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RESUMO 

O artigo mostra que as características que delineiam a configuração econômica, 
financeira e política do capitalismo contemporâneo têm contribuído para sedimentar nas 
últimas décadas o estreitamento das relações entre o capital imobiliário e o capital financeiro. A 
disseminação dos mecanismos de securitização de ativos e de outros instrumentos financeiros 
tem conferido maior liquidez aos ativos imobiliários e garantido uma mobilização significativa 
de capital para novos empreendimentos imobiliários. O Brasil, em virtude do longo período de 
estabilização macroeconômica, tem gradativamente se inserido nesse circuito e se tornado um 
ambiente propício para a de novos investidores (Fundos de Pensão, companhias de seguros, etc), 
bem como de investidores estrangeiros. 

 

Palavras-chave: mercado imobiliário brasileiro; securitização; joint ventures imobiliária; 
ativos imobiliários. 

 

ABSTRACT 

       This article sample that the characteristics that delineate the economic 
configuration, financial and politics of the capitalism contemporary have contributed to 
sediment in the last decades the nip of the relations between the real estate capital and the 
financial capital. The dissemination of the mechanisms of securitization of asset and other 
financial instruments has conferred bigger liquidity to the assets real estate and guaranteed a 
significant mobilization of capital for new real estate enterprises. The Brazil, in virtue of the 
long period of macroeconomic stabilization, has gradual if inserted in this circuit and if become 
a propitious environment for the one of new investors (Pension fund, insurance company, etc), 
as well as of foreign investors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Plano Real é, sem dúvida, o plano de estabilização econômica de maior 

sucesso implantado na economia brasileira nos últimos 50 anos. Após inúmeras 

frustrações com os diversos pacotes de estabilização implementados na economia 

brasileira ao longo dos anos 1980 e início da década de 19901, o Plano Real tornou-se o 

plano de estabilização mais bem-sucedido em relação ao seu principal objetivo, qual 

seja, o controle da inflação. 

Após mais de uma década de estabilização macroeconômica o Plano Real 

ainda continua buscando atingir simultaneamente os equilíbrios interno e externo. Em 

termos de equilíbrio macroeconômico interno o desafio latente ainda é a eliminação da 

pressão nos mercados de fatores, de modo a aumentar o nível de renda e emprego, ao 

passo que, no mercado de bens e serviços, o comportamento do nível geral de preços 

tem sido rigidamente controlado, por meio da política monetária restritiva (Sistema de 

Metas de Inflação). Em relação ao equilíbrio externo a situação tem se mostrado 

bastante confortável, na medida em que o país apresenta superávits elevados na balança 

comercial, é superavitário nas transações correntes do balanço de pagamentos, além de 

possuir um nível de reservas internacionais que tem assegurado uma redução na 

vulnerabilidade externa do país. 

Esse longo período de estabilidade macroeconômica associado a várias 

reformas estruturais em curso, inclusive no setor imobiliário, tem credenciado o país a 

se tornar membro do restrito circuito mundial de valorização patrimonial. Com a 

perspectiva de o país atingir a classificação de “investment grade” e se tornar um 

ambiente seguro para os capitais estrangeiros a tendência é que ocorra não somente um 

boom imobiliário de proporções gigantescas, mas também transformações no modus 

operandi dos agentes que participam do setor imobiliário. 

No Brasil os investimentos no mercado imobiliário ainda funcionam, de 

modo geral, como capital mercantil, mas com a entrada dos novos capitais poderemos 

ter a configuração de dois cenários, não necessariamente excludentes: a) um primeiro 
                                                 
1 É importante ressaltar que entre o Plano Cruzado (1986) e o Plano Real (1994), várias outras tentativas 
de estabilização econômica foram realizadas, como: Plano Bresser (junho de 1987), Plano Verão (janeiro 
de 1989), Plano Collor I (março de 1990) e o Plano Collor II (janeiro de 1991). 
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cenário acomodatício, como ocorreu no setor bancário, onde os bancos internacionais se 

adaptaram à lógica dos bancos brasileiros, decepcionando as expectativas de oferta 

abundante e barata de capital;  b) um segundo cenário progressista, seria um processo  

de ampliação de joint-ventures no setor imobiliário, que possibilitaria novos produtos e 

um forte aporte de capital que contribuiria para explorar o potencial do mercado 

imobiliário brasileiro. 

