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RESUMO

As transformações na economia mundial e a sequência de crises a elas associadas, recolocaram o conceito 
de ciclo no centro do debate econômico. Nesse novo contexto, o mercado imobiliário exerce papel com 
importância  crescente.  O  estreitamento  de  sua  associação  com o  capital  financeiro,  em um quadro 
marcado pela redução dos mecanismos reguladores, vem provocando alterações na sua forma de atuar  
afetando a produção e o consumo do espaço urbano, além da economia de uma maneira geral. 

A produção imobiliária em Natal (Brasil) nos últimos trinta anos vem crescendo e refletindo os diferentes 
momentos  da  economia  nacional.  Ocorre  uma  significativa  sincronia  entre  os  fenômenos 
macroeconômicos e a tomada de decisão dos promotores imobiliários.  Na década de 2000 destacam-se 
dois momentos específicos: (i) produção de flats e segundas residências, vinculada ao forte crescimento 
do fluxo de turistas estrangeiros e, (ii) ingresso dos grandes  players nacionais – especialmente aqueles 
com  capital  aberto.  A  crise  financeira  internacional  separa  esses  dois  momentos  que,  somados,  
representam o maior boom imobiliário do município. 

A partir de uma pesquisa documental realizou-se o censo das incorporações registradas em Natal durante 
a década de 2000. 380 empreendimentos foram cadastrados somando 32.000 unidades habitacionais e 
4.000.000  de  m²  de  área  construída.  Os  dados  mostram uma  produção  seis  vezes maior  do  que  as 
registradas  nas  décadas  anteriores,  fortalecendo  a  ideia  de  que  as  mudanças  macroeconômicas  e  o  
aperfeiçoamento  do  marco  regulatório  foram  decisivos  para  a  ampliação  do  crédito  imobiliário  e,  
consequentemente, para o expressivo crescimento da produção.

Esse  artigo  pretende  ampliar  a  compreensão  acerca  da  produção  imobiliária  como  um  reflexo  das 
mudanças no sistema de financiamento e na ampliação do crédito imobiliário, supondo que a abundância 
de crédito e a diversidade dos sistemas de financiamento repercutem na produção habitacional e na 
sua distribuição espacial, acirrando problemas relativos à infraestrutura e fragmentação urbana.
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ABSTRACT

The transformations in the world economy and the sequence of crises associated with them, replaced the 
cycle concept in the center of the economic debate. In this new context, the housing market plays a role of  
growing importance. The narrowing of its association with financial capital in a framework characterized 
by reduction of regulatory mechanisms, has led to changes in the way they act affecting the production 
and consumption of urban space, and the economy in general.

The production property in Natal (Brazil) in the last thirty years has been growing and reflecting the 
different moments of the national economy.  There is a significant synchrony between macroeconomic 
phenomena  and  decision-making  of  property  developers.  In  the  2000s  we  highlight  two  specific 
moments: (i) production of second homes and flats, linked to the strong growth in the flow of foreign 
tourists and, (ii) entry of large national players - especially those with publicly traded. The international  
financial crisis separates those two moments which together represent the biggest real estate boom in the  
city.

From documentary research was carried out the census of intakes recorded in Natal during the 2000s. 380 
projects were registered by adding 32,000 housing units and 4,000,000 square meters of built area. The  
data show a production six times higher than those recorded in previous decades, strengthening the idea 
that macroeconomic changes and improvement of the regulatory framework are critical to the expansion 
of mortgage credit and hence to the significant growth in production.

This article aims to extend understanding of the real estate production as a reflection of changes in the  
funding system and the expansion of the mortgage, assuming that the abundance and diversity of credit 
financing systems  impacting  on  housing production  and its  spatial  distribution,  sharpening  problems 
relating to infrastructure and urban fragmentation

Key-words: real estate, tourism, real estate cycles.
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1. INTRODUÇÃO

O atual  momento da economia brasileira,  marcado pela estabilidade monetária  e por um 
crescimento  razoavelmente  constante,  tem  mantido  o  mercado  imobiliário  aquecido  – 
especialmente no que se refere à produção de moradias.  A estrutura do SFH, ainda vigente, 
ganhou  uma  nova  lógica  com  a  aprovação  do  novo  marco  regulatório  (2004),  alcançando 
números  recordes  na segunda metade  da década  de 2000.  O SFI1 vem se tornando atrativo, 
atendendo  a  determinadas  faixas  do  mercado  através  de  bancos  particulares  e  instituições 
financeiras que antes não participavam do setor e, por fim, o Programa “Minha Casa, Minha 
Vida” (PMCMV), lançado em 2009 como medida anticiclíca, veio preencher a última lacuna do 
setor composta pela população com renda entre 0 e 6 salários mínimos, que até então não havia 
atraído a atenção dos promotores imobiliários.

O crédito imobiliário no Brasil ainda é bastante reduzido se comparado a outros países e ao 
tamanho da nossa economia. Até o final de 2010, os financiamentos hipotecários à habitação no 
Brasil atingiam cerca de 4% do PIB (Relatório da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
– dez/2010), muito pouco se comparados aos 15% e 55% apresentados pelas economias chilena e 
norte-americana, respectivamente. No mesmo relatório a CBIC projeta um crescimento para 14% 
do PIB já em 2014, o que sublinha a importância que esse setor pode vir a assumir no contexto 
da economia brasileira.

Com base nas observações feitas até aqui se supõe que o Brasil aparentemente encontrou 
um razoável equilíbrio entre a excessiva financeirização do crédito imobiliário e a dependência 
dos fundos paraestatais para manutenção de políticas habitacionais de interesse social. Ao passo 
que o mundo assiste ao desmantelamento de modelos consolidados como o norte-americano e às 
crises iminentes de países europeus como Portugal, Espanha e Itália, o Brasil terminou a década 
de  2000  atravessando  um  momento  bastante  positivo  no  que  se  refere  tanto  à  política 
habitacional quanto à expansão do crédito imobiliário. A abertura do capital de várias empresas 
imobiliárias nacionais sinaliza a adoção do mercado de capitais enquanto fonte de recursos ao 
passo que as políticas de subsídio para baixa renda vêm possibilitando a ampliação do crédito às 
classes de menor renda, através dos fundos públicos.

