processo, outra conclusão é que o 

incorporador não é mais a figura inicial de onde saem todas as premissas que embasam a 

concepção dos produtos imobiliários, muito menos os arquitetos são essa figura, já que, 

atualmente, o mercado financeiro foi convidado a participar de negócios imobiliários. 

Por outro lado, já que os rendimentos requeridos por esse investidor do mercado financeiro 

são muito superiores aos normalmente obtidos pelo mercado de incorporação de edifícios de 

apartamentos, aumentou-se imensamente a escala de produção, em termos de metragem 

quadrada construída, número de apartamentos construídos, número de apartamentos construídos 

por pavimento, número de edifícios construídos, número de edifícios construídos por 

empreendimento, número de empreendimentos realizados, número de empreendimentos 

realizados concomitantemente, número de empreendimentos realizados concomitantemente em 

cidades diferentes, etc.. Os megaempreendimentos, nos termos descritos no capítulo 3, 

certamente, são o principal exemplo de definição de características arquitetônicas de edifícios de 

apartamentos a partir de premissas estabelecidas conjuntamente com os investidores do mercado 

financeiro. Em outras palavras, ocorreu uma financeirização da arquitetura. 

 Mais do que isso, a conclusão mais espantosa é que há uma financeirização do cotidiano 

de milhares de moradores dessas metrópoles. Por exemplo, através da substancial diminuição da 

área dos apartamentos, o que, certamente, tem dificultado atividades domésticas ocorrerem 

confortavelmente. Além disso, mesmo que o cidadão não tenha nenhum interesse em investir no 

mercado financeiro, nem tenha nenhum conhecimento sobre o seu funcionamento, 

provavelmente, ele sofrerá esses impactos gerados pela ação desse mercado, quando a cidade 

em que mora contiver empreendimentos imobiliários de empresas financeirizadas, nos termos 

colocados no parágrafo acima. Nas dezenas de visitas técnicas realizadas nas metrópoles 

estudadas, muitos desses registros, inclusive, presentes nessa tese, constatou-se que edifícios de 

um megaempreendimento, por sua escala, podem gerar impactos gigantescos sobre a paisagem 

em que eles se implantam. Nesse contexto, mapeou-se novos encadeamentos: lucros requeridos 

por agentes financeiros determinam a formatação de novos produtos imobiliários; como 
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consequência, ações de incorporadores imobiliários são comprometidas e atreladas a essas 

determinações; como consequência, o processo de projeto de arquitetos é completamente 

enviesado e estão excluídas quaisquer propostas que não contemplem as determinações de 

incorporadores e os interesses de investidores; como consequência, grande parte da 

verticalização urbana atual reflete essas circunstâncias; como consequência, os habitantes da 

cidade que moram, utilizam ou transitam por essas regiões verticalizadas são obrigados a 

conviver e a se adaptar a esses resultados arquitetônicos e urbanísticos. Por isso, se afirma que 

houve a financeirização da vida cotidiana dos cidadãos. 

Outra consequência desses fenômenos, visível nos empreendimentos imobiliários 

expostos nos capítulos, foi a expansão geográfica da atuação dessas empresas capitalizadas, que 

se instalaram em dezenas de metrópoles, construíram centenas de edifícios e milhares de 

apartamentos. Uma conclusão é que, dentro de incorporações que produzem edifícios de 

apartamentos, pela primeira vez na história do país, constituiu-se um mercado imobiliário 

efetivamente brasileiro, único, interligado por essas empresas. Esse mercado já não é mais, 

necessariamente, segmentado por regiões geográficas.  Atualmente, como visto, entre as 

incorporadoras com capital aberto na Bolsa de Valores, atuar em grandes porções do território 

nacional é quase uma regra. Outra conclusão é que alguns poucos escritórios de arquitetura 

também se beneficiaram dessa expansão geográfica. Atualmente, alguns escritórios projetam 

centenas de edifícios de apartamentos por ano, distribuídos de forma relativamente equilibrada 

por dezenas de metrópoles. Por isso, constata-se que, num processo semelhante aos 

incorporadores, arquitetos com essas características também têm uma atuação nacional. 

