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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo, estudar a dispersão, o aumento da
produção e a valorização imobiliária e fundiária da Região Metropolitana da
Grande Vitória (RMGV), buscando compreender as estratégias de valorização
de capitais e de extração da renda da terra por proprietários fundiários e
promotores imobiliários entre os anos 2000 a 2013. Deste modo, buscamos
estudar os produtos imobiliários voltados para o mercado, concretizados nas
formas de condomínios e loteamentos fechados que vêm motivando diversas
transformações na RMGV. Pois consideramos que esses empreendimentos,
além de se destacarem na paisagem urbana, representam novas formas de
produção/reprodução e consumo do espaço, onde diferentes atores se
mobilizam em seu entorno em função das possibilidades de lucros/rendas que
esses produtos representam a partir de estratégias especificas do processo da
construção (mobilização pela terra, força de trabalho e etc.) e da apropriação
do espaço construído.
Deste modo, para a realização deste trabalho buscamos realizar um
levantamento de dados primários em diversos órgãos e por meio de trabalhos
de campo e secundários por meio de pesquisas em sítios de construtorasincorporadoras, de jornais, revistas e etc.
Concluímos que o crescimento, a expansão e a valorização imobiliária
não é algo especifico da RMGV, mas que é um processo resultante de
transformações relacionadas às empresas de construção, à disponibilização de
créditos para a construção e o consumo de imóveis e pela forma como foi
implementado o Programa Minha Casa Minha Vida do governo Federal
(PMCMV). Além disso, vimos que valorização imobiliária é fruto tanto de
processos internos da construção, que envolve a localização e o preço do
terreno, os custos com os materiais de construção, equipamentos e mão de
obra, bem como é fruto de aspectos externos à construção que envolvem as
estratégias de apropriação do espaço construído pelos empreendimentos.
Estes aspectos, somados à quantidade e ao tamanho das unidades e da área
construída, mais o preço dos imóveis definido pelos incorporadoresconstrutores, a partir das possibilidades de pagamento na disputa pela

apropriação do espaço, é que vêm determinando as taxas de lucro dos
promotores imobiliários. Além disso, os resultados mostram que o espaço da
RMGV vem passando por um processo de reestruturação, liderado pela
produção imobiliária baseada em princípios rentistas, onde a renda fundiária e
imobiliária vem condicionando o crescimento da cidade via produção de
condomínios e loteamentos fechados. Por sua vez, o poder público vem
criando mecanismos para que os proprietários fundiários e promotores
imobiliários tenham suas rendas aumentadas, via aprovação de leis ilegais que
permitem o cercamento ilegal de loteamentos, via aprovação de extensos
perímetros urbanos ou por meio do Programa Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal, que, em partes, pode até ter aumentado o acesso à moradia,
mas não democratizou o acesso a cidade.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos cinco anos, tive a oportunidade de estar desenvolvendo
diversas pesquisas que buscaram compreender as transformações espaciais
do espaço urbano. Inicialmente nosso laboratório foi o município de Serra e
posteriormente/atualmente a Região Metropolitana Grande Vitória (RMGV) (cf.
mapa 01). Ao longo desse tempo, as questões inerentes à produção imobiliária,
ao controle da propriedade da terra e os seus rebatimentos na organização do
espaço urbano tiveram maior relevo nas pesquisas. Algumas questões sempre
me incomodaram, como por exemplo, a expansão da produção imobiliária, a
valorização da terra urbana e dos imóveis em geral, e a chamada especulação
imobiliária. Não queria restringir essas questões ao simples conceito
naturalizado de oferta e demanda, por isso continuei com ajuda de meu
orientador e colegas de pesquisas, a buscar elementos que permitissem uma
compreensão não fetichizada e naturalizada da produção do espaço urbano
tendo como objeto de análise as questões inerentes à estrutura fundiária e a
produção imobiliária1.
Em função destes incômodos, o presente trabalho é de certo modo
sequencial aos trabalhos anteriores. Entretanto, na ocasião em tela, nosso
objetivo é estudar a dispersão, o aumento da produção e a valorização
imobiliária da RMGV, buscando compreender as estratégias de valorização de
capitais e de extração da renda da terra por proprietários fundiários e
promotores imobiliários entre os anos 2000 e 2013.
Deste modo, buscamos estudar os produtos imobiliário voltados para o
mercado, concretizado nas formas de condomínios e loteamentos fechados
que vem motivando diversas transformações na Grande Vitória, dentre elas,
paisagísticas e estruturais. Pois, consideramos que esses empreendimentos,
além de se destacarem na paisagem urbana, representam novas formas de
produção/reprodução e consumo do espaço, onde diferentes atores se

1

Este trabalho é fruto de anos de pesquisa junto ao grupo “Agorafobia: a busca do paraíso
perdido das comunidades auto-segregadas de Serra – ES” e do grupo de estudo e pesquisa “A
Expansão da Região Metropolitana da Grande Vitória: a terra é o nó” ambos coordenados pelo
professor Cláudio Luiz Zanotelli.
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mobilizam em seu entorno em função das possibilidades de lucros/rendas que
esses produtos imobiliários representam a partir de estratégias especificas do
processo da construção e da apropriação do espaço construído.

Mapa 01: Localização da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Metodologicamente, o trabalho esta dividido basicamente em três etapas.
Na primeira, realizamos um levantamento de dados fundiários da RMGV a
partir do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística
(IBGE) de 2006 e de informações relativas às propriedades fundiárias junto ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o objetivo
de verificar a concentração de terras na RMGV.
Em sequência, fizemos um levantamento de dados sobre a dinâmica
imobiliária da RMGV a partir dos dados disponibilizados pelo Sindicato da
18

Indústria da Construção Civil do estado (SINDUSCON-ES).

Inicialmente,

analisamos os 24 censos publicados pelo sindicato entre 2002 e 2013, para
verificarmos a localização dos bairros de significativa atividade imobiliária
contabilizados pelos censos. Além disso, buscamos informações sobre o
número de lançamentos e preço médio das unidades imobiliárias entre os anos
de 2005 a 20122.
Ainda em relação aos preços dos imóveis, coletamos informações sobre
preço, área e localização de imóveis na RMGV a partir dos cadernos
imobiliários dos jornais A Tribuna e A Gazeta, no período de 23/01/2013 a
04/04/2013. Ao todo foram analisados 20 cadernos imobiliários com um total de
14.837 anúncios. Destes 1.565 possuíam as informações completas sobre
preço, área e localização, sendo 1.221 anúncios de imóveis construídos
(apartamentos e casas) de diferentes tipologias, indos deste lançamento até
imóveis usados, e 344 anúncios inerentes a terrenos.
Paralelamente, realizamos outro levantamento de dados concernentes ao
número de domicílios vagos por bairro dos municípios RMGV a partir do censo
do IBGE de 2010, juntamente com o levantamento e a análise do déficit
habitacional da RMGV disponibilizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves
(IJSN).
Realizamos ainda, um levantamento do número e da localização dos
empreendimentos de empresas que comercializam suas ações em bolsas de
valores na RMGV. Para isso, recorremos à lista de empresas do setor da
construção civil listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, e buscamos por
meio de seus endereços eletrônicos, identificar quais atuam no estado e
identificar a partir de então, a quantidade e a localização de seus
empreendimentos na RMGV.

2

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado – SINDUSCON-ES - pública dois
censos por ano, geralmente um no primeiro e outro no segundo semestre. O censo publicado
no segundo semestre geralmente ocorre nos meses de outubro ou novembro, antes do término
do ano. Já o censo do primeiro semestre do ano seguinte contabiliza os dados do mês/meses
do ano anterior que não foram contabilizados pelo censo anterior. Em síntese, a cada ano
publicam-se dois censos, mas os dados não são específicos daquele ano. Mas a fim de
sintetizar os dados, no presente trabalho foram somados os dados dos censos publicados no
mesmo ano.
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Cabe ressaltar que grande parte desta primeira etapa descrita acima se
insere no grupo de pesquisa “A Expansão da Região Metropolitana da Grande
Vitória: a terra é o nó” e que os dados aqui apresentados fizeram parte de
várias publicações do grupo.
Quanto à segunda etapa em relação aos loteamentos fechados, foi
realizado um levantamento da quantidade e das características dos mesmos a
partir de trabalhos de campo, de pesquisas no site Guiaimob – site sobre o
mercado imobiliário da Grande Vitória de responsabilidade do jornal A Gazeta,
do Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON-ES - e da
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo – ADEMIES -, do site do caderno de imóveis do jornal Folha Vitória, em função de ser,
dentre os cadernos imobiliários, o mais completo do estado no que diz respeito
a lançamentos imobiliários, consulta nos sites das prefeituras dos municípios
da RMGV e finalmente nos sites das empresas construtoras-incorporadoras
desses empreendimentos.
Realizamos ainda um levantamento sobre preço médio dos lotes dos
loteamentos a partir de pesquisa em site de empresas que trabalham com
corretagem de imóveis. Ao todo foram analisados os valores e as áreas de 83
lotes dos sete loteamentos que já se encontram em fase de lançamento e em
construção.
Além disso, realizamos um trabalho de campo no dia 03/01/2013 no
loteamento Arquipélago de Manguinhos em Serra. Neste campo foi realizada
uma entrevista de caráter semiestruturado com um diretor de vendas do
empreendimento3.
Na terceira etapa, elencamos 13 empreendimentos de diferentes
tipologias (verticais e horizontais) voltados para diferentes segmentos
econômicos (inseridos no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) ou para
um público de maior poder aquisitivo), para realizarmos um estudo de caso
sobre o processo da construção. A escolha de 13 empreendimentos