Este trabalho pretende  caracterizar a produção do atual ciclo, identificando como a 
atual conjuntura imprime uma nova face ao mercado imobiliário, redefinindo a dinâmica 
territorial  urbana. O  forte  aquecimento  que  atravessa  o  setor  imobiliário,  a  questão  da 
sustentabilidade do crédito e os riscos decorrentes da falta de coordenação inerente à produção 
capitalista  justificam  a  necessidade  de  análises  e  comparações  sobre  as  características  e  os 
resultados obtidos da produção imobiliária. Como o déficit habitacional é grande e há margem 
para expansão do crédito imobiliário, em um contexto de crescimento econômico, a perspectiva é 
de que o atual ciclo ainda pode durar bastante tempo.  

Entender  o  atual  padrão  da  produção,  fruto  da  convivência  entre  vários  tipos  de 
financiamento,  reveste-se  de  importância  no  momento  em  que  cresce  a  financeirização  do 
mercado e a poupança começa a dar mostras de esgotamento. Comparar os resultados concretos 
desse ciclo e suas efetivas consequências sobre o espaço urbano, especialmente sua relação com 
a infraestrutura urbana e o processo de segregação socioespacial, pode ser de grande valia para 
subsidiar políticas habitacionais futuras.

Para atingir esse objetivo foi escolhido como estudo de caso o município de Natal, capital 
do Rio Grande do Norte (Brasil). Trata-se de um município com aproximadamente 1 milhão de 

1 Criado em 1964 o Sistema Financeiro da Habitação baseia-se em fundos paraestatais para o financiamento 
de habitações. Em seus 45 anos de existência estima-se que financiou mais de 6 milhões de moradias. O Sistema 
Financeiro Imobiliário foi criado em 1997 para atuar de forma complementar ao SFH, captando recursos junto ao  
mercado de capitais e baseando-se na lei da oferta e procura.
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habitantes que vem atravessando os mesmos processos da maioria das capitais brasileiras através 
do qual se pretende caracterizar as alterações na produção capitalista de habitações, tanto do 
ponto de vista quantitativo quanto dos seus desdobramentos e efeitos sobre a estruturação do 
espaço urbano.

No caso específico de Natal, a recuperação do mercado se deu mediante a associação 
entre o setor imobiliário e atividade turística que se expandia fortemente na região. No início do 
século XXI a desvalorização do Real frente ao Euro, estimulou o fluxo turístico internacional, 
especialmente aquele oriundo dos países europeus que, atraídos pelo binômio “sol e praia” e 
pelos preços baixos, fizeram crescer o mercado de segundas residências seja como consumidores 
e até mesmo enquanto produtores, estimulando o chamado “turismo imobiliário”. De acordo com 
declarações  das  principais  construtoras  e  corretoras,  o  consumidor  internacional  chegou  a 
representar cerca de 35% de todo o mercado imobiliário naquele momento. 

Esse  processo  acentuou-se  ainda  mais  entre  2005  e  2007  quando  foram  anunciados 
dezenas  de  empreendimentos  imobiliários  e  turísticos  e  alguns  megaempreendimentos,  que 
ocupariam  vários  quilômetros  do  litoral  do  Rio  Grande  do  Norte.  Entretanto,  os  entraves 
urbanísticos/ambientais e o alastramento mundial da crise do subprime iniciada nos EUA a partir 
de 2008, contribuíram para que um grande número destes empreendimentos fossem cancelados 
ou  adiados.  Surpreendentemente,  mesmo  após  esse  revés,  o  mercado  interno  continuou  em 
franca expansão, atraindo grandes empresas e investidores nacionais, naquele que deve ser o 
maior boom imobiliário do município. 

A partir da produção voltada para o mercado internacional, várias empresas nacionais, 
notadamente  àquelas  que  estavam  iniciando  uma  atuação  no  mercado  financeiro,  também 
aportaram  na  capital  potiguar  efetuando  fusões  com  empresas  do  setor  imobiliário  local. 
Acredita-se que a atividade turística pode ter funcionado, em um determinado momento, como 
mola  propulsora  do  mercado  imobiliário  local,  mas  também  como  uma  espécie  de  agente 
amplificador que atraiu os grandes players nacionais para um mercado em franca expansão. 

Apesar  da ligação  entre  o  setor  imobiliário  e  turístico  atribuir  nuances  diferenciadas  ao 
mercado  local  como  a  significativa  produção  de  flats,  outras  alterações  importantes  podem 
constatadas como decorrentes das mudanças no modelo de financiamento tanto do ponto de vista 
espacial, tipológico e empresarial. 

2. METODOLOGIA

As  transformações  que  ora  atingem  o  setor  imobiliário  brasileiro  vem sendo  estudadas 
especialmente no que diz respeito à reestruturação dos sistemas de financiamento da habitação, a 
expansão do crédito imobiliário e às relações desse setor com a economia como um todo. No 
entanto ainda se percebe a carência de estudos que abordem casos concretos e permitam um 
maior aprofundamento sobre as consequências dessas mudanças sobre a produção privada de 
habitações e seus reflexos sobre o espaço urbano.

O estudo de caso de Natal/RN pretende contribuir nessa linha de pesquisa caracterizando um 
ciclo  produtivo  através  da  quantificação  e  espacialização  dos  empreendimentos  imobiliários, 
permitindo  comparações  sobre  desempenho  e  estratégia  das  empresas,  bem  como  sobre  as 
alterações nas tipologias e da sua distribuição espacial na cidade.  