Esses arquitetos aumentaram o volume e a natureza de suas encomendas, além de seus 

honorários, proporcionalmente ao aumento da produção desses incorporadores. Nesse contexto, 

soma-se outro elemento no encadeamento das relações profissionais originárias a partir da 

aproximação dos mercados imobiliário e financeiro: a financeirização da prática profissional dos 

arquitetos, já que são as incorporadoras SA com atuação nacional as empresas que permitiram 

aos arquitetos possibilidades de atuação nacional. Evidentemente, ocorreram repercussões para 

incorporadores, para arquitetos, para a relação profissional entre esses dois agentes e, 

principalmente, de acordo com os interesses dessa pesquisa de doutorado, para as 

características arquitetônicas e para as implicações urbanas da verticalização das cidades, como 

exposto no capítulo 2. 

 Especialmente sobre a estrutura administrativa e técnica interna de escritórios de 

arquitetura atuantes nesse segmento, a repercussão foi notável em boa parte dos casos 

estudados. Os escritórios que têm encomendas de incorporadoras SA com atuação nacional, que 

estão entre os principais de cada cidade em termos da quantidade de edifícios de apartamentos 

projetados recentemente, adotam uma organização muito parecida. A especialização das 
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atividades profissionais é marcante na atuação de cada arquiteto desses escritórios. O processo 

de produção do projeto arquitetônico, de onde advém a principal remuneração desses escritórios, 

é segmentado, parcelado, dividido. Observou-se uma linha de produção em que, cada arquiteto 

envolvido tem uma função específica. O termo adotado aqui para representar escritórios com 

essas características é “fábrica de projetos”, pois é evidente que ele toma preceitos da linha de 

produção fabril e industrial. 

 Uma conclusão é que os arquitetos desses escritórios, que têm suas atividades 

parceladas, teriam dificuldades em projetar um edifício de apartamentos na sua integralidade. 

Mesmo com vários anos de experiência, eventualmente, se algum deles abrir seu próprio 

escritório e obtiver uma encomenda dessas, provavelmente precisaria da ajuda de outros 

profissionais, já que ele não adquiriu conhecimento pleno de toda a dimensão do projeto 

arquitetônico dessa modalidade habitacional. Uma crítica pertinente é que a partilha de atividades 

gera a divisão do conhecimento. Não é apenas o trabalho que é parcelado, mas o conhecimento 

permanece fragmentado. Por isso, constatou-se que esse arquiteto, mesmo envolvido por toda a 

sua vida profissional com esse mercado, é alienado do conhecimento próprio da sua profissão. 

Como esse quadro está associado a escritórios que, normalmente, obtêm suas encomendas de 

incorporadoras capitalizadas no mercado financeiro, conclui-se que, em alguma medida, o que 

gerou a fragmentação do conhecimento do arquiteto foi a financeirização de sua prática 

profissional. Em outras palavras, houve uma mercantilização de aspectos da profissão ou, ainda, 

o estabelecimento das atividades de sua profissão a partir de demandas puramente mercantis. 

 Alterações na atuação, nas competências, nas atribuições e nas atividades de qualquer 

profissão ocorrem, naturalmente, ao longo dos anos. Novas demandas culturais, novas 

possibilidades tecnológicas, novas solicitações econômicas e novos modos de vida de uma 

determinada sociedade deveriam, em qualquer circunstância, estimular renovações na maneira 

como as profissões são entendidas. Profissões são criadas ou extintas por causa de demandas 

que foram suscitadas ou superadas. Porém, no caso da „fábrica de projetos‟, conclui-se que o 

único motivo determinante, entre os escritórios estudados, é atender novas solicitações 

econômicas de alguns promotores imobiliários. Desde que completamente alienado aos 

interesses econômicos criados a partir dos novos circuitos imobiliários, esse arquiteto é uma peça 

fundamental na engrenagem que produz um edifício de apartamentos. 

A palavra peça pode ser qualificada, entre outras, a partir de duas definições: 1. Cada uma 

das partes de uma coleção; 2. Objeto que, por si só, forma um todo completo. Essas duas 

definições abarcam os significados atuais desses arquitetos. Por um lado, o escritório é apenas 

uma peça entre várias outras peças da máquina administrativo-técnico-econômica que gera o 

edifício. A incorporação imobiliária, o mercado financeiro, investidores diversificados, etc., seriam 

algumas outras peças. Por outro lado, o escritório, ele próprio, constitui-se numa peça, desde que 
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formatado como uma „fábrica de projetos‟, nos termos aqui colocados. Tal como a peça de uma 