3

Além do trabalho de campo, para obter mais informações sobre os loteamentos foi recorrido o
uso de emails e telefonemas entre o autor e as empresas responsáveis pelos loteamentos e
corretoras de imóveis.
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específicos se deu em função do nosso objetivo de compreender o processo de
construção em empreendimentos de diferentes tipologias e voltados para
diferentes segmentos econômicos. Além disso, essa escolha se justifica devido
optarmos por analisar empreendimentos produzidos pelas mesmas empresas
em diferentes municípios da RMGV. Nos 13 empreendimentos selecionados,
buscamos analisar os custos dos terrenos, dos materiais de construção,
equipamentos e despesas administrativas, mão de obra e os lucros dos
promotores imobiliários e das relações entre os atores envolvidos no processo
da construção.
Dos 13 empreendimentos elencados, levantamos informações inerentes
ao número, ao valor e ao preço médio do metro quadrado das unidades, área
construída e área do terreno dos empreendimentos. Além disso, para
sabermos

informações

inerentes

ao

preço

médio

dos

terrenos

dos

empreendimentos, levantamos informações de preços de terrenos que se
localizam nas proximidades dos empreendimentos analisados. Neste sentido,
levantamos ao todo o preço e o tamanho de 78 terrenos localizados próximos
aos empreendimentos analisados.
Além disso, ainda em relação ao nosso estudo de caso, realizamos
levantamos de informações inerentes ao custo da construção, esse que é
medido por vários índices, mas, optamos no presente trabalho por utilizar os
dados apresentadas nos relatórios mensais do Custo Unitário Básico da
Construção (CUB) publicado pelo SINDUSCON-ES, devido o indicador apontar
detalhadamente os custos por metro quadrado concernente à força de trabalho,
materiais de construção, equipamentos e despesas administrativas e também
ser publicado por uma referência que já estamos trabalhando em nossas
análises sobre produção imobiliária que é o SINDUSCON-ES.
Realizamos ainda quatro trabalhos de campo, um no dia 23/07/2013
onde visitamos os stands de venda das empresas Morar, MRV, Cyrela/Incortel
em Serra onde colhemos informações sobre os empreendimentos Aldeia de
Manguinhos, Parque Vila Verde e Reserva Verde e ainda, visitamos o stand da
empresa Quintela Torres em Vitória onde obtivemos informações sobre o
empreendimento The One First Class Residence. Cabe ressaltar que neste
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mesmo campo realizamos uma visita nas obras dos empreendimentos da
Quintela Torres e da Cyrela/Incortel. Outro no dia 24/07/2013, em Vila Velha,
onde visitamos o stand de vendas da empresa Galwan e colhemos
informações sobre os empreendimentos Parque das Castanheiras e Vila
Alpina. Outro no dia 24/02/2014, no município de Cariacica, onde visitamos o
stand de vendas da empresa MRV onde obtivermos informações sobre os
empreendimentos Vila Imperial e Vila Platina. E finalmente o último campo
realizado no dia 25/02/2014 novamente em Vila Velha para conseguirmos
informações dos empreendimentos da empresa Ecovila que se encontra em
Vila Velha (Ecolife da Vila e Ecolife Santa Inês) em Guarapari (Morada das
Cássias) e em Serra (Ecovillage).
Em relação ao empreendimento analisado em Viana obtivemos
informações via contato por email e telefone com corretores que comercializam
unidade do empreendimento analisado no município.
Cabe ressaltar que foi exatamente nestes trabalhos de campo que
obtivemos as informações detalhadas sobre número e tamanho de unidades,
preço médio e área construída dos empreendimentos.
Além disso, tentamos realizar uma entrevista com um representante de
uma empresa de construção do estado que havia no passado se associado a
uma empresa de capital aberto que veio de São Paulo para o estado. O
objetivo da entrevista era conhecer do ponto de vista de uma empresa, os
processos recentes da produção imobiliária da RMGV, bem como buscar
conhecer informações sobre o processo de construção e de estabelecimentos
dos preços dos imóveis. Realizamos contato com a empresa via telefonemas,
emails e envio de oficio, que entregamos pessoalmente a empresa, mas não
obtivemos sucesso.
Paralelo às três etapas, realizamos também o levantamento de alguns
dados de outras cidades e regiões metropolitanas para realizarmos
comparações com o caso da RMGV. Neste sentido realizamos um
levantamento da quantidade de unidades lançadas em diversas cidades a partir
dos dados disponibilizados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) e da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI) de diversos
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estados, bem como realizamos um levantamento do preço médio do metro
quadrado de várias cidades a partir dos dados disponibilizados mensalmente
desde 2011 pelo índice Fipezap4. Realizamos por fim, um levantamento de
informações noticiadas em jornais e revistas impressos e eletrônicos que
trazem em seus textos discussões recentes sobre a produção imobiliária da
Grande Vitória e do Brasil.
Todos os dados colhidos em todas as etapas da pesquisa foram
sistematizados em textos, tabelas e gráficos no programa Excel, e em mapas
no programa ArcGiz 9.3.
Quanto à redação, o trabalho que se segue esta dividido em quatro
capítulos. No primeiro buscamos apresentar uma discussão teórica geral sobre
os aspectos da produção capitalista do espaço urbano contemporâneo tendo
como objeto de análise a produção imobiliária e a propriedade privada da terra.
Esta última analisada mais detalhadamente a partir da teoria da renda da terra
devido a terra se apresentar como sendo uma mercadoria que apresenta
características significativamente diferentes das outras mercadorias em geral.
No segundo capitulo buscamos apresentar um estudo particular sobre a
concentração fundiária, os vazios urbanos e produção imobiliária (condomínios
e loteamentos fechados) na RMGV, onde buscamos apresentar seu
crescimento, sua expansão, sua valorização imobiliária e fundiária e suas
consequências para o espaço.
No capitulo três, buscamos demonstrar os elementos que motivaram o
recente boom imobiliário vivido na RMGV e no Brasil.
No capitulo quatro buscamos demonstrar a partir do estudo de caso de
alguns empreendimentos o processo da construção a partir de análises sobre
os custos da construção, dos lucros imobiliários e das relações estabelecidas
entre os atores que participam deste processo. E, finalmente, encerramos o
trabalho apresentando algumas conclusões e reflexões sobre o mesmo.

4

O índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados é o indicador de preços de imóveis
produzido em parceria entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e o ZAP
Imóveis. Atualmente o Índice aponta resultados de pesquisas de 16 cidades no Brasil.
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01: Considerações sobre o espaço urbano e a renda da terra

A construção da cidade é uma produção histórica que transcende ao
modo capitalista de produção. Conforme Soja (2008) é uma organização
espacial que surge antes mesmo da organização rural acerca de 10.000 anos
atrás. É uma forma espacial que passou por diversas revoluções, até chegar a
forma contemporânea que se encontra subordinada ao modo capitalista de
produção.

Esse último conforme Lefebvre (2001) fez com que a cidade

perdesse, de certo modo, seu caráter orgânico de comunidade herdado da
aldeia, onde predominavam os valores de uso, em prol de uma cidade e uma
realidade urbana que surgem com a industrialização, o que promovem uma
generalização da mercadoria e uma predominância do valor de troca.
Deste modo, a cidade e a urbanização se tornaram um meio capaz de
valorizar, absorver e revalorizar o capital (HARVEY, 2011). Neste sentido, o
espaço urbano é apropriado pelo modo capitalista de produção e se torna
produto, condição e meio de reprodução do capital. Logo sua organização e
reorganização se dão de modo que a realização do capital seja possível.
O desenvolvimento do capitalismo proporcionou e proporciona o
crescimento das cidades para conseguir se reproduzir. Deste modo, a
urbanização conforme Harvey (2011) se tornou absolutamente central na
dinâmica do capitalismo. Esse último, ajudado pela integração mundial dos
mercados financeiros, fez com que o processo de urbanização tomasse uma
escala global. Assim as grandes cidades na figura das metrópoles, passam a
representar a expressão espacial contemporânea deste sistema de produção.
Booms na construção conforme Harvey (2011) foram/são verificados em
várias cidades e em diversos países. Na China, por exemplo, Harvey (2011)
apontou que desde os anos 2000 o país absorveu quase a metade da
produção mundial de cimento. Deste modo, como apontava Lefebvre (2000), o
setor imobiliário em geral (com a construção) deixa de se apresentar como um
circuito secundário um setor anexo e que foi durante muito tempo considerado
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atrasado em relação ao capitalismo industrial e financeiro, para passar ao
primeiro plano.
Como consequência desse processo, verifica-se ultimamente em muitas
cidades brasileiras uma reestruturação socioespacial (PEREIRA, 2011), que se
verifica pelo espraiamento das cidades e pelo surgimento de novos produtos
imobiliários, como condomínios (verticais e horizontais) e loteamentos
fechados, edifícios corporativos de fundos de pensão e etc., que se encontram
espalhados pelo espaço urbano. Além disso, tem-se recentemente no Brasil, o
processo de financeirização da produção imobiliária. Muitas empresas de
construção se reorganizam por meio da abertura de seus capitais nos
mercados de ações em bolsas de valores e com isso acabaram trazendo e
implantando a lógica do mercado financeiro para o interior das empresas e
consequentemente para a produção do espaço (TONE, 2010 e SHIMBO,
2012). Neste sentido, novas formas/técnicas de construções também surgem,
novos equipamentos e materiais são empregados na construção. Além disso,
vale ressaltar a emergência de novas divisões do trabalho seja nas empresas
ou nos canteiros de construção (TONE, 2010). O resultado disto, são novas
formas de produção e organização do espaço urbano.
Uma vez as empresas capitalizadas, para conseguir cumprir com suas
obrigações, elas devem estar preparadas para “fabricar cidades” para pagar
seus acionistas (CAMPOS JÚNIOR, 2011), neste sentido, elas buscam cada
vez mais, terrenos para a construção de seus empreendimentos5. Nesta
direção, a terra se apresenta como sendo uma condição para construção, que
necessita ser adquirida a cada nova construção, “uma condição material básica
para a realização do processo de trabalho” (CAMPOS JÚNIOR, 2002, p. 130).
Este processo segundo Tone (2010), faz com que existam maiores disputas
pelos terrenos o que consequentemente faz com que o preço do mesmo seja
aumentado. Este fato inicialmente motivado por grandes empresas da

5

Um elemento que representa essa grande busca por terrenos consiste na formação dos
landbanks (banco de terra) por parte das empresas. Os landbanks em um primeiro momento
representam a possibilidade de continuação da produção imobiliária das empresas e também
se apresentam como um modo das empresas demonstrarem seu poderio econômico para os
investidores (SHIMBO 2011 e GONÇALVEZ 2010).
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construção rebate também naquelas empresas menores, que também devem
desembolsar maiores quantias de capital para a aquisição do terreno.
È nesta disputa por terra é que a produção imobiliária demonstra sua
força predatória, devido demandar cada vez mais terrenos, o que ocasiona
consequentemente o espraiamento da produção imobiliária e o aumento da
dimensão das cidades, ou por usa-los intensivamente por meio da
verticalização o que proporciona o aumento da densidade populacional que
consequentemente exerce maior pressão sobre serviços públicos construídos e
mantidos pela esfera estatal (CAMPOS JUNIOR, 2011).
Com essas mudanças que motivaram a disputa por terras para a
construção, quem passa a ter seus capitais cada vez mais aumentados com
isso, é a classe dos proprietários de terra. Para Harvey (2011) essa classe
está “longe de ser uma classe residual de aristocratas fundiários e senhores
feudais” (HARVEY, 2011, p. 148), ao contrário, os interesses dessa classe
proprietária de terras assume um papel ativo na produção e organização do
espaço urbano contemporâneo.
Os proprietários fundiários em meio a esse processo buscam cada vez
mais terem suas rendas aumentadas. Mas estes não são os únicos, os próprios
atores do setor imobiliário também conhecendo a possibilidade de lucros que a
posse da terra pode oferecer, acabam buscando mecanismos de extrair essa
renda. Em síntese, a renda da terra se apresenta como um atributo disputado
no espaço urbano. Entretanto, cabe salientar que a busca pela renda da terra
não se restringe apenas ao setor imobiliário e aos proprietários fundiários, mas
é almejada por todos que visualizam a possibilidade de ganhos, pelo fato de
terem a propriedade e o monopólio sobre a terra ou imóvel.
Diante disto, pode-se afirma que a terra se apresenta no espaço urbano
como

uma

mercadoria

disputadas

por

diferentes

sujeitos,

o

que

consequentemente faz com que surjam inúmeros conflitos em torno da
propriedade da terra. Todavia a terra como mercadoria no modo capitalista de
produção apresenta um conjunto de características próprias que a torna
diferentes das outras mercadorias em geral como carros, roupas e etc. Neste
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sentido, uma análise mais detalhada de como a terra se apresenta como
mercadoria lucrativa deve ser realizada.