Com base em experiências anteriores optou-se por realizar uma pesquisa documental, ou 
seja, utilizando informações em estado bruto.  Esse tipo de pesquisa evita  em grande parte  a 
influência do pesquisador uma vez que deve registrar e refletir as informações concretas obtidas 
a partir dos documentos analisados. A fonte escolhida foram os Cartórios de Registro Imobiliário 
que, no caso de Natal, são três: 3º, 6º e 7º Ofício de Notas. É importante frisar que, de acordo 
com a Lei nº 4.591/64, todas as incorporações imobiliárias devem ser registradas antes que se 
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anuncie a venda das unidades autônomas. A partir dessa  obrigatoriedade se percebe que os 
cartórios seriam uma fonte única, pública e razoavelmente confiável. Razoavelmente porque boa 
parte  das informações  à disposição nos processos é produzida pelas incorporadoras e podem 
sofrer  algumas  distorções.  Porém  como  se  tratam  de  documentos  oficiais,  que  podem  ser 
solicitados por qualquer consumidor para efeito de contestação, devem estar o mais próximo 
possível da verdade.

A pesquisa se debruçou sobre os Registros de Incorporação – conjunto de documentos que 
as empresas são obrigadas a depositar nos cartórios e que incluem: escrituras de compra e venda 
dos  lotes  envolvidos,  certidões  negativas  da  empresa  promotora,  memorial  de  incorporação, 
projeto  arquitetônico,  quadros  de  áreas  e  de  custos  (padrão  estabelecido  pela  ABNT)  entre 
muitos outros documentos. Como se pode ver trata-se de uma abundante fonte de dados sobre a 
promoção imobiliária que ainda traz como vantagens o fato de serem públicos e relativamente 
organizados. 

Duas críticas são comuns quando se trata analisar documentos. A principal delas diz respeito 
à  representatividade,  ou  seja,  quantos  documentos  seriam  necessários  para  garantir  a 
confiabilidade  das  conclusões  alcançadas.  A  segunda  diz  respeito  à  subjetividade  dos 
documentos, tendo em vista que sendo elaborados por agentes humanos podem estar carregados 
de subentendidos que contaminariam os resultados.

No tocante a representatividade é importante frisar que a pesquisa realizada tratou-se de um 
censo e  não  de  uma  amostragem,  tendo  em  vista  que  foram  catalogados  todos  os 
empreendimentos registrados em Natal no período estudado – 2000 a 2010. Convém esclarecer 
que por ocasião do levantamento foram incluídos empreendimentos comerciais e empresariais, 
que poderiam ser utilizados em análises futuras. Se existirem empreendimentos não captados 
pela  pesquisa  não  foram  registrados  como  Incorporação  Imobiliária  ou  ainda  encontram-se 
clandestinos. As duas possibilidades devem apresentar resultados desprezíveis considerando o 
grau de exigência do mercado e da legislação vigente.

Quanto  à  subjetividade  procurou-se  trabalhar  com  o  máximo  de  variáveis  objetivas  – 
localização,  datas,  custos,  áreas  entre  outras,  muitas  vezes  confirmando-as  por  mais  de  um 
caminho.  Por  exemplo,  a  área  construída  total  consta  do  memorial  descritivo,  do  alvará  de 
construção  e  do  quadro  de áreas.   O número  de  pavimentos  ou  o número  de  unidades  por 
pavimento constam do projeto arquitetônico e do memorial descritivo e assim por diante. Desta 
forma além de se trabalhar com informações essencialmente objetivas procurou-se confrontá-las 
entre os vários documentos existentes no registro de incorporação.

Optou-se  por  coletar  os  dados  através  de  fichas  padronizadas  que  foram  organizadas 
cronologicamente  e  posteriormente  digitalizadas  sob a  forma  de um banco de  dados com o 
auxílio  do software  MICROSOFT ACCESS (versão  2010).  A análise  documental  utilizou o 
software MICROSOFT EXCEL (versão 2010) para transformar o volumoso conjunto de dados 
em  gráficos  e  tabelas  que  representassem  as  relações  obtidas  facilitando  a  visualização  e 
interpretação dos resultados. 

Não  se  pretende  aqui  resolver  um problema  ou  esgotar  as  interpretações  sobre  o  tema 
abordado,  pelo  contrário,  pretende-se  apenas  ampliar  a  visão  sobre o  fenômeno  construindo 
algumas  hipóteses  que  possam  contribuir  para  o  entendimento  da  lógica  utilizada  pelos 
promotores imobiliários – suas causas e principais efeitos sobre a cidade.

3. RESULTADOS
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Especificamente  na  última  década  foram  levantados  366  empreendimentos  (680 
edifícios), aproximadamente 4 milhões de metros quadrados de área construída, cerca de 32.000 
unidades habitacionais envolvendo um custo global declarado em torno de três bilhões de reais. 
O gráfico 1 compara a produção das três últimas décadas utilizando dois critérios quantitativos: 
Área Construída Total e Nº de unidades habitacionais produzidas. Os resultados revelam um 
forte crescimento que pode ser explicado pela emergência de um importante ciclo imobiliário 
com produção aproximadamente 06 vezes maior do que a registrada em cada uma das décadas 
anteriores (1980 e 1990). Destaque-se que a população de Natal cresceu apenas 9% entre os 
censos de 2000 e 2010, saltando de 712.317 para 785.722 habitantes.

Gráfico 1 - Natal: área construída e unidades habitacionais registradas por década.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos cartórios de registro imobiliário.

Além do expressivo crescimento da produção outras mudanças são perceptíveis. Nota-se 
que as unidades habitacionais produzidas na década de 1990 apresentam a maior relação entre 
área construída e nº de unidades, enquanto que a década de 1980 apresenta a menor média em 
termos de área construída. Na década de 2000 ocorre uma queda nesta média em parte devido à 
significativa  contribuição  de  empreendimentos  do  tipo  flat que,  em  grande  parte,  foram 
convertidos em edifícios residenciais posteriormente e da tipologia conhecida como condomínio 
club, caracterizada pela grande quantidade de unidades com pequena área privativa.