máquina industrial qualquer, esse escritório poderá ser descartado e substituído por outra peça, 

ou seja, por outro escritório, caso ele fique obsoleto. No ambiente industrial, uma maneira de 

mensurar a eficiência de uma peça é a capacidade que ela tem de, dentro da máquina que ela 

integra, fabricar os produtos nos termos, na quantidade e na velocidade desejada. Esse é um 

conceito que pode ser transposto aos interesses dessa pesquisa de doutorado: não foi encontrado 

nenhum escritório de arquitetura que não se configure como uma „fábrica de projetos‟, ou seja, 

não há registro de arquitetos que projetaram recentemente edifícios de apartamentos para 

incorporadores financeirizados, fora dos termos, fora da quantidade e fora da velocidade 

desejadas por seus comitentes.  

Nessas conclusões, já foi retomada a predominância de certos interesses econômicos de 

determinados promotores imobiliários, em alguma medida, em certas circunstâncias, sobre a 

gestão urbana das cidades. Nesses casos, o planejamento urbano é fortemente condicionado por 

esses interesses. Constatou-se que, igualmente, há a preponderância de interesses de 

promotores imobiliários sobre a atuação desses arquitetos, cuja consequência mais visível, além 

do comprometimento de sua prática profissional, é o condicionamento da concepção dos edifícios 

projetados. Portanto, nesses termos, esses promotores influenciam tanto gestores públicos 

competentes quanto arquitetos das „fábricas de projetos‟. Com isso, conclui-se que influencia 

também a produção das materialidades urbanas em várias escalas, desde a dimensão 

arquitetônica até as repercussões urbanísticas da verticalização recente. 

Uma questão estritamente ligada ao aumento da produção, em termos de edifícios de 

apartamentos projetados, incorporados e construídos, é o concomitantemente aumento do 

consumo. Produzir mais edifícios, no geral, significa também vender mais apartamentos. Nos 

últimos anos, o principal programa de crédito habitacional ligado a ações governamentais é o 

MCMV. Porém, como foi observado, diversos fatores econômicos, eventualmente externos à 

construção civil, podem transformar o principal elemento viabilizador da compra da moradia, o 

crédito imobiliário, no principal problema da vida das famílias: a dívida imobiliária. 

Regulamentações do setor imobiliário ocorridas nos últimos anos são determinantes para o credor 

retomar imóveis por ele financiados, em caso de inadimplência. Na prática, constatou-se que o 

bem imóvel fruto da dívida acumulada pode ser retomado com maior facilidade e rapidez. Além 

disso, o imóvel pode novamente voltar a circular como mercadoria, a espera de outro morador que 

o financie. Uma conclusão é que, através das regulamentações governamentais, em caso de 

inadimplência, as leis resolvem apenas como preservar o ativo financeiro representado pelo 

imóvel, ou seja, quem incorporou ou quem emprestou o dinheiro para o financiamento terá seu 

investimento preservado. Conclui-se igualmente, por isso, que, no caso de falta de pagamento, a 

legislação trata dessa inadimplência com parcialidade. Por um lado, os produtores, além dos 

financiadores, têm os capitais investidos salvaguardados. Por outro lado, normalmente, não há 
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protocolos sobre como criar previdências para o inadimplente, preservar sua moradia, planejar 

como os pagamentos poderiam ser retomados e evitar que ele seja desalojado. Nesse quadro, um 

mesmo apartamento poderia ter vários proprietários ao longo do período total de financiamento.  

Outra constatação ligada a política de crédito imobiliário é que essas legislações pouco ou 

nada prevêm sobre maneiras não mercantis de se produzir habitação. Alternativas como essas 

poderiam ser pertinentes visto que grande parte da população brasileira tem pouco ou nenhum 

rendimento e, quando tem, não é comprovável, ou seja, esse público não costuma trabalhar com 

registro formal na carteira de trabalho. Com isso, os empréstimos bancários se tornam 

impossibilitados porque esses credores não aceitam financiar a moradia nessas condições, 

mesmo que o capital do empréstimo seja oriundo de fundos estatais.  