1.1 - De volta a renda da terra6

A categoria econômica da renda da terra é um dos conceitos mais
debatidos entre os economistas clássicos (LENZ, 1992) e também por vários
outros pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Isso, porque, as
pesquisas que objetivam investigar a renda da terra apresentam uma série de
dificuldades tanto no que diz respeito aos aspectos teóricos-metodologicos,
quanto práticos. Pesquisas empíricas sobre alguns atributos como tamanho de
propriedade, proprietários, valor da propriedade, dentre outros, que passam
pelo crivo da renda da terra são difíceis de serem investigadas (ZANOTELLI e
FERREIRA, 2013).
Aliado a essas dificuldades, existe ainda certo abandono por parte de
pesquisadores da problemática da renda da terra. Fato que segundo Flichman
(1977) se justifica pela modificação hegemônica do processo de dominação e
acumulação capitalista, que deixou de ser agrícola para ser industrial.
Consequentemente, como os estudos sobre a renda da terra se concentravam
essencialmente sobre o modo de produção e acumulação que o capitalismo
desenvolvia no setor agrícola, os estudos acabaram sendo praticamente
abandonados. Além disso, a abdicação também se justifica pela substituição da
teoria clássica do valor trabalho por uma nova concepção de valor, subjetiva,
trazida pela chamada teoria econômica marginalista, teoria essa que passou a
ter quase que a hegemonia dentro da teoria econômica contemporânea (LENZ,
1982 e HARVEY, 1980).
A teoria da renda da terra apresenta um debate histórico extenso, e
sendo muito debatida por Adam Smith, Malthus, David Ricardo, Karl Marx e
vários outros. Tendo em vista o longo período de discussão e o grande e
variado número de pesquisadores tanto no Brasil quanto no exterior que
6

Titulo inspirado do trabalho de Carlos (2011).
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abordaram a problemática da renda, optamos aqui, por um ponto de partida
para nossos estudos, a partir da teoria da renda da terra sistematizada por
Marx em seu sublime trabalho, O Capital.
As análises de Marx (1988) partem do principio da definição da
propriedade privada do solo, o que significa reconhecer que um determinado
número de pessoas possui o monopólio de determinadas partes do globo
terrestre como sendo esfera específica de suas próprias vontades. No Brasil,
por exemplo, essa definição jurídica se tornou realidade com a lei de terras de
1950 que de maneira geral, instituía que a terra deviria ser adquirida por meio
da compra7. Entretanto, o monopólio de alguma parte do globo que é definida e
defendida juridicamente, não basta para justificar o valor ou a valorização da
propriedade. O poder jurídico apenas determina o respectivo proprietário, e,
permite com que ele proceda com o solo assim como uma mercadoria comum,
monopolizável e comercializável.
Uma questão que Marx (1988) expõe e que posteriormente Harvey
(1980 e 2013a) aborda, são as características da terra enquanto mercadoria
particular. Neste sentido, para melhor compreender essas particularidades da
mercadoria terra, uma análise sobre a mercadoria deve ser realizada.
As mercadorias correspondem às condições materiais produzidas pelo
homem para garantir e satisfazer a existência do mesmo (BOTTOMORE,
1988). Ela em si, representa a unidade e a relação dialética entre o valor de
uso e o valor de troca. Assim, uma mercadoria produzida deve conter em si o
7

Este momento da história brasileira é demasiado complexo e extenso, apenas a fim de
exemplificação geral deste processo histórico recorremos a Nascimento (2013). Segundo esta
autora “em 1850, com a oficialização do fim do tráfico negreiro o governo brasileiro
paulatinamente foi substituindo o trabalho escravo dos negros pelo trabalho livre e assalariado
do imigrante europeu”. A substituição do regime de trabalho acarretou no processo de
privatização da terra. Neste sentido, de modo geral, conforme Nascimento (2013) “antes do
trabalho tornar-se livre, a classe dominante necessitava garantir através da legislação, a
escravização da terra. Afinal, paulatinamente ela perdia a renda do trabalho escravo” – o
escravo era mais valioso do que a terra neste momento, ele era atributo utilizado até mesmo
como garantia de hipotecas bancarias. “Assim, a elite agrária almejava acumular capital com a
privatização da terra e ao mesmo tempo banir o trabalhador da mesma. Se anteriormente o
objeto de renda capitalizada centrava-se no escravo, que não mais existia, necessitava-se de
outro objeto que com a consolidação do mercado de terras passa a ser a terra tanto a rural
quanto a urbana” (NASCIMENTO, 2013). Mas vale destacar que a terra, desde o inicio da
colônia guardou um papel simbólico e material de primeira importância com as sesmarias e
outras apropriações do espaço, que de certo modo legitimava o poder dos proprietários
fundiários.
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valor de uso, ou seja, ela deve necessariamente encontrar uma necessidade
particular que ela possa satisfazer em algum sujeito que não a possui. Mas, por
esse mesmo motivo, ela possui o valor de troca, pois para ser adquirida por
aqueles que não a possuem, ela deve ser comprada ou trocada por outra
mercadoria. Esta troca teria como base o valor da mercadoria, que
corresponde ao tempo de trabalho socialmente necessário para a produção da
mesma (HARVEY, 1980 e 2013).
A diferença inicial da terra em relação às outras mercadorias se baseia
no fato da mesma não ser produzida pelo trabalho. Além disso, ela se difere
devido ter cada fragmento de terra como singular e fixo no espaço o que pode
vir a conceder privilégios de monopólio para o proprietário, por ser um bem
permanentemente durável e, finalmente, por que é uma forma de mercadoria
que é indispensável para o homem, afinal todos necessariamente ocupam um
lugar, não podemos existir sem ocupar espaço. Estas características, somadas
ao direito jurídico que definem que alguns sejam proprietários de partes do
globo, fazem com que a terra se realize enquanto mercadoria, pois ela se
apresenta como valor de uso para toda a sociedade, entretanto, em função do
monopólio de partes do globo por alguns, faz com que os que não a possuem
tenham que pagar de alguma forma a renda da terra ao proprietário fundiário
para assim poder ter o direito de ocupar a superfície. Neste sentido, em nome e
em busca da renda da terra, parte da sociedade exige das outras categorias
sociais um tributo pelo direito de habitar a terra (MARX, 1988).
Uma vez verificado como a terra se apresenta como mercadoria, a
questão que fica, é compreender como que a terra não sendo um produto do
trabalho possui “valor” e como ela pode se valorizar? Para responder a essa
questão podemos nos basear em Marx (1988) que, inicialmente aponta que é
necessário compreender duas coisas, o que é a renda da terra e como que a
terra possui “valor” e “produz” renda.
A renda da terra segundo Marx (1988), pode se compreendida como
sendo a forma em que a propriedade fundiária se realiza economicamente. Ela
pode ser adquirida pelo proprietário fundiário basicamente através de três
formas. Uma primeira, se apresenta como sendo uma parcela do excedente
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global produzido pelos trabalhadores e que é apropriada pelos proprietários
fundiários em função do monopólio que praticam sobre a terra. Segundo, seria
no momento da comercialização da propriedade da terra, onde algum outro
sujeito paga uma determinada soma de dinheiro ao proprietário da terra para, a
partir de então, se tornar proprietário ou expandir seu latifúndio. Finalmente, a
terceira forma que o proprietário pode obter renda, é por meio do aluguel de
sua propriedade, onde um arrendatário irá pagar ao proprietário da terra, uma
soma de dinheiro definida em acordos contratuais para utilizar a terra em um
determinado período tempo. A soma de dinheiro tanto para a compra quanto
para a locação que é paga ao proprietário fundiário, segundo Marx (1988), se
configura como sendo a renda fundiária, não importando se elas são pagas por
terras cultiváveis, terrenos para a construção e etc.
Por sua vez, o “valor” da terra se apresenta como sendo de grande
complexidade e até mesmo “irracional” em sua definição do valor, isso, pois,
para Marx (1988) o valor está intimamente relacionado ao trabalho, apenas o
trabalho pode produzir valor. Em contrapartida, como dito anteriormente, a
terra se apresenta como um meio de produção que não foi produzido pelo
trabalho, logo, seu valor em essência seria “irracional” ou fictício. Entretanto,
atrás desta aparente “irracionalidade” se escondem relações reais de produção
que fazem com que a terra tenha de alguma forma um “valor”.
O “valor” que é pago pela terra não é a terra em sim, mas sim, a renda
que ela produz e que pode vir a produzir.

Entretanto, essa renda que é

comercializável possui uma particularidade. Ela não é apenas a renda que um
solo produz em um prazo de ano por exemplo. Conforme Marx (1988) essa
renda seria uma renda pressuposta em um tempo futuro, ou seja, o proprietário
determinaria o “valor” de um solo baseado na renda que ele poderá adquirir se
permanecesse como proprietário daquele solo durante uma determinada
quantidade de anos. Neste processo, a renda se capitalizaria e passaria a se
apresentar como sendo uma espécie de juro para quem compra a terra 8.

8

Cabe ressaltar ainda que a renda da terra é produto de mais valia e de trabalho excedente
não pago conforme aponta Marx (1988) por meio de sua formula trinitária. Que a renda da terra
é resultado de relações sociais historicamente estabelecidas entres os componentes da
trindade (Capital – Terra – Trabalho), onde o capitalista ativo extrai do trabalhador o trabalho
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Para exemplificar esta questão adaptamos aqui – guardado as devidas
particularidades à época do exemplo - um exemplo de Marx (1988). Supõe-se
que uma determinada terra em um determinado lugar, dê renda anual de 2.000
reais, e que o capitalista que a adquiriu por meio da compra pagou 40.000
reais. Neste sentido para cada ano, o proprietário que comprou essa terra
receberia 5% de juros de seu capital aplicado na aquisição da terra. Deste
modo, em um tempo de 20 anos o proprietário que comprou a terra terá
reposto novamente o preço de compra da terra por meio do rendimento da
terra.
Sendo assim, Marx (1988) diz que “calcula-se o preço de compra de
terras com base em tantos ou tantos anos years purchase [renda por ano], o
que é apenas outra forma de expressar a capitalização da renda fundiária”
(Marx, 1988, p. 117).
A propriedade privada de parte do globo terrestre é à base deste
processo, bem como a capacidade de produção anual desta propriedade –
quanto de trigo ela produz em um ano, quanto de café ela produz em um ano –
que vai definir junto com o trabalho não pago, os lucros da produção e
consequentemente a renda da terra. Neste sentido, o que é comercializável
não é apenas a terra elemento natural, dádiva da natureza, mas a capacidade
e a possibilidade de propiciar renda de uma determinada porção de terra de
uma propriedade fundiária.
Mas a questão que ainda persiste é como que a propriedade fundiária
pode se valorizar. Para compreender esta questão, Marx (1988) mostra o papel
essencial que o capital fixado/incorporado a terra pode intervir diretamente na
produtividade e consequentemente na renda.