Se na década de 1980 havia uma maior abundância dos financiamentos oficiais (SFH) nos 
anos 90 foi a influência do plano real e da moeda sobrevalorizada que levou ao crescimento da 
produção. Com base nessas observações o grande volume da produção recente conduz a um 
questionamento fundamental: o que acarretou uma produção tão intensa na última década? 
Nesse sentido o Gráfico 2 pode contribuir para esclarecer o fenômeno.

O  desenho  da  curva  de  evolução  da  produção  imobiliária  (área  construída  x  nº  de 
unidades  habitacionais)2 registra  com  grande  clareza  as  oscilações  (ciclos)  na  produção  de 
incorporações  imobiliárias,  que ocorreram nos últimos 30 anos.  São perceptíveis:  o  auge da 
produção sustentada pelo BNH (1982), as oscilações dos vários planos econômicos do final da 
década de 80, a violenta queda no início dos anos 90 (Governo Collor), o  boom associado ao 
Plano Real seguido pela queda acentuada (Crise cambial/1988) até o início da década de 2000. O 

2 Para obter um efeito de comparação em um mesmo gráfico foi adotado o artifício de multiplicar o nº de 
unidades habitacionais por 100, tornando as oscilações dessa variável visíveis na mesma proporção das variações da  
área construída.

MÉDIA
114,89 m²/uh

MÉDIA
144,32 m²/uh

MÉDIA
120,82 m²/uh
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marasmo dos primeiros anos seguido pelo crescimento vertiginoso a partir de 2004, a crise de 
2008 e a retomada a partir de 2009 - resumem o desempenho na última década.

Gráfico 2 – Natal: Evolução da produção imobiliária / 1981-2010

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos cartórios de registro imobiliário.

Confirma-se então o enunciado de Witten (1987) quando afirma que as oscilações da 
produção imobiliária não deveriam ser representadas por “curvas sinuosas – bem desenhadas” e 
sim  por  “um  andar  aos  trancos  e  barrancos  refletindo  as  hesitações  e  euforias  típicas  do 
mercado.” Como a pesquisa foi desenvolvida a partir  dos registros dos empreendimentos  ela 
reflete especialmente o momento da tomada de decisão – que em alguns casos pode ser revertida 
ou adiada. Em outras palavras, a decisão de investir está muito mais associada ao lado mais bem 
informado do mercado - a oferta, cujas oscilações refletem com maior precisão os humores do 
mercado. 

É importante frisar que o ciclo atual, analisado por este trabalho, pode ser dividido em 
dois momentos específicos, quais sejam: (i) um primeiro momento caracterizado pela produção 
mais voltada para o consumidor internacional, vinculado ao fenômeno imobiliário-turístico e (ii) 
um segundo momento, mais ao final da década, caracterizado pela inserção de empresas com 
atuação nacional e vinculadas ao mercado de capitais que aportam no município produzindo em 
escala muito maior do que as empresas locais.

O Gráfico 3 auxilia a compreensão da espacialização da oferta de habitações ao longo da 
década de 2000 através da  evolução do número de unidades habitacionais. O município de 
Natal  ocupa  170.298 Km²  divididos  em 36 bairros  que  agrupam-se  administrativamente  em 
quatro zonas: Norte, Sul, Leste e Oeste.

Algumas  conclusões  interessantes  podem  ser  extraídas  do  gráfico  apresentado.  Em 
primeiro  lugar  o  grande  destaque  da  produção  na  Zona  Sul  que  até  a  década  de  1990  era 
suplantada  pelos  bairros centrais  da Zona Leste.  Desde o ano 2000 a produção de unidades 
habitacionais na Zona Sul representa o dobro e, em alguns momentos, o triplo do somatório das 
demais zonas. Se isto reflete em um primeiro momento a ‘onda’ do imobiliário-turístico e, em 
um momento posterior, pode ser explicada pelos grandes lançamentos no entorno do aeroporto.

A transição entre 2004 e 2005 representa a forte atratividade que o bairro de Ponta Negra 
exerceu  aos  empreendimentos  em determinado  momento.  Observa-se  que  enquanto  há  uma 
tendência decrescente na área central (Zona Leste) a Zona Sul inicia um processo de crescimento 
significativo chegando a registrar mais de 3.500 unidades em um único ano (2007). Após brusco 
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declínio característico de 2008, é notável a retomada do crescimento da produção, especialmente 
na variável nº de unidades habitacionais.

Gráfico 3 – Natal – RN: Unidades habitacionais registradas por zona (m²) / 2000 – 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos cartórios de registro imobiliário

A curva da Zona Leste não apresenta o pico vertiginoso da Sul, porém demonstra mais 
estabilidade entre 2006 e 2008 além de uma recuperação em termos de área construída após a 
crise. Tal fato deve decorre da retomada da produção de uma maior quantidade de edifícios de 
alto padrão naquela região da cidade.

A Zona Oeste  vem passando por uma transformação importante  nas últimas décadas. 
Inicialmente composta por bairros mais pobres essa área da cidade concentrou a implantação de 
uma série de instituições da área jurídica (Tribunais, Procuradoria etc) atraindo a atenção dos 
empreendedores.  Desta forma percebe-se um crescimento  em dois níveis de produção, quais 
sejam: (i) um de padrão mais alto nos bairros de Dix-Sept Rosado e Cidade da Esperança e outro 
(ii) alinhado com o padrão do MCMV mais concentrado no bairro Planalto. 

Por fim a Zona Norte cuja produção se inicia a partir de 2008 em um claro reflexo do 
lançamento do PMCMV. Trata-se de uma produção pequenas (máximo de 500 unidades/ano) 
que  também reflete  as  limitações  impostas  pelo  atual  Plano Diretor.  O Gráfico  4  resume a 
distribuição espacial dos empreendimentos no período estudado.