A financeirização do mercado imobiliário, nos termos colocados nessa tese, gera diversos 

impactos sobre a paisagem urbana, quanto maior a presença e a atuação de empresas de capital 

aberto na metrópole em questão. O aumento substancial da produção ocorreu sobre territórios já 

estabelecidos, cuja morfologia urbana e edificações pré-existentes nem sempre eram compatíveis 

com os termos e com as demandas dessa verticalização. Como visto no capítulo 3, áreas mais 

centrais, com valorização fundiária mais acentuada, normalmente, já possuem uma ocupação 

consolidada. Muitos desses bairros já estão ocupados, inclusive, com edifícios de apartamentos 

construídos décadas atrás. Além disso, esses terrenos mais centrais, por suas especificidades e 

localização, custam relativamente caro. Por isso, nessas regiões, atualmente, somente são 

construídos edifícios em circunstâncias restritas. Uma constatação é que essas condições 

impediram que o processo de verticalização intensificado nos anos 2000 se direcionasse para 

áreas mais tradicionais e, ao contrário, como consequência, procurasse novas fronteiras 

geográficas para sua implementação.  

Uma conclusão é que, em casos extremos, a exemplo dos megaempreendimentos, essa 

verticalização somente seria efetivada quando ocupasse áreas praticamente desabitadas. Uma 

forma de explicar essa condição é que os megaempreendimentos, quando aplicados intensiva e 

extensivamente, não são compatíveis com a cidade pré-existente, construída e desenvolvida 

historicamente ao longo de décadas ou séculos. Apesar de localizarem-se na mesma unidade 

urbana jurídico-administrativa, ou seja, na mesma cidade, os megaempreendimentos necessitam 

expandi-la continuamente em termos físico-territoriais. É nesse ponto que captou-se o fenômeno 

da periferização da verticalização urbana, ou seja, a sistemática construção de edifícios de 

apartamentos em regiões mais periféricas. O que se constatou, de fato, como novidade, é a 

extensão dessa periferização, a intensidade desse processo, o ritmo crescente como são 

construídos esses novos edifícios e as distâncias cada vez maiores a que eles se localizam de 

regiões mais centrais. 
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Do ponto de vista da gestão urbana, a conclusão mais evidente é que a periferização da 

verticalização deveria trazer novas regulamentações sobre a paisagem resultante. Como essa 

paisagem deriva, em grande medida, de negócios de empresas financeirizadas, é possível 

estabelecer relações indiretas entre ações de investidores do mercado financeiro e ações de 

gestores públicos urbanos. Do ponto de vista da população, a conclusão mais evidente é que os 

moradores de apartamentos dessas regiões mais periféricas terão que adaptar seu cotidiano, 

seus deslocamentos territoriais diários e seu trânsito nas imediações. Quando parte do cotidiano 

da família ainda se concentra em regiões mais centrais, como a educação dos filhos ou o trabalho 

dos pais, será preciso transpor grandes distâncias até essas localidades, que serão maiores 

quanto maior for a periferização da verticalização. Do ponto de vista da mobilidade urbana, a 

conclusão mais evidente é que se acentua o movimento pendular periferia-centro-periferia. Como 

é visível que quase todas as metrópoles brasileiras não resolveram corretamente como implantar 

um transporte eficiente, de acordo com as demandas da população, o tráfego de veículos 

individuais e os problemas gerados por eles serão amplificados. Do ponto de vista ambiental, a 

conclusão mais evidente é que piora os níveis de poluição atmosférica gerada por motores que 

funcionam a partir de combustíveis fósseis. Na ausência ou diante da deficiência de transportes 

coletivos eficientes, quando pode, a grande maioria das pessoas opta por se deslocar na cidade 

utilizando seu próprio carro. 

Essas conclusões conjugadas alteram não apenas as dimensões da metrópole, mas seus 

atributos qualitativos e o ritmo como essas qualidades são implementadas. Quando o Governo 

federal, que financia muitos desses negócios imobiliários, aceita tacitamente, de forma 

praticamente irrestrita, que apenas os incorporadores envolvidos escolham onde seus 

empreendimentos serão implantados, tem-se uma cidade mais gestada como um negócio ou a 

mercantilização de seu território e da paisagem resultante. Nessas circunstâncias, o morador 

dessa cidade, seu cotidiano, sua habitação e o local onde mora, são apenas reflexos dessa 

mercantilização. Nota-se uma contradição. Por um lado, as ações governamentais que criam, 

difundem e popularizam o crédito imobiliário são fundamentais para a formatação desse mercado 

imobiliário. É provável que esses megaempreendimentos construídos em periferias nem 

existissem se esse Governo não aportasse maciçamente seus capitais na produção privada 

envolvida. Por outro lado, o mesmo Governo tem uma postura indiferente sobre a paisagem 

citadina resultante a partir da localização desses empreendimentos imobiliários. A definição sobre 

a localização cabe apenas ao incorporador, que escolhe em função de interesses puramente 

comerciais e corporativos, estratégicos ao desempenho econômico de sua empresa, mas que não 

consideram todas as implicações que seus negócios irão gerar sobre o território e o restante da 

população. 