Neste sentido ele aborda os

excedente, consequentemente a mais valia. O dono da terra por sua vez tira do capitalista
parte dessa mais-valia ou trabalho excedente, na forma de renda, pois não se produz fora da
superfície da terra. Em outras palavras, em função da barreira que a propriedade privada da
terra representa, o capitalista tem que estar preparado a pagar para se ter acesso a terra, logo
esse valor pago significa, trabalho excedente, mais valia adquirida pelo tempo de trabalho não
pago.
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conceitos de capital fixo de caráter transitório e capital fixo de caráter
permanente9.
O capital fixo de caráter transitório representa uma aplicação de capital
que como o próprio nome diz, não é permanente. No caso de Marx (1988) onde
figura o modo de produção agrícola, ele exemplifica esse tipo de incorporação
de capital a terra por meio da adubação. Uma prática de melhoria da terra
agrícola para se aumentar a produtividade em um determinado período de
tempo. Por sua vez o capital fixo de caráter permanente seriam os
investimentos de caráter perene, mais duradouro, consumíveis em longo prazo
e podem ser explicados pela construção de obras de drenagem, construção de
estradas, pontes, prédios e etc.
A construção destes melhoramentos pode ser tanto de caráter privado –
quando a terra é alugada por um período de tempo e o arrendatário ao término
do contrato devolve a terra e as melhorias feitas nas mesmas ao proprietário –
ou de caráter público, quando os melhoramentos são realizados por iniciativa
estatal. Uma vez a terra brindada pelo capital fixo, o preço da mesma será
maior do que a simples terra “nua”, pois esses melhoramentos podem vir a
trazer benefícios na produtividade ou na circulação em geral. Além disso, em
ambos os casos fica evidente o parasitismo dos proprietários fundiários, que
apenas se apropriam do capital coletivo empregado na terra. Por este motivo,
é que pode ser compreendida a vitalidade da classe dos proprietários
fundiários (Marx, 1988).
A partir dos princípios apontados anteriormente, Marx (1988) procura
evidenciar as manifestações da renda em um mercado competitivo, e para isso
aponta três espécies de renda possíveis de surgirem no modo capitalista, que
são as rendas de monopólio, diferencial e absoluta. A renda de monopólio
surgiria em condições “especiais”, onde um comprador está disposto a pagar
um preço que independe do preço geral de produção pelo simples desejo de

9

O capital fixo ou transitório aplicado na terra conforme Marx (1988) não corresponde à renda
da terra em si, eles apenas são elementos dispostos em uma propriedade monopolizada que
“engordariam” a renda.
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possuir e ter condições de ter o monopólio sobre algo10. A renda diferencial
surge pela diferença entre o preço individual do preço geral de produção. Essa
diferenciação surgiria a partir das diferenças de fertilidade e localização entre
as propriedades fundiárias11. E finalmente a renda absoluta, essa que de modo
geral seria garantida devido ao fato que a utilização da terra garante uma
composição orgânica de capital12 diferente na produção quando comparada
com os demais setores produtivos quando se supõe uma equalização completa
da taxa de lucro em todos os setores13 (HARVEY, 2013a) em linhas gerais, a
renda absoluta se manifesta quando na composição orgânica de capital ocorre
o aumento da participação do trabalho na exploração.
Todas as espécies de rendas constituem uma barreira para a livre
circulação de capital, afinal, para se ter acesso a terra como condição e/ou
meio de produção é necessário

pagar a renda da terra ao proprietário

fundiário. Entretanto, o capitalista e capitalismo em geral não podem negar
essa barreira, afinal, a base do sistema capitalista é a propriedade privada.
Neste sentido, o capitalista deve estar preparado para pagar a renda da terra
ao proprietário fundiário ou buscar outros modos de se ter acesso a terra.
Todavia essas explicações são baseadas no meio rural, mas, e no caso
urbano?

A resposta para essa questão é demasiado complexa, mas será

10

Os exemplos dos vinhedos expostos por Harvey (2006) são pertinentes, onde uma terra com
fertilidade, clima e localização entre outros fatores interverem na qualidade do vinho tornando o
mesmo singular. Deste modo, se alguém quiser comprar uma dessas áreas de vinhedos
deverá estar disposto a pagar pelo monopólio desta singularidade. Logo, o preço dessa
singularidade poderá ser definida exclusivamente por si mesma, sem relação com o preço
geral de produção.
11
Para Marx (1988) a renda diferencial surge fundamentalmente quando, a mesma quantidade
de capital é empregada na mesma quantidade de terra e a produtividade é diferente. Em
termos simplórios, os solos que tiverem maior produtividade poderá obter uma renda diferencial
em função de sua maior fertilidade ou melhor localização.
12
A composição orgânica reflete a relação entre o capital constante (meios de produção como
maquinas e equipamentos) e capital variável (força de trabalho).
13
A renda absoluta conforme Marx (1988) seria a renda obtida pelo pior solo, o que ele
exemplificou como solo do tipo A, pelo o que tem a menor produtividade, e que
consequentemente é o solo que determina o preço regulador geral de mercado. Marx (1988)
aponta que este solo também possui uma renda, pois, seus produtos são vendidos acima de
seu preço de produção, o que ele chamou de P + r, onde P é o preço de produção e r renda.
Assim se o preço dos produtos do solo do tipo A, e, portanto o preço geral de mercado fosse
igual a P + r, então os preços dos solos melhores (como Marx exemplificou solo B, solo C, solo
D) seriam também P + r, logo em função de suas produtividades superiores os garantiriam
maiores rendas do que o solo de pior qualidade.
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buscado aqui – de maneira geral e sintética - pensar sobre a renda da terra
urbana a partir de princípios gerais da renda da terra rural14.
Assim como no ambiente rural, no ambiente urbano o elemento que
garante a renda da terra aos proprietários é mantido, que é a propriedade
privada de partes da terra estabelecida juridicamente. Outras semelhanças
entre os dois ambientes consistem na forma como a renda pode ser
aumentada, como a terra pode ser valorizada por meio do emprego do capital
fixo e como que a localização influência nas rendas. Entretanto, existem outros
elementos no meio urbano que contribuem para a valorização das terras e que
ocorrem em decorrência de uma crescente demanda por moradia em função
do aumento da população, dos investimentos econômicos, em função dos
zoneamentos impostos pelo poder público, o que interfere assim na forma de
uso e consequentemente na renda dos proprietários fundiários, por meio da
elaboração de políticas de financiamentos imobiliários para construção e
compra de imóveis, pela escassez de terras numa dada localização. Isso
condiciona a formação de preços de monopólios que se associa a ânsia de
alguém comprar e pagar por uma terra com preço independente do processo
produtivo.
No caso urbano a renda da terra em algumas ocasiões – essa
possibilidade existe também no espaço rural – pode deixar de ser uma barreira
para a circulação do capital devido às figuras do proprietário fundiário e do
promotor imobiliário se encontrarem personificados na figura de um único
sujeito. Assim, a renda da terra obtida no momento de comercialização ou de
locação do imóvel - galpão, prédios residenciais e empresariais e etc. –
construído recaem sobre um único sujeito que desempenha duas funções.
Entretanto, existe uma diferença fundamental entre a renda da terra
urbana e a rural que consiste na definição do preço da terra. Diferentemente da
terra rural, na terra urbana a fertilidade não é um determinante, pois não se
produz dentro do ambiente urbano de modo geral, café, milho ou trigo, logo o

14

Marx (1988) no inicio do capitulo sobre “Rendas de terrenos destinados à construção, Renda
de mineração, preço da terra” aponta a partir de Adam Smith que os terrenos destinados à
construção, da mesma forma que as terras agrícolas, são reguladas pela renda agrícola
propriamente dita.
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preço da terra urbana não pode ser definido pela capacidade de produção da
terra. Essa característica faz com que a terra deixe de ser meio de produção no
espaço urbano, se restringindo fundamentalmente na função de condição de
produção, pois para se construir é necessário uma superfície, e essa atividade
independe

da

fertilidade

(CAMPOS

JÚNIOR,

2002).

Diante

disto,

hipoteticamente pode-se pensar que o preço da terra urbana seria definido
internamente pelas possibilidades de usos que a terra possui, e que esse valor
seria aumentado em função de aspectos externos como emprego de capital
fixo (infraestruturas e etc.) em uma dada localização.
Pode-se assim, pensar nas categorias de análises da renda da terra
agora no caso urbano. A renda de monopólio permaneceria assim como a rural
ligada à avidez do comprar e pagar independente das possibilidades de uso ou
até mesmo do capital fixo empregado na localização. Em linhas gerais, pode-se
resumir a renda de monopólio urbana conforme Harvey (1980) aponta, como
sendo a renda que se verifica em locais onde o valor determina o uso. Devido a
essa característica da manifestação da renda de monopólio não é
surpreendente encontrar nas áreas mais valorizadas da cidade a presença de
atividades comerciais cuja produtividade não pode ser medida (escritórios de
governo, bancos, companhias de seguro, agências de cambio e etc.)
(HARVEY, 1980).
As rendas diferenciais ainda conforme Harvey (1980) no caso urbano
podem ser compreendidas pelas localizações diferenciadas entre os lugares,
onde alguns seriam beneficiados por melhores infraestruturas, as distâncias, os
custos de transporte e até mesmo os aspectos naturais. Finalmente, a renda
absoluta apareceria fundamentalmente por meio da intensa exploração do
trabalho (baixa composição orgânica de capital) e também devido à
propriedade privada da terra se apresentar como barreira para o capital, pois
no urbano a terra será apenas condição de produção. Entretanto, como dito
anteriormente, todas as rendas em um primeiro instante são barreiras para a
circulação, mas, conforme Marx (1988), a renda absoluta de certo modo está
imbricada tanto no interior da renda diferencial como de monopólio.
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Em síntese, identificado alguns aspectos gerais da reestruturação
socioespacial da produção do espaço urbano contemporâneo proporcionado
principalmente pelas novas formas de produção do espaço onde o imobiliário,
sob a hegemonia da forma de produção para o mercado, vem tomando a
direção do processo urbano e da construção da cidade (PEREIRA, 2011), bem
como, aspectos conceituais sobre a renda da terra, buscaremos a seguir
buscar demonstrar esses processos na Região Metropolitana da Grande Vitória
(RMGV).
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Capítulo 2: A Conformação do espaço da Região Metropolitana
da Grande Vitória no Espírito Santo – RMGV- ES – e a renda da
terra.
O capítulo que se segue busca apresentar uma análise conjuntural
acerca de alguns aspectos que incidem de diferentes maneiras, na produção e
organização do espaço da Região Metropolitana da Grande Vitória e que estão
ligados a diversas estratégias de extração de renda da terra por diferentes
atores. Neste sentido, o capítulo está dividido em duas partes, uma primeira
apresentado principalmente algumas considerações sobre aspectos históricos
da urbanização da RMGV, sobre os vazios urbanos e a concentração fundiária
e uma segunda relacionada às transformações da produção imobiliária na
região.