Na análise por bairro o destaque fica por conta de Ponta Negra com seus mais de 650.000 
m² de área construída, distribuídas em aproximadamente 6.500 unidades. Cabe ressaltar que esse 
número é maior do que a produção de unidades habitacionais pelo sistema de incorporação em 
toda Natal  durante as décadas  de 1990 ou 1980.  Trata-se de uma conjunção de fatores  que 
merecem uma análise mais detalhada. (Gráfico 4)

A vocação turística e a proximidade com a infraestrutura urbana certamente funcionou 
como grande atrativo tanto para os produtores quanto para os consumidores. Os investimentos 
públicos – Via Costeira e Rota do Sol – conferiram acessibilidade excepcional tanto às praias 
urbanas quanto ao litoral sul. O saneamento do bairro estimulou as pressões pelas mudanças na 
legislação urbanística que aumentando o potencial construtivo dos terrenos permitiu o uso de 
pequenos lotes para a construção de flats. 

Na Zona Oeste  destacam-se  o  Planalto  com a  produção de  muitas  unidades  nos  três 
últimos anos da década e Dix-Sept Rosado com uma produção de padrão mais alto e distribuída 
entre 2004 e 2007.

O bairro do Tirol registrou mais de 500.000 m² de área construída foi o mais requisitado 
da Zona Leste. Convém lembrar que o bairro se limita com a Zona Sul usufruindo de excelente 
infraestrutura  pública  e  muitos  equipamentos  privados.  Petrópolis,  localizado mais  ao Norte, 
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recebeu menos empreendimentos, em parte devido ao reduzido seu território. A falta de lotes 
disponíveis e seu alto custo certamente contribuíram para essa produção mais reduzida.

O registro importante na Zona Leste refere-se ao desempenho dos bairros de Areia Preta 
e Ribeira. No primeiro caso trata-se da única região de Natal onde foi possível construírem-se 
edifícios à beira-mar. Falha da lei de controle de gabarito que deixou em aberto uma pequena 
faixa de praia sem regulamentação específica. Muitas vezes confundida com o berço da cidade a 
Ribeira é um dos bairros que constituem a ZEPH – Zona Especial de Patrimônio Histórico, mas 
por outro lado situa-se em Zona Adensável onde são permitidos densidades e coeficientes de 
aproveitamento máximos. Ou seja, o potencial construtivo dos terrenos, mediante pagamento da 
outorga onerosa, pode possibilitar uma intensa verticalização do empreendimento.  Dessa forma 
ambos  apresentam  produção  acima  de  80.000  m²  ultrapassando  o  Barro  Vermelho,  alvo 
tradicional de empreendimentos em décadas anteriores.
 

Gráfico 4 – Natal – RN: Produção Imobiliária por bairro e Zona/ 2000-2010

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados nos cartórios de registro imobiliário.

Na Zona Norte a produção ocorre equitativamente distribuída entre os quatro bairros que 
receberam incorporações – Pajuçara, Potengí, Redinha e N. Srª. da Apresentação.

O Gráfico 5 apresenta a média de área construída privativa por unidade habitacional onde 
se percebe uma importante queda em relação à década de 1990 quando a média girou em torno 
de 140,00 m². A Zona Central ainda mantém mais de 100,00 m² como média das suas unidades, 
porém a surpresa fica por conta da Zona Sul  com os reduzidos  74,32 m² de média  da área 

ZONA SUL
ZONA OESTE
ZONA NORTE
ZONA LESTE



Página 10 of 15

privativa. A explicação para essa queda pode ser a grande participação dos  flats na produção 
daquela região, mas também deve ser considerada a adoção desse padrão para outros tipos de 
empreendimentos.

Gráfico 5 – Natal: Média da área privativa por Unidade Habitacional - 2000 a 2010

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos cartórios de registro imobiliário.

A atuação do incorporador historicamente se restringiu a alguns bairros que atraíam mais 
fortemente os empreendimentos imobiliários em função da renda da população que ali residia, da 
disponibilidade de infraestrutura e de fatores não-econômicos que influenciaram as tendências do 
mercado. Esse padrão de atuação, espacialmente diferenciado, sempre excluiu as zonas Norte e 
Oeste da lógica de atuação dos promotores que concentravam seus empreendimentos nas zonas 
Leste (Tirol e Petrópolis) e Sul (Lagoa Nova, Capim Macio e Ponta Negra).

Dentre todas as mudanças que ocorreram na década de 2000 àquelas que dizem respeito à 
atuação do promotor imobiliário em Natal talvez sejam as mais significativas. Cabe ressaltar que 
não se tratam de alterações locais e sim de um fenômeno de âmbito nacional que também atingiu 
a capital potiguar. A incorporação em Natal desde seu primeiro momento esteve muito vinculada 
às  construtoras  locais.  Normalmente  foram  essas  construtoras  que  assumiram  o  papel  de 
incorporadoras e, juntamente com as grandes imobiliárias locais, promoveram a maior parte dos 
lançamentos nas décadas anteriores.

Cabe  ainda  lembrar  que  essas  mesmas  construtoras  surgiram  ou  se  expandiram  por 
ocasião da construção dos inúmeros conjuntos habitacionais que foram produzidos no município 
entre as décadas de 1960 e 1980 sob encomenda do estado. Capitalizadas e aproveitando os 
financiamentos oriundos do SFH, foram as responsáveis pelo processo de verticalização e pela 
introdução do edifício de apartamentos como tipologia hegemônica na década de 1980.

Com o fim do BNH e a crise decorrente da falta de financiamentos ao final da década de 
1980, muitas diversificaram seus investimentos direcionando-os para a construção pesada ou até 
mesmo para outros setores como a hotelaria. A recuperação dessa crise, em meados da década de 
1990, começa a apresentar traços do processo que veio a se intensificar nos últimos anos.