Assim, diante desse quadro de estabilidade econômica e transformações 

estruturais, o artigo se propõe analisar tanto os efeitos do processo de financeiração 

sobre o mercado imobiliário, quanto às estratégias empresariais das principais empresas 

do mercado imobiliário brasileiro. A idéia é que as principais empresas do setor de 

incorporação e construção imobiliária se tornem condutoras dessas transformações no 

Brasil, como é o caso da Cyrela e da Gafisa, mas que empresas de atuação regional 

consolidada em todo o Brasil sejam também impactadas por decisões estratégicas das 

grandes empresas. Os chamados “mercados cativos regionais” que sempre foram 

intrínsecos no mercado imobiliário brasileiro, tendem a sofrer modificações 

significativas, dependendo do grau de atratividade. Esse processo, longe de ser um 

condutor de crise regional é, na verdade, um potencializador de oportunidades.  As 

empresas regionais encontram-se num momento singular de expansão desse mercado e 

a tendência é que ocorram novas parcerias para a exploração dos mercados regionais. 

 

2. A GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA E OS IMPACTOS SOBRE O CAPITAL 

IMOBILIÁRIO 

 

A dinâmica capitalista vem sofrendo transformações importantes há algumas 

décadas, porém foi nos anos 80 e 90, que se observou a consolidação de alguns 

processos que, devido à magnitude e complexidade, deram uma nova configuração ao 

funcionamento sistêmico do capitalismo mundial e, concomitantemente, dinamizaram 

as diversas esferas de reprodução da riqueza. Dentre essas transformações em curso, 

podem ser destacadas: a) a integração dos mercados sob égide do capital financeiro – a 
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financeirização da economia 2 ; b) a revolução da tecnologia da informação e do 

conhecimento3; c) a formatação das corporações capitalistas contemporâneas que, longe 

de manifestar o tradicional recorte setor produtivo versus setor financeiro, apresenta-se 

enquanto macroestruturas financeiro-industriais que têm experimentado velozes 

transformações4; d) fusões de bancos e corporações, num movimento internacional de 

concentração e centralização do capital5. 

A emergência de um padrão de acumulação de capital, baseado 

predominantemente na financeirização, tem conduzido a apropriação e a valorização da 

riqueza, inexoravelmente, para uma órbita de capitalização especulativa, onde a 

dinâmica das atividades econômicas passam a estar “baseadas em posições nos 

mercados imobiliário, financeiro e nas transações comerciais”6. 

Neste cenário, onde o capital encontra formas e oportunidades globais de 

valorização, ao mesmo tempo em que a esfera financeira alcança relativa 

autonomização em relação à produção e à capacidade de intervenção das autoridades 

monetárias, verifica-se uma estreita imbricação entre o processo imobiliário e o capital 

financeiro7. Em geral, esta conexão não se encontra mediada por formas institucionais 

de controle, o que contribui, por um lado, para uma maior dispersão geográfica do 

capital através do globo e, por outro, faz com que cada área urbana tenha de ser 

submetida à disciplina de livre flutuação do capital8.  

No entanto, esta efêmera mobilidade do capital é extremamente seletiva em 

relação aos deslocamentos espaciais, isto é, a dispersão territorial do capital é 

circunscrita aos espaços econômicos que atendam aos novos imperativos do capitalismo 

                                                 
2 Ver Aglietta (1995), Braga (1993, 1997 e 2000), Guttmann (1996), Kregel (1996), Coutinho & Belluzzo 
(1998), dentre outros. 
3 Ver Castells (1989 e 1999) 
4 Ver Serfati (1998), Braga (1993, 1997 e 2000) 
5 Ver Chesnais (1996), Miranda & Martins (2000) 
6  Conf.: “Novo capitalismo intensifica velhas formas de exploração”. Folha de São Paulo, caderno 
especial sobre globalização, entrevista com François Chesnais, 02.11.1997, p.4. 
7 No plano analítico é importante observar que a definição do capital financeiro com que trabalharemos 
neste artigo corresponde ao que Braga (2000) definiu como sendo a fusão da forma lucro com a forma 
juros, ou seja, a fusão das diferentes formas de riqueza. Portanto, trabalhamos com uma definição de 
capital financeiro que é muito superior a visão dada por Rudolf Hilferding no início do século XX, que 
centrava sua explicação na relação entre capital bancário e capital industrial. 
8 Cf. Coraggio (2001); Harvey (2000); Van Wilderode (2000) 
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hegemônico global, especialmente os engendrados pelas transformações ocorridas nas 