2.1: Aspectos da urbanização da Região Metropolitana da Grande Vitória e
análises de seus vazios urbanos e de sua concentração fundiária
O espaço metropolitano da Grande Vitória é legalmente 15 constituído
pelos municípios de Cariacica, Guarapari, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e
Vitória (cf. mapa 01), ocupa uma área de aproximadamente 2.311 km 2. É uma
região que sofreu grandes transformações a partir da década de 1960 em
função da implementação de projetos industriais como a instalação da
Companhia Vale do Rio Doce – CVRD atual Vale –, da Companhia Siderúrgica
de Tubarão – CST atual Arcellor Mittal – no Polo de Tubarão e etc. A
implementação desses projetos industriais, somada à política federal de
erradicação dos cafezais, fez com que se alterassem as bases produtivas do
estado – de predominantemente agrícola para uma indústria de transformação
de produtos primários – e que consequentemente, o aglomerado da Grande
Vitória recebesse um significativo contingente de migrantes em função de sua
importância como local sede do Polo de Tubarão e centro de informações e de
decisões para o Estado, o que culminou no aumento da população da Grande
Vitória e promoveu uma expansão da mancha urbana da região.
15

Lei complementar N.º 204, de 22 de junho de 2001.
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Segundo dados do censo do IBGE de 2010, a Região Metropolitana da
Grande Vitória possui 48% da população do estado, o que corresponde a uma
densidade de aproximadamente 730 habitantes por quilômetro quadrado
(ZANOTELI, et. al. 2014). Ou seja, 48% da população se encontram em uma
área de pouco mais de 5% do território do estado. Na figura 01 pode ser
verificada a comparação entre a população da RMGV com as demais regiões
do estado, bem como o crescimento da população da RMGV por município.

Figura 01: Gráficos de comparação entre a população da RMGV com o ES e
gráfico da evolução da população da RMGV.

Fonte: Censos IBGE, 1940 a 2010.
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Apesar de não ter a maior parte da população do estado na RMGV, cabe
salientar que majoritariamente a população do estado é urbana desde a
década de 80 onde a população urbana representava 63,91% (IBGE, 1980)
enquanto que na década de 70 era de 45,16 (IBGE, 1970)16. Atualmente, a
população urbana do estado corresponde a 83,4% (2.931.570 habitantes) e
desses 56% (1.659.007) se encontram na área urbana da RMGV (IBGE, 2010).
Em relação a sua área urbana, a RMGV possui um perímetro urbano de
846 km², o que representa 36,6% da área total da RMGV. A área efetivamente
ocupada deste perímetro é de apenas 326 km², ou seja, apenas 38,5% do
perímetro urbano é urbanizado e 61,56% são espaços vagos17 (ZANOTELLI et.
al. 2013). Além disso, a área urbana consolidada representa somente 14,1%
da área total (2.311 km2) da região metropolitana. Na tabela 01 podem ser
verificadas essas características territoriais da RMGV.
Tabela 01: Características territoriais da RMGV.
Município

Cariacica

279,65

150,34

129,31

65

0

65,31

Fundão

286,77

269,55

17,21

5

0

12,21

Guarapari

589,14

331,36

257,78

34

65,31

158,47

Serra

547,44

355,89

191,55

96

4,32

91,23

Viana

312,22

283,63

28,6

16

0

12,6

Vila Velha

209,87

74,2

135,67

66

6,2

63,47

Vitória*

86,33

0

86,33

45

21,96

7,44

Total

Área rural Área delimitada pelo
km²
perímetro urbano
(km²)

Mancha
urbana
(km²)

Espaços
vazios do
Área de proteção
perímetro
ambiental no interior do
urbano
perímetro urbano (km²)**
(km²)

Área
total
km²

97,79
2.311,42 1.464,97
846,45
327
*11,93 km² de Vitória que não constam na tabela correspondem à área da Baia de Vitória.
** As áreas de proteção ambiental do interior do perímetro urbano também são consideradas
como vazios urbanos.
Fonte: IJSN (2010) e Zanotelli et. al. (2014).

410,73

16

No Brasil, a população se torna predominantemente urbana entre a década de 1960 e 1970.
Em 1960 a população rural brasileira representava cerca de 54,92% (38.987.526 pessoas) e a
urbana 45,08% (32.004.817 pessoas), em 1970 a população rural correspondia a 44,02%
(41.603.839 pessoas) e a urbana 55,98% (52.904.744 pessoas) (IBGE, 1960 e 1970).
17

A porcentagem de áreas vagas é ainda maior, pois existem inúmeros vazios urbanos (lotes
pequenos e relativamente grandes) no interior da mancha urbana que não foram aqui
mensurados. Na presente ocasião, para nossa escala de analise, calculamos unicamente a
subtração entre a área total dos perímetros urbanos municipais e as áreas de ocupação
consolidadas destes perímetros.
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Os “espaços vagos” aqui considerados representam o resultado obtido
pela subtração entre a área do perímetro urbano e a mancha urbana
consolidada. São áreas que se localizam nas franjas das manchas urbanas e
dentro dos perímetros urbanos. Concretamente os vazios urbanos das franjas
do perímetro urbano, são espaços com características particulares na região,
pois de maneira geral, não contam com melhoramentos/equipamentos urbanos
de fato, como sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública ou
posteamento para energia domiciliar, ruas com calçamento, canalização de
águas pluviais e etc. e ainda em alguns casos, não se paga o imposto predial
territorial urbano (IPTU)18 e sim, imposto territorial rural (ITR). São espaços que
quando analisados em uma grande escala de detalhe, não são completamente
vagos devido às poucas e parcas residências estabelecidas nestes espaços,
mas em escala metropolitana podem ser compreendidos de modo geral como
“vazios” dentro de um perímetro urbano exageradamente grande e que em
verdade são majoritariamente rurais.
De modo geral, os vazios do perímetro urbano tanto aqueles das franjas
das manchas urbanas, quanto os que se encontram no interior da mancha
urbana, se apresentam de certo modo, como sendo problemas para as
municipalidades por diversos motivos: primeiro, devido ao fato deles alargarem
as distâncias entre as áreas ocupadas conformando assim uma urbanização
dispersa, o que acarreta em maiores custos de investimento e manutenção das
infraestruturas gerais (saneamento, iluminação, etc.) de uma determinada
cidade;

segundo

porque

os

investimentos

públicos

realizados

em

infraestruturas acabam resultando na valorização dos vazios urbanos fazendo
com que seus proprietários fundiários tenham suas rendas da terra
aumentadas, pois os preços de suas terras serão aumentados devido o
emprego de capital fixo na terra.
Em síntese, os problemas motivados pelos vazios urbanos em geral
podem ser, de ordem econômica, uma vez que os proprietários fundiários têm
18

O Código Tributário estabelece que a zona urbana definida por lei municipal, para efeito de
lançamento do IPTU deverá conter minimamente dois dos melhoramentos referidos no texto
aqui apontado. Junto a eles, também são considerado melhoramentos a presença de escola
primaria e posto de saúde em uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Os
equipamentos de melhoramento devem construídos ou mantidos pelo poder público (SOUZA,
2006).
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suas rendas da terra aumentadas pelo emprego de capital fixo (obras de
infraestruturas e etc.); de ordem social, uma vez que e que o acesso a terra se
torna cada vez mais seletivo o que faz com que a cidade se expanda cada vez
mais de forma segregada e fragmentada; e até mesmo de ordem política, uma
vez que o setor público possui grande poder de intervenção nas rendas da
terra e na organização do espaço por meio da definição de zoneamentos,
construção e manutenção de equipamentos e elaboração de políticas que
passam pelo crivo de questões fundiárias.
Diante dos problemas que esses espaços representam para a
organização do espaço e para as municipalidades cabe perguntar, porque as
municipalidades da RMGV criam/instituem perímetros urbanos muito maiores
que suas manchas urbanas? Para tentar responder a essa complexa questão
pode-se considerar inicialmente duas coisas que podem se manifestar de
maneira conjunta. A primeira relacionada à busca por maior renda da terra,
pois, os proprietários ofereceriam ao mercado, a “terra urbana”, dividida em
lotes de diversas dimensões que é ou deverá ser dotada de infraestrutura
urbana, e não a grande fazenda rural com terra “nua”, disponível para o cultivo
agrícola. A segunda e talvez a mais importante, se relaciona as característica
atuais - herdadas historicamente - da propriedade fundiária na Grande Vitória.
Na Região Metropolitana da Grande Vitória, conforme aponta os dados
do censo agropecuário do IBGE de 2006, existe uma grande concentração
fundiária. Muitas áreas rurais na área rural e no perímetro urbano estão sob o
domínio de poucos proprietários fundiários, principalmente nos municípios de
Serra, Vila Velha e Cariacica. Em Serra, a situação é a mais discrepante, pois
46,5% da área rural são controlados por 1,3% dos proprietários, três
proprietários controlam perto de 14 mil hectares de terras, parte delas dentro
do perímetro urbano (IBGE, 2006), em Vila Velha, 2,42% dos proprietários
monopolizam uma área de aproximadamente 40,42% da área rural, em
Cariacica, 1,55 possuem uma área de aproximadamente 28,03% (ZANOTELLI
et. al. 2014). No mapa 02 pode ser verificada a concentração fundiária, a
dimensão espacial dos perímetros rurais e urbanos bem como a área
urbanizada que é significativamente pequena diante da dimensão dos
perímetros urbanos.
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Mapa 02: Concentração fundiária, dimensão espacial dos perímetros rurais e urbanos, área urbanizada e vazios urbanos.

Fonte: Zanotelli et. al. 2014.
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Uma vez identificado à concentração fundiária, o passo seguinte
consiste em identificar quem são os proprietários fundiários da RMGV. Claro
que identificar todos é uma missão quase que impossível, mas de modo geral,
a partir de dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA, 2013), Zanotelli et. al. (2013) identificaram que
muitos proprietários são famílias “tradicionais” das camadas sociais dominantes
do Espírito Santo, empresas do mercado imobiliário e grandes indústrias.
Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados ao analisar os dados
de concentração fundiária devido às metodologias utilizadas nas coletas de
dados tanto pelo IBGE, quanto pelo INCRA. Os dados colhidos pelo IBGE são
dados declaratórios, onde um proprietário declara a dimensão de sua
propriedade. No INCRA a situação se repete para as propriedades que
possuem áreas inferiores a 250 hectares. As propriedades que apresentam
áreas superiores a 250 hectares por lei devem ser certificados junto ao INCRA.
Esta certificação consiste na medição, delimitação e confecção de uma planta
cartográfica da propriedade. Vale ressaltar ainda que no decorrer de todo o
trabalho de certificação, os custos são arcados pelos proprietários. Mas,
mesmo com lei que obriga as fazendas a se certificarem, boa parte dos imóveis
com áreas superiores a 250 hectares na RMGV não é certificada. Isso implica
a nos indagar basicamente por duas coisas, uma é que essas fazendas não
realizaram modificação alguma de área após a aprovação da lei 10.267/2001,
que atualmente é regulamentada pelo Decreto 7.620/2011 que estabelece
diretrizes para a certificação de imóveis rurais, e por isso os proprietários não
optaram por realizarem a medição e certificação do imóvel devido ser um
trabalho que exige custos, e outra, é que os proprietários podem ter parcelado
a área do imóvel de maneira ilegal sem a realização de desmembramento seja
rural ou urbano (ZANOTELLI et. al. 2013).
Conforme

Zanotelli

et.

al.