A produção de empreendimentos autofinanciados e dos primeiros condomínios fechados 
horizontais se apresenta como inovação oriunda de estados vizinhos – notadamente da Paraíba e 
do  Ceará.  Enquanto  as  empresas  potiguares  debatiam os  efeitos  das  modificações  no  Plano 
Diretor, promotores de outros estados – talvez já adaptados a regras mais rígidas aproveitaram o 
momento  para  se  firmar  como  exemplos  de  qualidade  na  construção  civil.  Empresas  como 
PLANC (PB), LÍNEA (PB), DELPHI (CE) e COLMÉIA (CE) iniciaram suas atividades no Rio 
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Grande do Norte e se firmaram como grandes promotores contribuindo para elevada produção 
entre 1994 e 1996.

Independente de suas origens todas as empresas do setor imobiliário desaceleraram no 
período  de  transição  entre  as  décadas  Apesar  da  estabilidade  financeira  as  linhas  de 
financiamentos eram insuficientes e muito caras devido às altas taxas de juros da época, o que 
restringia o crédito de maneira generalizada. Somente a partir de 2003 inicia-se o processo de 
reaquecimento da produção privada de habitação. A expansão do turismo e a atração do mercado 
de segundas residências deu início a uma nova fase para o setor imobiliário. O fenômeno que 
alcançou  visibilidade  nacional  através  de  várias  matérias  nos  principais  órgãos  da  grande 
imprensa  contribuiu  para  atrair  promotores  de  outros  estados  (incluindo  alguns  de  porte 
nacional) e até de outros países. 

Uma série de mudanças são implementadas à partir de 2004 constituindo um conjunto de 
medidas  que  ficou  conhecido  como  Pacote  da  Construção.  A  regulamentação  da  alienação 
fiduciária para os bens imóveis,  a instituição do patrimônio de afetação,  o fortalecimento do 
mercado de securitização e,  principalmente,  a redução gradativa da taxa de juros criaram as 
condições necessárias para a expansão do crédito imobiliário e consequentemente do consumo 
de habitações.

Diante dessa nova conjuntura vários bancos ampliaram a concessão de financiamento 
para compra de imóveis. Um mercado que praticamente era ocupado exclusivamente pela Caixa 
Econômica Federal passa a contar com várias instituições privadas – Itaú, Santander, Bradesco, 
HSBC e o próprio Banco do Brasil que vem aumentando sua participação ano a ano.

No lado produtivo do mercado as grandes empresas nacionais se reestruturam para esse 
novo cenário e fazem suas OPA’s – Oferta Primária de Ações, ampliando significativamente seu 
capital e seu raio de ação. É nesse contexto que vão aportar em Natal alguns dos grandes players 
do setor imobiliário. CYRELA, ROSSI, MRV lançam empreendimentos de porte em várias áreas 
da cidade. A MRV especificamente trabalha na região metropolitana no segmento voltado para 
habitações  mais  populares.  Algumas  empresas  sem  capital  aberto  também  penetraram  no 
mercado potiguar como foi o caso da ESTRUTURAL3 e da MOURA DUBEUX (PE).

O  mercado  de  comércio  de  imóveis  reage  prontamente  ao  novo  momento  com  o 
surgimento de muitas corretoras e a modernização das já existentes. Um caso importante é o da 
Brasil  Brokers empresa que abre seu capital  em 2007 se expande rapidamente para as cinco 
regiões do Brasil, através da aquisição de 23 imobiliárias regionais. No caso de Natal se associa 
à Abreu Imóveis, líder no mercado imobiliário local. 

A  terceirização  e  especialização  dos  serviços  é  uma  característica  marcante  desse 
momento. Toda essa conjuntura altera profundamente todos os setores associados aos ramos da 
construção  civil  e  mercado  imobiliário.  Surgem muitas  empresas  especializadas  em projetos 
complementares, paisagismo, administração de condomínios, consultoria imobiliária etc. Pode-se 
afirmar que houve uma expansão com modernização do setor como um todo.

Observando  especificamente  as  empresas  que  promoveram  incorporações  no  período 
estudado se percebe algumas diferenciações entre as empresas locais e aquelas de porte nacional. 
O Gráfico 6 sintetiza a desempenho anual das cinco empresas mais produziram nesta década. 
Percebe-se que há uma clara diferenciação no momento da tomada de decisão entre os dois 
grupos.  Enquanto  a  CAPUCHE  e  a  DELPHI  aumentam  sua  produção  entre  2004  e  2007 
refletindo uma reação quase que imediata às mudanças no marco regulatório, a CYRELA e a 
MOURA  DUBEUX  somente  começam  a  produzir  após  a  constatação  de  que  a  crise 
internacional teria impacto menor do que o esperado na economia nacional.

3 A Estrutural Brasil tem como sócia majoritária a empresa Natalgest Investimentos Imobiliários LTDA., que 
é o braço brasileiro da Holding Madre. Grupo empresarial Português.
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Também é possível constatar que há uma significativa redução da produção ‘nativa’ no 
final da década em parte pela forte concorrência que se iniciara, mas também devido a possíveis 
dissoluções de arranjos empresariais remanescentes do fenômeno imobiliário-turístico.

O final da década para empresas locais é marcado por fusões entre importantes empresas 
locais  e  grupos  externos,  justificadas  como  necessárias  para  expansão  dos  investimentos  de 
ambos. 