Em termos de produto imobiliário, a principal novidade encontrada, estritamente ligada à 

periferização da verticalização, é o megaempreendimento, nos termos apresentados no capítulo 3. 
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São diversas características, somente possíveis de serem identificadas plenamente a partir da 

diversidade de procedimentos metodológicos que foram utilizados, incluindo as viagens 

acadêmicas e as visitas técnicas. Essa definição de megaempreendimento, por exemplo, não se 

encontra sistematizada em nenhuma das referências bibliográficas consultadas. Trata-se, 

portanto, de uma importante contribuição dessa tese. O megaempreendimento está relacionado 

com o território da cidade (localizado em regiões mais periféricas e em áreas normalmente não 

ocupadas ou não urbanizadas), com a especulação fundiária (terrenos mais desvalorizados 

comercialmente, proporcionalmente mais baratos), com a formatação imobiliária (terrenos com 

metragem quadrada muito superior aos terrenos normalmente ocupados com edifícios em áreas 

mais centrais), com o superdimensionamento dos empreendimentos (incluindo projetos em escala 

urbana, como o arruamento e o calçamento, além do desenho de quadras e de lote e da inclusão 

de diversos edifícios num único empreendimento), com o perfil sócio-econômico dos moradores 

(consumidores prioritariamente de rendas média ou baixa), com a mobilidade urbana (proximidade 

de importantes avenidas ou rodovias regionais), com a quantificação das unidades vendáveis 

(mais apartamentos e mais apartamentos por pavimento), com o zoneamento funcional (falta de 

diversidade de atividades nas proximidades, como comércio ou serviço) e com a privatização da 

vida cotidiana (presença frequente de shopping centers nas proximidades). 

Do ponto de vista arquitetônico, conclui-se que há uma financeirização da arquitetura 

proposta: a concepção projetual e as características arquitetônicas resultantes são determinadas 

a partir dos lucros estipulados previamente por investidores que, através do mercado financeiro, 

como visto, aportam vultosas quantias de capital nos incorporadores brasileiros. A grande maioria 

dos megaempreendimentos encontrados foi realizada por empresas de capital aberto. Constatou-

se que os ritmos financeiros transacionados somente poderiam ser mantidos e ampliados quando 

materializados através dos megaempreendimentos. Por isso, o modelo largamente difundido, 

utilizado há décadas, com um único edifício em um terreno, não é mais adequado para se obter 

especificamente esses resultados e manter os circuitos imobiliário-financeiro conectados. 

A expansão geográfica da atuação de diversas incorporadoras brasileiras é um reflexo 

desse complexo quadro. A quantidade de edifícios de apartamentos que essas empresas 

capitalizadas pretendiam construir era muito superior à demanda específica de qualquer cidade 

brasileira. É por isso que tantas periferias de dezenas de metrópoles foram ocupadas intensiva e 

extensivamente por negócios imobiliários de muitas empresas com essas características. 

Igualmente, é por isso que tantas periferias têm uma paisagem, recentemente construída, com 

aspectos convergentes e padronizados, pois elas são consequência do mesmo processo 

produtivo. No desenvolver dessa pesquisa de doutorado, quanto mais convergentes e 

padronizadas eram essas paisagens, mais se notaram os interesses de incorporadoras 

financeirizadas preponderando sobre a produção imobiliária local, preponderando, inclusive, sobre 
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interesses de incorporadoras imobiliárias locais que, em alguma medida e em algumas 

circunstâncias, foram subjugadas por essas empresas que são sociedades anônimas.  

 Do ponto de vista urbanístico, conclui-se que há alteração na morfologia urbana 

tradicionalmente adotada, formada por quadras, lotes e edificações. No caso dos 

megaempreendimentos, devido à escala do terreno, que pode contemplar grandes glebas, uma 

quadra inteira pode conter um único empreendimento que, por sua vez, contém diversas torres. 