(2013a)

a

concentração

fundiária,

principalmente no meio urbano ou periurbano, pode representar uma ameaça
para o planejamento, para controle do uso do solo e ainda motivar a
especulação fundiária. Ainda conforme Zanotelli et.al. (2013a), a concentração
fundiária no meio rural pode representar também uma ameaça ao equilíbrio
ecológico da região, para o bem estar dos habitantes, pois esses espaços que
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deveriam ser preservados em função de suas características e relevâncias
ambientais estão sendo apropriados por usos impróprios, onde predominam
pastos e eucaliptocultura (ZANOTELLI, et.al. 2014). Em síntese, a presença
dos latifúndios seja na área rural ou no perímetro urbano, permitem que poucas
pessoas tenham um grande poder de interferir na expansão do perímetro
urbano e da mancha urbana e, consequentemente, extraiam cada vez mais
renda da terra (ZANOTELLI, et.al. 2013).

2.2: A produção imobiliária da Grande Vitória
Conforme Campos Júnior (2002) a consolidação do mercado imobiliário
inicialmente veio a ocorrer em Vitória por volta da década de 1970 e foi
influenciado tanto pelas modificações das bases produtiva do estado que
motivou as ondas de migrações para a Grande Vitória, como também pelas
estratégias próprias da construção civil que conseguiram verificar na produção
para o mercado uma forma de obtenção de lucros. O modo de construção
predominante até então em Vitória que era realizado a preço de custo, sofreu
transformações, e passou a ganhar um caráter empresarial (CAMPOS
JÚNIOR, 2002). Nesta direção, se consolidou a produção por incorporação que
se caracteriza pelo seu caráter empresarial e pela produção para o mercado
tendo em vista a possibilidade de valorização de capital por meio da
construção, que acabou trazendo novas relações de produção nas empresas
de construção e nos canteiros, o que acarretou em um novo modo de
reprodução do capital e de organização do espaço (CAMPOS JÚNIOR, 2002).
A produção imobiliária capixaba não se restringiu exclusivamente na
capital Vitória, na década de 1990 o município de Vila Velha – principalmente
em sua orla nos bairros Praia da Costa e Itapoã – se insere nesse processo1.
Cabe ressaltar que a produção imobiliária desde a década de 1970 em Vitória e
em 1990 em Vila Velha eram realizadas majoritariamente por empresas locais

1

Conforme Campos Júnior (2011) um elemento que marcou o deslocamento da produção
imobiliária para Vila Velha na década de 1990 foi à construção da Terceira Ponte. Segundo o
referido autor, a construção da ponte facilitou o deslocamento entre os municípios de Vitória e
Vila Velha e encurtou o percurso de quem residia na porção leste do município de Vila Velha.
Neste contexto, a ponte desempenhou um papel importante na ocupação da orla de Vila Velha
e acabou se tornando um elemento estratégico para a expansão e consolidação da produção
imobiliária no município.
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(CAMPOS JÚNIOR, 2011). A partir dos anos 2000 o município de Serra
também se insere na dinâmica imobiliária da região (ZANOTELLI e FERREIRA
2011 e GONÇALVES, 2010). Recentemente, verifica-se uma significativa
participação do município de Cariacica como área da expansão da produção
imobiliária e de um modo preliminar o município de Viana2.
De modo geral, pode ser observando no mapa 03 a evolução da
atuação da produção imobiliária na em alguns municípios da RMGV (Vitória,
Serra, Vila Velha e Cariacica) com base nos censos imobiliários publicados
pelo SINDUSCON-ES a partir de 2002. Cabe ressaltar que a produção
imobiliária não se restringe somente aos bairros

e aos municípios

contabilizados pelo SINDUSCON-ES, donde os limites desses dados, mas são
em geral, os principais lugares onde investem os promotores imobiliários.

2

A produção imobiliária do município de Viana ainda não é apresentada nos Censos
imobiliários do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (SINDUSCON-ES), mas
em reportagem do jornal A Gazeta de 2 de maio de 2013, o município surge junto a Cariacica
como sendo a “rota dos novos imóveis”.
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Mapa 03: Evolução da produção imobiliária por bairros em municípios da
RMGV de 2002 a 20133.

3

O mapa foi elaborado a partir dos bairros das regiões indicados pelos censos publicados do
SINDUSCON-ES entre 2002 e 2013. Em relação à Guarapari, os censos passaram a apontar
dados deste município a partir do 21º censo publicado em maio de 2012, entretanto, não os
apontamos no mapa devido os censos não apontarem os bairros onde se verifica a produção
imobiliária no município.
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Observando o mapa, nota-se que inicialmente a produção imobiliária de
Vitória e Vila Velha estavam concentradas em bairros litorâneos4, e a partir de
2003 verifica-se que a produção imobiliária que se inicia em Serra se deu fora
das praias, na região de Laranjeiras, onde se encontra um dos mais
importantes subcentros de comércio e serviços da Grande Vitória (cf. mapa
03). Além disso, percebe-se que em Cariacica ocorre um processo, em parte
semelhante ao de Serra, onde a produção imobiliária vem se concentrando na
região de Campo Grande, outro importante subcentro de comércio e serviços
metropolitano. Outro fator de relevo, ainda analisando o mapa 03, se refere ao
espraiamento da produção imobiliária que vem atingindo bairros distantes dos
subcentros e até mesmo em alguns casos distantes das praias, mas no entorno
de importantes eixos de transportes.
Baseando-se

ainda

nos

censos

imobiliários

publicados

pelo

SINDUSCON-ES pode ser notada a crescente participação de Vila Velha,
Serra e Cariacica na produção imobiliária da região conforme demonstra a
tabela 02 e o gráfico 01.

Tabela 02: Número de lançamentos de unidades imobiliárias em
empreendimentos com mais de 800m2 entre 2005 e 2013 em quatro municípios
da RMGV segundo o SINDUSCON-ES.
Municípios 2005
Vitória
1.850
Vila Velha 1.453
Serra
152
Cariacica
0
Total por
3.455
ano

2006
2.534
1.736
553
192

2007
3.079
2.026
2.150
168

2008
3.324
3.024
4.214
594

2009
1.774
1.602
2.134
0

2010
1680
3.439
6.054
242

2011
862
5.574
4.334
669

2012
938
3.813
1.295
324

2013
1764
2.449
1.710
975

Total
17.805
25.116
22596
3164

5.015

7.423

11.156

5.510

11.415 11.439

6.370

6.898

68.681

Fonte: SINDUSCON-ES 2005 a 2013

4

Conforme Gonçalves (2010), a produção imobiliária nas regiões litorâneas de Vitória e Vila
Velha se caracterizavam pela construção verticalizada.
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Gráfico 01: Número de lançamentos de unidades imobiliárias em
empreendimentos com mais de 800m2 entre 2005 e 2013 em quatro municípios
da RMGV segundo o SINDUSCON-ES.

Fonte: SINDUSCON-ES 2005 a 2013

Analisando os dados de lançamentos imobiliários destaca-se o
crescimento da produção imobiliária em Serra e Vila Velha. Serra assumiu em
2008 o ranking de lançamentos, fato que permaneceu até 2011 quando é
ultrapassado por Vila Velha que atualmente aparece como sendo o município
que mais lançou unidades em 2013. Vitória por sua vez verificou uma queda
nos lançamentos a partir de 2008 e apenas em 2012 os lançamentos voltaram
a aumentar chegando atualmente a estar praticamente empatado com Serra.
A expansão da produção imobiliária da Grande Vitória pode ser
compreendida de maneira geral, pela busca por terras para a construção,
sendo que a terra necessita ser adquirida a cada novo empreendimento, uma
vez que não é produzida pelo trabalho, mas que é monopolizada por lei de
propriedade, o que faz com que seu dono exija uma renda – cobre um preço –
para que outros tenham acesso a ela. Logo o preço da terra e a necessidade
da mesma para a construção, faz com ocorra o deslocamento da produção
imobiliária pelo território. Além disso, soma-se inicialmente a esse processo a
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chegada de empresas capitalizadas em bolsas de valores externas ao Espírito
Santo. Essas que conforme foi apontado no capitulo primeiro, devem estar em
constante busca por terrenos para construir seus imóveis para cumprir suas
obrigações com seus acionistas e ao mesmo tempo para formar seus bancos
de terras. Na tabela 03 podem ser verificadas as empresas de construção civil
com ações em bolsa de valores que atuam no estado, e no mapa 04 pode ser
verificada a localização de seus empreendimentos.
Tabela 03: Empresas de construção civil listadas na Bovespa que atuam no
Espírito Santo.
Empresas de construção civil
listadas na Bovespa que
atuam no Espírito Santo
Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e
Participações
Direcional Engenharia S/A
Gafisa S/A
MRV Engenharia e Participações
S/A
PDG Realty S/A
Empreendimentos e
participações
Rossi Residencial S/A
Viver Incorporadora e
Construtora S/A

Sede da
Empresa

Municípios de atuação no
Estado

São Paulo

Serra, Vitória e Vila Velha

Belo Horizonte
São Paulo
Belo Horizonte

Serra
Serra e Linhares
Serra, Vila Velha, Cariacica e
Vitória

Rio de Janeiro
Serra, Cariacica
São Paulo
São Paulo

Serra e Vila Velha
Vitória

Fonte: Bovespa (2013) e site das empresas (2013)
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Mapa 04: Bairros da RMGV onde existem empreendimentos das empresas de
construção civil listadas na Bovespa que atuam no Espírito Santo.
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Ao todo foram contabilizados na RMGV

63 empreendimentos

construídos, em construção e em lançamentos realizados por incorporadoras
de capital aberto em bolsa e externas ao estado. Desses, 15 são da Cyrela 5, 24
da MRV, 12 da Rossi, 7 da PDG, 3 da Viver, 1 da Direcional e 1 da Alphaville
Urbanismos que é controlada pela Gafisa.
Analisando o mapa 04 verifica-se uma grande concentração dos
empreendimentos das grandes incorporadoras no município de Serra
principalmente no entorno de Laranjeiras, sendo o bairro Colina de Laranjeiras
o que recebe a maior quantidade de empreendimentos. Ainda em relação ao
município de Serra, destaca-se o descolamento que os empreendimentos da
Rossi realizaram, saindo do entorno de Laranjeiras e seguindo para a região
litorânea

no

bairro

Praia

da

Baleia.