A ECOCIL INCORPORAÇÕES S/A surge em 2009 a partir  da  fusão da tradicional 
empresa potiguar ECOCIL Ltda com a gestora inglesa de fundos de private equity 4 Salamanca 
Capital Investiments. Presente no mercado potiguar há mais de 60 anos, a ECOCIL vendeu 50% 
ao grupo internacional com o objetivo declarado de estender sua operação para mais quatro ou 
cinco estados, quando procederia a abertura do seu capital. O aporte inicial da gestora foi de R$ 
100 milhões de reais a partir  dos quais a nova empresa pretende lançar um Valor Global de 
Vendas de R$ 490 milhões em 2012. Observando o Gráfico 6 a parceria parece que vem dando 
bons resultados.

O caso da DELPHI é um pouco diferente.  A empresa através de uma parceria com a 
BSPar Incorporações (empresa cearense) criou a BSPar Delphi Gestora Imobiliária nascida com 
a previsão de lançar 20 empreendimentos até 2012, todos em Natal, com estimativa de R$ 600 
milhões de VGV no mesmo período.

Gráfico 6 – Natal: Evolução da Área Construída por Empresa* 2000 - 2010

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos cartórios de registro imobiliário.
Nota: 05 empresas com maior volume de produção registrado na década.

A CYRELA e MOURA DUBEUX são os  destaques  do final  da década.  Enquanto a 
primeira direciona sua produção para edifícios em alvenaria estrutural no estilo club situados na 
Zona  Sul  da  cidade,  a  empresa  pernambucana  investe  em  edifícios  de  padrão  mais  alto 
espalhados por vários bairros de Natal – especialmente no Tirol e Petrópolis (Zona Leste) e 
Capim  Macio  (Zona  Sul).  Os  números  são  bastante  significativos.  Enquanto  a  CYRELA 
4 Surgidos nos anos 1980 os Fundos de Private Equity são fundos fechados, de longo prazo, que reúnem 
investidores com o objetivo de comprar participações em empresas pequenas e médias com potencial (normalmente 
de capital  fechado),  mas que passam por dificuldades financeiras  ou precisam de recursos para se desenvolver.  
Através de parcerias buscam capitalizar a empresa, implementando um modelo de gestão estratégica,  agregando 
valor para posteriormente vender a fatia da empresa ou a empresa como um todo.
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registrou 1394 unidades somando uma área de 170 mil metros quadrados, a MOURA DUBEUX 
lançou 851 Uh que somadas perfazem mais de 160.000 m². Percebe-se a diferença de padrão 
pela relação entre área construída e nº de unidades habitacionais.

Concluindo a análise sobre a atuação dos incorporadores percebe-se uma forte concentração 
dos investimentos na Zona Sul (66%) bastante distanciada das Zonas Leste e Oeste com 20% e 
14% respectivamente.  A Zona Norte proporcionalmente não chega a apresentar nem 1% dos 
investimentos em incorporação na década.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Sobre os ciclos imobiliários

Após  analisar  os  últimos  trinta  anos  de  produção  capitalista  em  Natal  ficam  muito 
evidentes  as  oscilações  características  do  fenômeno.  Percebe-se  que  os  picos  produtivos  se 
ampliaram, mas em momentos de estagnação desceram até níveis muito baixos. As transições 
não foram suaves. Quedas bruscas e guinadas são a regra e não a exceção.

O reflexo da macroeconomia parece muito mais forte do que fatores locais. No caso de 
Natal as mudanças na legislação urbanística ou no fluxo de capital internacional não foram tão 
decisivas quanto às alterações no marco regulatório ou a redução na taxa de juros. Apesar dos 
efeitos da expansão na produção refletir diretamente na economia e no espaço urbano local, o 
ciclo imobiliário local apresenta uma forte sincronia com uma tendência nacional. 

A financeirização imobiliária,  representada pela  participação de empresas  com capital 
aberto no final da década, mostra que é capaz de impulsionar fortemente a onda ascendente. A 
sustentabilidade dessa produção ainda é uma incógnita, uma vez que os interesses financeiros 
podem se descolar das necessidades da demanda promovendo o insuflamento de bolhas com 
efeitos imprevisíveis para o mercado, para a economia e para a cidade.

De uma maneira geral conclui-se que o ciclo imobiliário, no atual estágio do capitalismo, 
coincide e é parte importante do ciclo econômico, especialmente em cidades com a economia 
concentrada no setor terciário, como é o caso de Natal.

Sobre a financeirização do crédito imobiliário

A primeira conclusão que se chega é a de que em um país com um déficit estimado de 
aproximadamente 8 milhões de moradias,  a expansão do crédito de uma maneira equilibrada 
somada a uma política de queda gradual dos juros e uma política de estímulo a construção de 
moradias  para  classes  de  baixa  renda seria  uma conjuntura  interessante  para  alongar  a  fase 
ascendente  do  ciclo  imobiliário  e,  assim,  contribuir  para  mitigar  o  problema  habitacional 
brasileiro. 

A manutenção dos instrumentos de controle para a concessão do crédito bem como o seu 
constante  acompanhamento  e  aperfeiçoamento  seria  fundamental  para  manter  um  sistema 
bancário sólido e capaz de responder ao crescimento da demanda sem incorrer na flexibilização 
excessiva que tende ao insuflamento de bolhas especulativas.  As instituições  financeiras  não 
podem repetir os erros de outros países mesclando riscos e perfis diferenciados em um mesmo 
portfólio. O cadastro positivo já em vigor a partir 2011 é mais um instrumento importante para 
definir riscos e contribuir para a queda dos juros.

O  crescimento  de  um  mercado  secundário  com  a  expansão  da  securitização  e  a 
participação efetiva das grandes incorporadoras no mercado de capitais são as principais opções 
para substituir ou apoiar os fundings paraestatais nos próximos anos. Enfim, a sustentabilidade 
do crédito depende, entre outros fatores, do emprego de técnicas adequadas e do bom uso dos 
recursos disponíveis. 
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Um  dos  problemas  a  ser  enfrentado  é  possibilidade  de  transferência  de  algumas 
características do capital financeiro como a volatilidade para o setor imobiliário. Trata-se de um 
capital fictício o que pode transformar a produção imobiliária em jogo de especulação ainda mais 
arriscado e que em muitos casos pode não corresponder às necessidades da sociedade. 