duas últimas décadas, o que tem resultado para os espaços locais a submissão a certos 

consensos difundidos e supostamente inquestionáveis, como, por exemplo, a 

incorporação ao paradigma das global cities
9 . Não obstante, tem se observado a 

disseminação de uma forte competição entre as cidades, numa cruzada permanente para 

se manterem como espaço de atração desses capitais. Nessas circunstâncias, são 

sintomáticas as palavras de Sassen ao afirmar que “a localização dos espaços 

transnacionais em territórios nacionais define a atual fase da economia mundial”. 

(SASSEN, 1998:12) 

Neste contexto de hipermobilidade global do capital, a cidade tem um papel de 

suma importância, pois é ao mesmo tempo locus de criação e de valorização deste 

capital, e isto faz emergir um setor imobiliário, com investimentos especulativos ou não, 

que está intrinsecamente amalgamado com o capital financeiro. Esta relação é bastante 

evidente quando se observa as categorias de ativos que compõem a carteira dos fundos 

de pensão, das companhias de seguro e dos bancos, onde os ativos de base imobiliária 

tem uma participação significativa. Portanto, nota-se que a cidade, ao transformar-se 

num espaço de empreendedores, fornece aos rentistas um imenso potencial para a 

acumulação de capital, sendo que, muitas vezes, isto ocorre por meio de coalizões 

simbióticas com as elites locais e com o poder público, que transformam a cidade numa 

“máquina de crescimento”, seja através da elaboração dos planos estratégicos, seja via 

city marketing. 

Nesta conformação do capitalismo contemporâneo, onde a volatividade de 

capitais e as crises sistêmicas são características constantes, é cada vez maior a relação 

intrínseca entre o capital imobiliário e o capital financeiro, isto é, as principais 

instituições financeiras e corporações produtivas, dentro de suas estratégias de 

diversificação, têm crescentemente ampliado os investimentos no mercado imobiliário 

como forma de reforçar seu core businesses. 

Neste contexto, duas questões que estão em estreita interconexão ganham 

relevância: a questão dos espaços estratégicos em escala global e a emergência de um 

                                                 
9 Ver Sassen (1998 e 1999), Compans (1999) 
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dinâmico setor imobiliário. No primeiro caso, a alta seletividade de espaços globais para 

a valorização do capital, gera uma relação dialética entre o local e o global, ou seja, “na 

medida em que o ator global, justamente por ser muito seletivo quanto aos locais onde 

se sedia, exclui outros locais, estes se afirmam como princípio, força e sistema na 

mesma proporção com que são excluídos” (PACHECO, 1998:48).  

Já no segundo caso, a emergência de um mercado imobiliário dinâmico, tem 

garantido uma relativa estabilidade na gestão dos investimentos em ativos de base 

imobiliária e uma atraente rentabilidade aos agentes que participam desse mercado. Um 

fato que ilustra esta atratividade é a presença crescente de empreendimentos 

imobiliários e dos fundos imobiliários (mortgage-based securities) na composição dos 

portfólios dos fundos de pensão, das companhias de seguro, das grandes corporações 

financeiras e dos bancos. 

Não obstante, poderia se destacar, dentre inúmeros casos, os recentes 

investimentos imobiliários realizados por alguns global players, como por exemplo:  o 

Soros Real Estate Partners, através de sua subsidiária o Med Group, no litoral da 

Espanha;  o caso da Pirelli Real Estate, que com o sucesso do Projeto Bicocca10 em 

Milão, aumentou significativamente seus investimentos no setor imobiliário nos últimos 

anos a ponto de transformar-se na maior incorporadora imobiliária da Itália;  a forte 

expansão da GE Capital Real Estate no mercado imobiliário da Ásia e Pacífico, onde 

atualmente é proprietária dos principais escritórios em Tóquio, Coréia e Austrália;  o 

caso da Renta Inmobiliaria
11, um dos principais grupos imobiliários da Espanha, que 

entrou no mercado imobiliário português através da criação de uma joint venture com a 