Quanto

à

capital

Vitória,

os

empreendimentos destas incorporadoras são voltados para um público
abastado e se encontram nas regiões mais valorizadas da Grande Vitória, nos
bairros Praia do Canto e Enseada do Suá. Para exemplificar, o bairro Praia do
Canto aparecia com sendo o 19º bairro com o valor do metro quadrado mais
alto do Brasil em 2012 conforme a revista Exame, em média 8.820 reais6.
Outro elemento que chama a atenção ainda observando o mapa 04 é a
dispersão dos empreendimentos da MRV. Na maior parte os empreendimentos
realizados por esta empresa são voltados para um segmento econômico mais
baixo, em geral, dentro do programa Minha Casa Minha Vida do Governo
Federal (PMCMV).
Muitas das empresas que chegaram ao estado acabaram estabelecendo
parcerias com empresas locais, dentre vários exemplos, tem-se o caso da
associação entre a Cyrela Brazil Realty S/A com a capixaba Morar. Estas
associações possivelmente ocorrem em função das empresas locais já
possuírem conhecimentos sobre as legislações locais, sobre o mercado local
que são informações importantes para empresas externas, em contrapartida,
as grandes empresas trazem consigo significativa quantidade de capital para a
5

Neste número foram considerados os empreendimentos que levam a logomarca da empresa
Living que pertence ao portfólio da Cyrela. Cabe ressaltar ainda que a empresa Living foi
criada para atender segmentos econômicos populares.
6
Para maiores informações sobre o ranking ver: http://exame.abril.com.br/seudinheiro/noticias/os-20-bairros-com-imoveis-novos-mais-caros-do-brasil-em-2012/#20.
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produção. De modo mais concreto, Campos Júnior e Gonçalves (2009),
apontam em seus estudos que nestas parcerias,
observa-se uma subordinação das empresas menores [locais], na
medida em que elas entram no negócio como se fossem
empreiteiras. A grande “fatia” dos resultados do negócio imobiliário é
apropriada pelas empresas de fora, enquanto as locais recebem um
ganho correspondente à construção realizada por administração.
(CAMPOS JÚNIOR e GONÇALVES, 2009, pág.76).

Em meio a isso tem-se o Programa Minha Casa Minha Vida do Governo
Federal (PMCMV) criado em 2009. Um programa destinado à construção de
moradias para a população que possui rendimento de até 10 salários mínimos
e que foi elaborado em parceria entre Governo Federal e empresas da
construção civil financerizadas (TONE, 2010 e MARICATO, 2011).

Essas

empresas que em seus empreendimentos voltados, em parte, para as classes
de menor renda buscam dentre outras coisas – reprodução de plantas e
reorganização interna e externa do trabalho (TONE, 2010) – terrenos baratos
para produzir para um público de menor renda sem perder seus lucros. Como
consequência desta busca por terras baratas, as empresas acabam lançando
empreendimentos em bairros periféricos da metrópole. Como implicação disto,
tem-se um espraiamento da produção imobiliária e uma valorização imobiliária
nas periferias. De fato, voltando à tabela 02 e ao Gráfico 01, verifica-se que em
2009 os lançamentos imobiliários da Grande Vitória tiveram um significativo
recuo e que exatamente após a elaboração do PMCMV em 2009, a produção
retorna de modo significativo em novas áreas da metrópole conforme aponta o
Mapa 03. Logo, pode-se levantar a hipótese de que parte significativa da
recente produção imobiliária da Grande Vitória se deve ao PMCMV.
Por fim, nota-se na RMGV um processo expansão da produção
imobiliária para novas áreas e uma consequente valorização imobiliária como
um todo, fruto de buscas por terras mais baratas, advento de empresas
financerizadas e pelo PMCMV. No mapa 05 pode ser visualizado o aumento
do preço médio do metro quadrado na grande Vitória a partir dos dados do
SINDUSCON-ES.
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Mapa 05: Preço médio do m² por município na RMGV entre 2005 e 2012.

Fonte: Zanotelli et. al. 2013a.
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Vale destacar ainda que o SINDUSCON-ES apresenta apenas valores de
imóveis de empresas que produzem empreendimentos novos para o mercado.
Neste sentido, o preço médio do metro quadrado apresentado pela instituição
pode não representar necessariamente o preço real dos imóveis como um todo
na RMGV. Tendo em vista essa limitação dos dados do SINDUSCON-ES,
recorremos aqui aos cadernos imobiliários semanais publicados entre os dias
23 de janeiro e 28 de março de 2013, dos Jornais A Gazeta e A Tribuna, para
assim buscarmos um preço médio imobiliário mais abrangente que considere
os preços anunciados de imóveis novos, usados, verticais e horizontais. Neste
sentido, no mapa 06 pode ser visualizado o preço médio do metro quadrado na
Grande Vitória a partir dos jornais comparados ao do SINDUSCON-ES.
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Mapa 06: Preço médio do metro quadrado dos imóveis velhos, construídos, em
construção e em lançamento a partir dos jornais.

Fonte: Zanotelli et. al. 2013.
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Os dados colhidos dos cadernos imobiliários dos jornais demonstram
assim como os dados do SINDUSCOM-ES a valorização nas principais regiões
onde se possui significativa produção imobiliária, entretanto, existe uma
significativa diferença entre os valores apresentados pelo sindicato em relação
aos jornais conforme demonstra a tabela 04.

Tabela 04: Preço médio do m² por bairros selecionados de municípios da
RMGV do SINDUSCON-ES e dos jornais A Tribuna e A Gazeta1.
Municípios

Bairros

Valor médio do m²
SINDUSCON-ES

Vitória

Enseada do Suá

5.960,12

Preço médio
do m²
jornais
3.801,7

Vitória

Jardim da Penha

4.805,5

3.242,8

Vitória

Jardim Camburi

3.432,15

2.924,16

Vitoria

Mata da Praia

7.132,15

3.811,6

Vila Velha

Itaparica

4.106

3.322,3

Vila Velha

Praia da Costa e Itapoã

3.918,30

2.777,05

2.756,67

2.286,86*

2.613

2.342,75

Laranjeiras, Laranjeiras II, Colina de
Serra

Laranjeiras, Morada de Laranjeiras e
Valparaíso

Cariacica

Campo Grande

*O valor médio do m² de Laranjeiras II não possui informação.
Fonte: Fonte: Zanotelli et. al. 2013.

As diferenças nos preços é significativa conforme demonstra a tabela 04,
no bairro Mata da Praia em Vitória a diferença e de 3.250,55 reais entres os
preços anunciados, o que representa quase o dobro. Isso pode ser explicado
inicialmente por meio de duas coisas, uma primeira é que como dito, os jornais
consideram imóveis em estágio de lançamento, usados e etc., uma segunda
pode ser compreendida como uma estratégia da lógica imobiliária do
SINDUSCON-ES que é de empresários do setor da construção, de se produzir
e divulgar um preço médio que possibilite, mesmo que inicialmente no plano do

1

Uma consideração em relação aos dados dos preços imobiliários seja a partir dos dados
divulgados pelos jornais ou pelo SINDUSCON-ES de ser feita. Em ambos os casos, os dados
apresentados são apenas anúncios, o que não nos permite conhecer os preços reais de
negociações, o que em parte limita nossas análises e hipóteses.
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discurso, aumentar os lucros imobiliários por meio de especulação dos preços,
ou na tentativa de imposição de preços de monopólios sobre os imóveis.
Os preços imobiliários apresentados pelo SIDUSCON-ES, muitas vezes
aparecem divulgados pelos jornais – A Gazeta e A Tribuna - em reportagens
nos cadernos de economia ou reportagens especiais2 reafirmando os valores
divulgados pelos censos que fazem. Deste modo, os valores especulativos
apresentados por empreendimentos construídos nos moldes da produção por
incorporação voltada para o mercado, buscam representar o preço geral dos
imóveis novos, usados e etc. Esta estratégia hipoteticamente pode ser
justificada de modo geral por dois motivos, o primeiro que iria dar certa
“justificativa” para os elevados preços dos imóveis em construção, e uma
segunda, que iria valorizar os imóveis usados, o que seria importante para as
empresas imobiliárias que trabalham com corretagem imobiliária que
comercializam tanto imóveis em lançamento e em construção como imóveis
usados. Na figura 02 pode ser visualizada uma das maiores empresas de
corretagens

imobiliárias

do

país

com

ações

lançadas

em

bolsa,

comercializando imóveis em lançamento/construção e usados.

Figura 02: Empresa de corretagem imobiliária (Lopes) negociando imóveis em
lançamento/construção e usados nos bairros Praia do Canto e Barro Vermelho.

Na imagem 1 tem-se um empreendimento em construção (The One First Class Residence
localizado no bairro Praia do Canto, e na imagem 2 tem-se um imóvel usado localizado no
bairro Barro Vermelho.
Fonte: Acervo do autor.
2

Ver reportagens apresentada no anexo 01.
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Essa estratégia produz um impacto direto também no preço anunciados
para os terrenos. Esses últimos, juntos com o capital fixo empregado numa
dada localização e a essa estratégia de valorização da produção imobiliária
pelos anúncios dos preços, possivelmente terão seus valores aumentado,
afinal, o terreno como apontamos anteriormente é condição para a produção
imobiliária e que o seu proprietário reconhecendo as possibilidades de ganhos
que a produção imobiliária proporciona, também reclama por uma parcela cada
vez maior da mais-valia produzida que ele receberá na forma de renda da terra.
No mapa 07 pode ser analisado o preço médio do metro quadrado de terrenos
na grande Vitória a partir dos dados dos cadernos de imóveis dos jornais A
Tribuna e A Gazeta entre os dias 23 de janeiro e 28 de março de 2013.
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Mapa 07: Preço médio do m² de terrenos na RMGV a partir dos anúncios dos
cadernos de imóveis dos jornais A Tribuna e A Gazeta.

Fonte: Zanotelli et. al. 2013.
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A consequência destes processos de especulação de valores, desta
busca pela renda, seja de imóveis ou de terrenos produzem rebatimentos
concretos na definição do uso do solo urbano, isso, porque, emergem regiões
com altos preços imobiliários o que concomitantemente faz com que o acesso
a essas áreas seja seletivo. Como consequência os mais pobres se veem
obrigado a procurar locais muitas vezes desprovidos de infraestruturas, onde a
o preço da terra seja mais barato, ou recorrer a áreas de riscos ambientais
como encostas inclinadas suscetíveis a deslizamentos, ou fundos de vales
suscetíveis a alagamentos nos períodos chuvosos.
Outro dado que revela o caráter especulativo e também perverso da
produção imobiliária de mercado se manifesta quando se analisa o número e a
localização dos domicílios vagos em contraponto ao déficit habitacional da
RMGV conforme aponta o mapa 08.
Ao todo tem-se na RMGV cerca de 66.306 domicílios vagos (IBGE,
2010), e um déficit habitacional de 5.236 (IJSN). Deste modo, pode-se apontar
de maneira geral que 7,8% destes domicílios vagos seriam suficientes para
responder a demanda habitacional (Zanotelli et. al. 2013a). Entretanto, devese considerar que os domicílios vagos não se encontram necessariamente
onde estão às demandas de domicílios. E de fato, quando analisamos o mapa
08 e o mapa 03, verifica-se que nas regiões onde mais se lançaram unidades
nos últimos anos é onde se localizam os maiores números de domicílios vagos,
o que demonstra que a produção imobiliária de mercado e nenhum instante
esta preocupada com a função social da cidade e do espaço urbano.
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Mapa 08: Domicílios vagos e déficit habitacional nos municípios da RMGV.