Dados da Caixa Econômica Federal dão conta que os financiamentos habitacionais no RN 
saltaram de R$ 176 milhões em 2008 para 2.2 bilhões em 2010. Sendo que desses recursos 1.2 
bilhão  foram investidos  via  SFH,  600 milhões  através  do PMCMV e R$ 400 milhões  com 
recursos captados no mercado de ações. Essa composição demonstra as possibilidades que se 
desenham para os próximos anos.

Sobre a produção imobiliária em Natal

A produção imobiliária  registrada  em Natal  oscilou muito  mais  de acordo com fatores 
exógenos do que endógenos. No entanto as implicações dessas oscilações trazem consequências 
diretas em pelo menos duas questões locais: a segregação socioepacial e a fragmentação urbana. 
A  constante  busca  por  sobrelucros  através  da  inovação  tipológica  e  apropriação  da  renda 
fundiária faz a diferença como fator determinante para realização dos empreendimentos. Dessa 
forma o mercado sempre procura regiões com preços mais baixos nas quais a alteração do uso do 
solo propicie uma apropriação da renda da terra. Na maioria dos casos essas regiões não dispõem 
de infraestrutura e serviços adequados e suficientes para os novos usos, acarretando problemas 
que vão ter que ser absorvidos pela comunidade e resolvidos com recursos públicos.

A  busca  por  ganhos  extraordinários,  somada  às  limitações  impostas  pela  legislação 
urbanística  que estabelece  padrões  de sustentabilidade  para infraestrutura  instalada  finda por 
acarretar um maior distanciamento geográfico entre a área urbana e os novos empreendimentos, 
especialmente aqueles destinados às populações de renda mais baixa.

A produção em Natal cresceu seis vezes em relação à década anterior, expandiu-se para 
todas  as  zonas  administrativas  assumindo  faces  diferenciadas  em  cada  uma  delas.  A 
verticalização que já era intensa na zona leste propaga-se para a zona sul onde poderá causar 
impactos  muito  negativos  decorrentes  da  falta  de  capacidade  de  suporte  do  sistema  viário. 
Surgem novas tipologias em parte influenciadas pelo padrão turístico comum na cidade como 
também pelo padrão adotado pelas grandes empresas que se instalaram recentemente. 

As empresas locais, especialmente as grandes, se ressentem da forte concorrência externa 
e passam a procurar parceiros para expandir e abrir seu capital. A utilização das Sociedades de 
Propósito  Específico  (SPE’s)  tornou-se  uma  prática  corriqueira  que  até  o  momento  tem 
contribuído para dar maior agilidade à produção protegendo o consumidor dos riscos que podem 
afetar as grandes corporações. 

No momento em que a cidade se prepara para mais uma revisão do seu Plano Diretor, 
com base nos resultados encontrados, poderiam ser feitos alguns questionamentos:

• No caso  específico  de  Natal,  as  restrições  colocadas  pelo  plano diretor  não  estariam 
contribuindo  para  alargar  ainda  mais  o  processo  de  segregação  socioespacial? 
Transferindo  populações  para  municípios  vizinhos,  com  infraestrutura  mais  precária 
ainda? 

• Não  seria  possível  propor  uma  flexibilização  das  prescrições  urbanísticas  que 
proporcionasse uma expansão gradual da verticalização daquela região?

• Seguindo  uma  tendência  do  mercado,  não  seria  possível  estabelecer  regras  que 
incentivassem a mescla no padrão das unidades de um mesmo empreendimento fazendo 
com que diminuísse em parte o processo de segregação?



Página 15 of 15

A discussão dessas e de outras questões com base em dados concretos seria importante 
para melhor fundamentar o planejamento urbano e contribuir para encontrar um meio termo que 
conduzisse a um desenvolvimento urbano sustentável, ambiental e economicamente.

O  ciclo  de  expansão  imobiliária,  aparentemente,  deve  continuar  tendo  em  vista  as 
constantes intervenções do governo na macroeconomia com o intuito de manter e até aquecer o 
consumo e enfrentar uma iminente recessão nos países desenvolvidos. No caso de específico de 
Natal  a  Copa  do  Mundo  e  a  construção  do  aeroporto  de  São  Gonçalo  são  irreversíveis  e 
inexoravelmente  vão  atrair  mais  investimentos  públicos  e  privados  até  2014.  Por  fim  as 
Olimpíadas no Rio de Janeiro devem estimular o turismo no país como um todo e Natal, assim 
como todo o Nordeste, se beneficiará de mais uma provável onda de consumo turístico.

Concluindo, acredita-se que o funcionamento dos dois sistemas paralelamente  (SFH e 
SFI) tem gerado um importante acréscimo no volume do crédito imobiliário e, por conseguinte, 
na produção privada de habitações. Tal produção tem sido muito importante, juntamente com os 
programas de interesse social, para atender o crescimento da demanda por habitação nos últimos 
anos. O financiamento via mercado de capitais transformou-se numa opção importante, porém 
no caso do município de Natal tem concentrado sua produção para as demandas de renda média 
e alta. Em municípios vizinhos há casos em que empresas de capital aberto tem produzido em 
um padrão mais popular.

Toda essa conjuntura tem acarretado uma expressiva produção de unidades habitacionais, 
porém  ainda  é  evidente o  acirramento  da  segregação  socioespacial  e  da  fragmentação 
urbana. O mercado imobiliário, agora em associação com o capital financeiro, produz cada vez 
mais  diferenciações  espaciais  e  tipológicas  como  forma  de  atrair  os  consumidores  e  auferir 
sobrelucros.  Com isso  a  cidade  amplia  seu  aspecto  segmentado,  mais  agravado  ainda  pelo 
processo de metropolização e a ausência de uma gestão eficiente.
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