Amorim Imobiliaria (um dos maiores grupos imobiliários portugueses)12;  os mega-

investimentos imobiliários do grupo português Sonae, através da Emplanta Imóveis, em 

                                                 
10 O Projeto Bicocca foi implantado a 15 anos atrás em Milão, quando a Pirelli decidiu transformar o 
histórico parque industrial da matriz, situado na periferia da cidade, num moderno bairro planejado. Hoje 
o projeto concentra, numa área de 750.000 metros quadrados, a sede administrativa da Siemens, do 
Deutsche Bank e da própria Pirelli, edifícios de apartamentos, o novo campus da Universidade de Milão, 
parques, serviços de lazer, equipamentos esportivos e o Teatro degli Arcimboldi. 
11 A Renta Inmobiliaria é constituída por 80% do capital da GE Capital e 20% GPM. 
12 Nesta transação, a Renta Inmobiliaria, que já possuía mais de 90.000m2 de escritórios em Madri e 
Barcelona, passou a ser proprietária, dentre outros ativos imobiliários, das Torres de Lisboa, um dos 
complexos de escritórios mais representativos da capital portuguesa. 
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países como Brasil, Espanha e Portugal;  a significativa participação dos fundos de 

pensão na construção de novos shopping centers no Brasil e nos Estados Unidos, etc. 

Entretanto, a história recente não revela somente parcerias de sucesso, ao 

contrário, também mostra que a conexão entre o processo imobiliário e o capital 

financeiro tem se constituído num condutor endógeno de instabilidade econômica, 

uma vez que, em seu movimento de valorização, esses capitais podem desencadear 

violentos distúrbios financeiros em virtude da reduzida efetividade dos mecanismos de 

gerenciamento de riscos e de precariedade das regras prudenciais das Instituições 

financeiras de crédito. 

Esse processo foi recentemente evidenciado na crise do mercado imobiliário 

sub-prime americano. Não obstante, os mercados financeiros globais têm sido afetados 

por fortes turbulências, dada a interdependência tributada ao processo de globalização 

financeira, tendo como epicentro a bolha no mercado imobiliário americano. A bolha 

especulativa imobiliária pode ser definida como uma situação em que o valor de 

mercado de um ativo se “descola” de seu preço intrínseco, ou seja, quando o preço de 

um ativo não encontra base sólida nos fundamentos econômicos que sancionariam as 

taxas de retorno esperadas. 

Essa crise financeira é decorrente de um conjunto de transformações 

interdependentes colocadas em curso nas últimas três décadas do século XX e no 

começo do século XXI. As principais características que delineiam a configuração 

econômica, financeira e política do capitalismo contemporâneo, isto é, a liberalização 

financeira e cambial e a alteração das regras institucionais de comércio e investimentos, 

têm contribuído para sedimentar o estreitamento das relações entre o capital imobiliário 

e o capital financeiro.  

A disseminação dos mecanismos de securitização de ativos e de outros 

instrumentos financeiros tem conferido maior liquidez aos ativos imobiliários e 

garantido uma mobilização significativa de capital para novos empreendimentos 

imobiliários. Entretanto, a crescente ampliação dos investimentos no mercado 

imobiliário como parte das estratégias de diversificação de portfólio encontra-se 

limitada a um circuito mundial de valorização patrimonial.  
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Além disso, verifica-se que, em muitas economias, a valorização imobiliária 

tem se constituído num importante mecanismo de crescimento econômico, 

considerando que as vigorosas elevações dos preços dos imóveis tenderam a resultar 

num incremento significativo dos gastos dos consumidores. Os proprietários de 

imóveis, sentindo-se mais ricos, passam a ampliar o consumo com base em expectativas 

de rendimentos futuros. Para se ter uma dimensão desse efeito riqueza, segundo 

estimativa da revista The Economist, o valor total dos imóveis residenciais nos países 

desenvolvidos cresceram 75% entre 2000 e o primeiro trimestre de 2006, atingindo US$ 

75 trilhões, o que corresponde a mais de 100% dos PIBs agregados desses países.13 

O Brasil tem gradativamente se inserido nesse circuito e recebido novos 

investimentos no setor imobiliário como é caso da entrada do megainvestidor Samuel 

Zell, que adquiriu parte importante da Gafisa. A entrada de novos investidores no 

mercado imobiliário brasileiro foi viabilizada pelo longo período de estabilização 

monetária promovida pelo Plano Real, que tem garantido aos investidores um horizonte 

de planejamento do empreendimento e de previsão de retorno sem adicionais de 

incerteza, além do já presente no empreendimento. 