Dessa forma, não se teria mais a distinção entre quadra e lote: a própria quadra seria um único 

lote e essa nova quadra-lote, com formato que tende ao retangular ou ao quadrado, seria 

margeada, em seus quatro lados, por ruas. Além disso, em quadras mais tradicionais, como os 

lotes são possuídos por proprietários diferentes, cada um deles possui uma entrada particular. 

Portanto, eventualmente, se uma determinada quadra tiver dez lotes diferentes, ela teria, no 

mínimo, dez entradas diferentes, uma para cada lote. Já entre os megaempreendimentos 

observados, eles normalmente restringem-se a apenas uma entrada ao longo de todo o perímetro 

da quadra-lote, pois ela integraria um único condomínio. 

 Outra questão urbanística que traz implicações para a gestão pública é que o lançamento 

do megaempreendimento pode ser, na linguagem do mercado imobiliário, „faseado‟. Por razões 

comerciais desconhecidas dos gestores públicos competentes, são lançadas determinadas 

quantidades de edifícios que integram um mesmo megaempreendimento, mas em períodos 

diferentes. O cronograma de lançamentos dependeria exclusivamente de interesses dos 

promotores imobiliários. Especificamente no território onde se implantam intensiva e 

extensivamente megaempreendimentos, essa imprevisibilidade determinará fortemente o 

planejamento da região. Conclui-se, por isso, que quanto mais megaempreendimentos houver 

numa área qualquer, quanto maiores eles forem e quanto mais faseados eles forem, mais 

impactante e mais imprevisível será esse planejamento. Portanto, se uma única região da cidade 

concentrar, por exemplo, dez megaempreendimentos, de dez empresas diferentes, planejados 

urbanisticamente a partir desses interesses privados desconhecidos, específicos de cada 

incorporadora e, eventualmente, conflitantes, a gestão urbana da região será problemática.  

Outro aspecto frequentemente encontrado em edifícios de apartamentos da amostra 

estudada, que contempla, mas não está restrita, evidentemente, aos megaempreendimentos, é a 

padronização das soluções arquitetônicas, nos termos sistematizados por Tramontano e Queiroz 

(2009), questões profundamente debatidas por diversos trabalhos do Nomads.usp, expostas nos 

capítulos 4 e 5. Ao longo dessa tese de doutorado foram apresentados fatores que dotam o atual 

mercado imobiliário brasileiro com relativa unidade, principalmente no que tange a atuação dos 

principais incorporadores que produzem edifícios de apartamentos. Essa unidade não se restringe 

aos processos imobiliários adotados, mas abrange também o principal produto oferecido: o próprio 

apartamento. Mesmo que tais empreendimentos tenham sido realizados a partir da ação de 
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centenas de diferentes empresários, atuantes em localidades distintas e que, na maioria dos 

casos, não se conhecem entre si, ou seja, nunca tiveram relações comerciais conjuntas, 

encontrou-se uma impressionante semelhança na organização espacial dos apartamentos 

desenhados por cada um. Portanto, qualquer trabalho acadêmico que estude a produção mais 

contemporânea dessa modalidade habitacional, obrigatoriamente, precisa entender os termos 

dessa padronização, pois conclui-se que ela viesa, de maneira inequívoca, as principais 

resultantes arquitetônicas dos edifícios. 

Nesse contexto, as características projetuais de apartamentos brasileiros, expostas no 

capítulo 5, foram entendidas a partir de condicionantes impostos por essa padronização. São 

praticamente inexistentes as alterações recentes, concentradas na última década, que trazem 

novas propostas de organização espacial. Isso mostra que, entre as milhares de plantas 

levantadas, registradas e analisadas, a padronização predomina em quase qualquer 

circunstância. Essa pesquisa de doutorado expôs uma contradição. Boa parte dos exemplares 

observados apresenta uma aparente diversidade de opções de planta. Às vezes, no discurso da 

propaganda, dezenas de arranjos diferentes são mostrados. Porém, uma vez compreendidos 

plenamente os termos da padronização, percebe-se que por trás do discurso de diversidade 

esconde-se uma enorme similaridade de soluções. Portanto, foram estudadas duas instâncias: 

uma arquitetônica, outra imagética. Do ponto de vista arquitetônico, pouco ou nada tem se 

alterado nos últimos anos. Do ponto de vista imagético, a impressão que se gera, a partir do ponto 

de vista de quem produz, exposto nas peças publicitárias, é que as opções de planta oferecidas 

trariam alguma diversidade de soluções. Conclui-se que essa é uma estratégia comercial adotada 

indiscriminadamente. 