 

3. DINÂMICA PROSPECTIVA DO MERCADO IMOBILIÁRIO 

BRASILEIRO: FRAGMENTOS E FATOS ESTILIZADOS 

 

O setor imobiliário e da construção civil no Brasil foram historicamente 

setores do capital produtivo que apresentaram características conservadoras nos 

processos de gestão e modernização do capital. Talvez uma das principais explicações 

esteja relacionada a força do capital rentista na primeira fase de construção da cidade 

capitalista no Brasil. A produção rentista sempre foi hegemônica no processo de 

produção e construção imobiliária. Só nos anos 70 com a modernização do capital 

financeiro, após a reforma bancária de 1966, que estabeleceu as bases do capitalismo 

financeiro no Brasil.  

                                                 
13 Cf. Paiva (2007) 
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Entretanto, mudanças institucionais já vinham ocorrendo desde o advento 

dos governos militares ao poder, quando se implementou “um novo quadro institucional 

com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH), da Sociedade de Crédito Imobiliário (SCI) e do Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (SERFHAU).” (PAIVA, 2001:02). 

Com o fim do BNH em 1986 ocorreu um enorme retrocesso na trajetória de 

formação de formas mais modernas de sistemas de poupanças e hipotecas bancárias, 

capazes de financiar os setores de média e baixa renda, de tal sorte que o sistema de 

financiamento imobiliário no Brasil seguisse a trajetória percorrida pelos países 

desenvolvidos. 

As duas décadas perdidas só vieram a contribuir para uma enorme involução 

social, pois as construtoras que se capitalizaram nos anos 70 e 80 tiveram que construir 

uma estratégia de sobrevivência que significou atuar em nichos de mercado que 

atendiam as demandas de uma faixa da população de renda elevada. Este período que 

vai de 1980 até hoje, significou uma maior deterioração do espaço produzido nas 

cidades, onde a falta de uma política urbana e habitacional consistente e socialmente 

abrangente excluiu a maioria da população. Dessa forma, esse período revelou um 

processo de forte penúria diante de um mercado fragmentado, onde formas modernas e 

contemporâneas de produção imobiliária poderiam estar se desenvolvendo. (QUINTO 

JR., 2006) 

Entretanto, a estabilidade macroeconômica obtida com a implementação do 

Plano Real e as reformas institucionais do sistema financeiro e no próprio mercado 

imobiliário têm favorecido o desenvolvimento de um novo cenário para o mercado 

imobiliário. Não obstante, está em curso transformações que afetam diretamente a 

dinâmica do mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, novos aportes de 

investimentos estrangeiros, além de uma importante oferta de IPOs na Bovespa, por 

empresas do setor imobiliário e da construção civil.  

A abertura do capital por empresas do setor imobiliário e da construção civil 

tem significado mudanças qualitativas nas estratégias empresariais, cujas características 

se expressam em um novo desenho de governança corporativa e de exploração de 
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mercados específicos por meio de parcerias de risco, isto é, através de joint venture. 

Nota-se que algumas empresas tem se apresentado com empresas líderes nesse processo 

de transformação do mercado imobiliário brasileiro, com destaque para a CYRELA e 

para a GAFISA. 

A Cyrela, maior construtora e incorporadora imobiliária do país, é um 

exemplo relevante de empresa que vem surpreendendo na capacidade de inovar num 

setor produtivo que tem uma concepção tradicional e conservadora na reprodução do 

capital e na tomada de decisões. A empresa foi pioneira na abertura de capital na 

Bovespa e é líder na promoção da reengenharia operacional das construtoras. Além 

disso, as decisões de gestão empresarial da Cyrela revelam algumas estratégias de 

atuação no mercado. Primeiro, a decisão de não atuar apenas no setor habitacional, mas 

atuar também em outras áreas, como a construção de imóveis comerciais direcionados 

ao atendimento da demanda do setor corporativo; Segundo, a estratégia de não adquirir 

outras empresas, mas de estabelecer parcerias de risco para explorar determinados 

mercados.  

A reestruturação empresarial focada na formação de associação com outras 

empresas do setor da construção que dominam e conhecem áreas estratégicas da 

produção e da incorporação passa a ser uma forma de atuação que antes não era comum 

no setor. O processo de criação de joint venture facilita a tomada das decisões e fica 

mais fácil adquirir informações estratégicas de atuação em determinados mercados que 

a empresa associada tem amplo conhecimento.  

Recentemente tem ampliado o processo de construção de parcerias pela 

Cyrela. A primeira ocorreu com Agra Incorporadora, empresa que atua no segmento de 

empreendimentos residenciais de alto e médio padrão, através da compra de 49% das 

ações, depois outra empresa a Mac Empreendimentos Imobiliários que atua no mesmo 

setor, vendeu 50% do seu capital para a Cyrela. Ainda em 2006 firmou-se a parceria 

com a empresa  Plano e Plano Empreendimentos. Essa estratégia de gestão dos negócios 

possibilitou ampliar a Cyrela ampliar sua participação no mercado sem ter que comprar 

toda a empresa, mas transferir conhecimento operacional e de tomadas de decisões 

empresariais. 
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Outra empresa que desenvolveu uma estratégia de atuação no mercado 

imobiliário foi a Gafisa, outra importante empresa do setor que se firmou tal como a 

Cyrela desde 2001, quando assumiu a liderança do mercado de incorporação na cidade 

de São Paulo. Essas mudanças tiveram dois rumos: a) primeiro voltado para a formação 

de parcerias com outras construtoras e incorporadoras, ampliando a atuação para além 

do mercado imobiliário de São Paulo; b) segundo voltado para a ampliação dos recursos 

de investimentos, abrindo capital no segmento do Novo Mercado da Bovespa.  

É possível afirmar que, tanto a Cyrela quanto a Gafisa, tornaram-se nos 

primeiros anos da atual década referências de empresas inovadoras, no sentido 

schumpeteriano, e, por isso, transformaram-se em modelos de estratégia de 

funcionamento e operação no mercado imobiliário brasileiro. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A análise desenvolvida nesse artigo procurou mostrar que o mercado 

imobiliário brasileiro encontra-se num dinâmico processo de transformação, que tem 

tornado altamente atrativo o mercado imobiliário para investidores nacionais e 

estrangeiros. A elevação da atratividade do setor imobiliário brasileiro encontra-se na 

confluência de diversos fatores, como, por exemplo, o longo período de estabilidade 

macroeconômica, que permitiu um horizonte de planejamento empresarial; a ampliação 

do crédito governamental, que ampliou a demanda de mercado por novos imóveis; as 

mudanças institucionais do setor, que tem reduzido os custos de transação e os riscos 

dos empreendimentos imobiliários; a criação de joint ventures, que tem proporcionado 

uma maior solidez financeira as incorporadoras imobiliárias; a forte entrada do capital 

estrangeiro com ou sem parcerias; e a captação de recursos na Bovespa, o que tem 

exigido maior transparência e eficiência das empresas do setor, que na sua maioria 

apresentavam as deficiências derivadas do fato de atuarem como “empresas familiares”. 

Neste ínterim, é importante ressaltar o fato de que as empresas do mercado 

imobiliário por serem, em sua maioria, empresas familiares, eram caracterizadas 

geralmente pela falta de profissionalismo na gestão empresarial e, em algumas ocasiões, 
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pela falta de um clima organizacional positivo, em virtude da constante vulnerabilidade 

em relação aos conflitos internos/familiares. 

O caminho do mercado imobiliário brasileiro ainda é bastante tortuoso, 

especialmente no que se refere à transformação do mercado de capitais como fonte 

principal de captação de crédito, dada a baixa profundidade do nosso mercado acionário 

e da falta de tradição em investimentos em título atrelado a base imobiliária. Todavia, o 

mundo tem olhado para o mercado imobiliário brasileiro de forma diferenciada e os 

investidores estão ávidos pela possibilidade de exploração desse mercado. 
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