A sociedade brasileira contemporânea não vive mais, em absoluto, como vivia a burguesia 

francesa no século XIX, de onde se constatou que se oriunda esse modelo padronizado. Como 

existe uma forma de produzir edifícios que predomina fortemente sobre qualquer outra, como visto 

na Parte 1 dessa tese de doutorado, não existem opões razoáveis. Por isso, esses processos 

imobiliários e os produtos correspondentes, ou seja, a própria padronização dos projetos, tendem 

a gerar um monopólio. Conclui-se que, como as principais empresas adotam procedimentos 

técnico-administrativos muito parecidos, elas geram, com isso, empreendimentos imobiliários 

altamente padronizados. Nessas circunstâncias, deduz-se que, nos próximos anos, tende-se a 

acentuar esse único modelo vigente. Esse quadro tornou-se ainda mais problemático, como 

apresentado no capítulo 4, por causa da sistemática diminuição das áreas dos apartamentos. As 

dificuldades são ampliadas quando áreas diminutas são adotadas em apartamentos cuja 

organização espacial é padronizada. Outra instância em que notou-se manifestações da citada 

padronização é a fachada dos edifícios, tanto em termos de diminuição da diversidade de 

materiais de construção e de elementos arquitetônicos, quanto em termos volumétricos. É preciso 

lembrar argumentos desenvolvidos na tese, de que essas mudanças na fachada não ocorreram a 
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partir de predileções estéticas ou por causa de solicitações técnicas, nem porque as preferências 

do consumidor prevaleceram. Isso ocorreu por interesses específicos dos incorporadores 

imobiliários envolvidos, relacionados com questões produtivas e econômicas. 

A partir do que foi problematizado sobre a padronização das soluções espaciais, a 

simplificação de fachadas e a diminuição da área dos apartamentos, essa pesquisa de doutorado 

conclui que o Governo seria uma instância adequada para intermediar decisões privadas, 

tomadas por certos agentes imobiliários, como incorporadores, que influenciam a vida de 

consumidores que compram os apartamentos. Nessas conclusões, infere-se que os gestores 

públicos competentes deveriam compatibilizar interesses diversos e conflitantes: garantir 

patamares mínimos de lucratividade e retorno financeiro aos empresários que empreendem 

edifícios de apartamentos mas, igualmente, garantir mais conforto aos moradores que 

desempenham tarefas domésticas nessas moradias. No caso do atual Governo federal, essa 

mediação deveria ser mais notória, já que ele disponibiliza quase todo o capital estatal que é 

utilizado para crédito imobiliário, principalmente para a compra de apartamentos. Portanto, sobre a 

definição de áreas compatíveis com novas demandas domésticas ou sobre qualquer outra 

modificação de projeto que convenientemente atualize o modelo padronizado largamente 

utilizado, o Governo é um agente legítimo que deveria possuir meios legais para interferir nessa 

produção e estabelecer parâmetros mínimos de qualidade espacial. Aqui, acredita-se que, sempre 

que o Governo intervir com o aporte de capital, ele deveria, igualmente, intervir com o 

estabelecimento de parâmetros arquitetônicos e urbanísticos que alterem positivamente a 

qualidade desses empreendimentos imobiliários. A produção privada não é auto-sustentável, no 

que se refere a autonomia de financiar as compras de seus clientes. Esse é um fator que deveria 

legitimar e estimular novas regulamentações estatais sobre parâmetros projetuais desses 

negócios privados.  

Nesse momento, sintetiza-se uma estratégia comercial que se manifesta em três escalas: 

a diminuição da área dos cômodos do apartamento, a padronização da organização espacial do 

apartamento, ambas na escala da unidade, somadas a simplificação da fachada dos edifícios. 

Essas ações estão concatenadas com várias outras, já retomadas nessas Conclusões: expansão 

geográfica na implantação dos empreendimentos, expansão geográfica na atuação de 

incorporadoras, aumento da produção em termos de quantidade de empreendimentos, edifícios, 

apartamentos, etc.. Nesse contexto, conclui-se que a repetição de fórmulas e a simplificação de 

produtos se colocaram como paradigma dessa produção. 
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