Fonte: Adaptado de Zanotelli et. al 2014.
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Todavia, cabe ressaltar que a produção imobiliária da Grande Vitória não
se limita a produção de condomínios fechados verticais e horizontais nos
centros ou nas periferias – aqui consideramos também os empreendimentos do
programa MCMV como condomínios3. Tem-se também na região metropolitana
outro produto imobiliário que também influência na determinação do uso do
solo devido a características próprias que seus “empreendedores” tecem no
seu entorno, e que também se relacionam com a busca de ganhos por meio da
captação da renda da terra. Esse produto imobiliário é o chamado loteamento
fechado.

3.2 - Os loteamentos fechados da RMGV

Na RMGV os primeiros loteamentos fechados datam do ano de 2006,
localizando-se no município de Serra. Posteriormente, ocorreu o deslocamento
destes empreendimentos para Vila Velha chegando a Guarapari, mais
recentemente. Ao todo, tem-se na Grande Vitória 9 loteamentos fechados4,
sendo 7 em estágio de construção - e desses 4 já possuem moradores; 1 já
sendo anunciado pela empresa incorporadora como breve lançamento e 1 em
tramitação5. No Mapa 09, pode ser verificada a localização dos loteamentos
fechados na Grande Vitória.

3

Para maiores informações sobre os empreendimentos do PMCMV como sendo condomínios
fechados ver Zanotelli et. al. 2012.
4
Cabe resaltar que esse número pode subir para 10, pois já existe uma movimentação para a
realização de uma futura implantação de um loteamento fechado em Vila Velha pela empresa
Alphaville Urbanismo S/A. No anexo 02 do trabalho pode ser verificado uma reportagem do
jornal Século Diário apontando este fato.
5
Vale destacar que desses empreendimentos, 2 (Alphaville Jacuhy e Boulevard Lagoa) foram
estudados de modo mais sistemáticos pelo grupo Agorafobia coordenado pelo professor
Cláudio Luz Zanotelli.
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Mapa 09: localização dos loteamentos fechados da Grande Vitória (*).

(*) O loteamento Royal Boulevard Residence & Resort Jacarenema não tem sua localização
apontada no mapa devido ainda não sabermos o local exato ou o bairro de sua futura
instalação, a principio sabemos apenas que será no distrito da Barra do Jucú conforme
informações do site da Prefeitura de Vila Velha - PMVV.
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Conforme aponta o Mapa 09, os loteamentos fechados em geral vêm se
localizando nas franjas urbanas em áreas que nem mesmo são reconhecidas
como bairro, como é o caso do Alphaville Jacuhy, do Jardins Veneza, Reserva
Amary, do Riviera Park e etc., mas, dentro do perímetro urbano e as margens
da mancha urbana consolidada. Além disso, vale destacar que alguns
loteamentos fechados devidos não se localizarem dentro de bairros, acabam se
tornando posteriormente bairros. O exemplo concreto disto é o loteamento
fechado Boulevard Lagoa que se tornou um bairro com o nome do loteamento
no município de Serra6. Além disso, Zanotelli e Ferreira (2012) constataram,
em entrevista com um responsável de vendas do Alphaville Jacuhy, que o
empreendimento muito provavelmente irá se tornar um bairro do município de
Serra assim como ocorreu com outros loteamentos Alphavilles em outras
cidades do Brasil.
Essas localizações, em parte, se justificam pela necessidade de
grandes extensões de terra para a implementação destes empreendimentos, e
ainda

pela

busca

por

maiores

lucros

pelas

empresas

construtoras/incorporadoras, uma vez que as terras nestas áreas são
relativamente mais baratas do que as regiões centrais. Na tabela 05 podem
ser verificados os aspectos gerais dos loteamentos fechados da Grande Vitória.

6

Para maiores informações sobre a transformação do loteamento fechado Boulevard Lagoa
em bairro ver Zanotelli et. al. 2012 e Antonio 2012.
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Tabela 05: Aspectos gerais dos loteamentos fechados da Grande Vitória.
Nome
loteamento

Município

Bairro

Serra

Fora dos limites
de bairros

Boulevard
Lagoa*

Serra

Boulevard
Lagoa

Arquipélago de
Manguinhos*

Serra

Manguinhos

Alphaville
Jacuhy*

Empresas
responsáveis
Alphaville e
Jacuhy
empreendimentos
Cristal e Teixeira
Holzmann
Guaxindiba
Empreendimentos
e Moneda

Ano de
aprovação/
lançamento

Área total
m²

N° de
lotes

2006

2.629.746

1903

2006

819.000

737

2006

1.600.000

478

Anunciado como
futuro
lançamento pela 2.284.404,87
empresa
responsável

Boulevard Golf

Vila Velha

Ponta da Fruta

Cristal

Boulevard Mar
D’ulé
Residence &
Resort*

Guarapari

Recanto da
Sereia

Cristal

_

78.114,17

257

Jardins Veneza

Vila Velha

FGR Urbanismo

_

876.000

387

Riviera Park

Vila Velha

Galwan e Ápia

2009

370.000

310

Royal
Boulevard
Residence &
Resort
Jacarenema

Vila Velha

Teixeira Holzmann

Em tramite na
PMVV

308.800

140

2012

195.017,40

237

Fora dos limites
de bairros
Fora dos limites
de bairros
Distrito de
Barra do Jucú

Fora dos limites Cipasa Urbanismo
de bairros
e Macafé
*Empreendimentos que já possuem moradores

Reserva Amary

Guarapari

600

Fonte: Site dos loteamentos (2013), site das empresas construtoras e incorporadoras (2013),
Rima Alphaville Jacuhy (2006), PMS, PMVV e PMG (2013).

Analisando a tabela 05, além da dimensão e consequentemente a
grande quantidade de lotes dos loteamentos fechados que ao todo se somam
4.909 lotes, destaca-se o fato de que dos 9 empreendimentos, 5 vem sendo
realizados por associações entre empresas capixabas e externas, é o caso do
Alphaville Jacuhy realizado pela paulista Alphaville Urbanismo – empresa do
portfólio

da

também

paulista

Gafisa

–

e

pela

capixaba

Jacuhy

Empreendimentos, do Boulevard Lagoa pela paranaense Teixeira Holzmann e
pela capixaba Cristal, do Arquipélago de Manguinhos pela mineira Moneda 7 e a
7

Não foi identificado o site da Moneda, a informação de que ela é uma empresa de origem
mineira foi obtida a partir de entrevista realizada com um diretor de vendas do loteamento
Arquipélago de Manguinhos durante um trabalho de campo realizado no dia 03/01/2014.
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capixaba Guaxindida, do Riviera Park pela mineira Ápia e a capixaba Galwan e
finalmente o Reserva Amary da paulista Cipasa e da capixaba Macafé.
O empreendimento Jardins Veneza vem sendo realizado pela empresa
FGR Urbanismo que também é externa ao estado, sua origem é de Goiás e
finalmente o Royal Boulevard Residence & Resort Jacarenema que está em
tramite na prefeitura municipal de Vila Velha (PMVV) e que será um
lançamento realizado pela Teixeira Holzmann. Por fim, apenas dois
loteamentos fechados são de empresas capixabas que são os casos dos
loteamentos Boulevard Mar D’ulé Residence & Resort e o Boulevard Golf,
ambos realizados pela empresa Cristal Empreendimentos.
Antes de iniciar uma análise mais detalhada sobre os loteamentos
fechados da Grande Vitória, é necessário buscar compreender quais as
características destes produtos imobiliários e o que os diferem de outros
produtos imobiliários.
O termo loteamento fechado usado para designar um produto imobiliário
significa duas coisas “loteamento” e “fechado”. Legalmente o loteamento é uma
forma de parcelamento do solo urbano regido pela lei 6.766 de 19 de
Dezembro de 1979. Esta lei conceitua o loteamento como sendo “a subdivisão
de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou
ampliação das vias existentes” (BRASIL, 6.766/79 o grifo é nosso). Por sua
vez, o termo fechado se apresenta em função do ato de cercamento por murosgrades-cercas da área do loteamento. Neste sentido, tem-se uma contradição,
pois como a lei 6.766/79 propõe em seu texto, as vias de circulação do
loteamento são áreas de interesse público, entretanto, o loteamento uma vez
fechado, permite a circulação apenas dos proprietários de lotes e de
residências que se encontram no interior do fechamento, impedindo assim o
livre acesso ou passagem pelas áreas do loteamento (ZANOTELLI et. al.
2009).
Neste sentido, o loteamento fechado se aproxima do que é conhecido
por condomínio fechado, e de fato, em muitos casos são colocados como
sinônimos, pois ambos são, conforme Caldeira (2000) espaços privados,
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cercados por muros, contam com portarias e com esquemas de segurança.
Além disso, os condomínios e loteamentos fechados se assemelham, pois
ambos são indicadores de segregação e fragmentação territorial e social do
espaço urbano, e por serem novas formas de produção e consumo do espaço
(SPOSITO e MIÑO, 2003). Entretanto, legalmente existem significativas
diferenças entre esses produtos imobiliários que vão além de suas tipologias
de verticais – no caso dos condomínios – e horizontais – no caso dos
condomínios e loteamentos. Conforme apontado anteriormente o loteamento é
regido por lei especifica, o condomínio - vertical ou horizontal - por sua vez,
também. Os condomínios são regidos pela lei 4.591 de 16 de Dezembro de
1964. Esta lei caracteriza o condomínio fechado como uma unidade única onde
existem as frações ideais dos proprietários individuais (ZANOTELLI et. al.
2009).
Além da incompatibilidade jurídica entre o condomínio e o loteamento
fechado, existem outras diferenças, dentre as principais pode-se apontar o que
o incorporador oferece a venda. No loteamento fechado o que o incorporador
vende é o terreno apenas urbanizado, enquanto que no condomínio, em
especial o horizontal, o incorporador vende o lote com a casa na forma de
fração do condomínio (ZANOTELLI et. al. 2012).
Apesar de o loteamento vender o lote, o comprador não é livre para
fazer a construção que desejar no mesmo, existem normas construtivas para a
construção das casas nos loteamentos fechados. Zanotelli e Ferreira (2012)
apontaram que no Alphaville Jacuhy as casas em geral devem possuir no
mínimo 150 metros quadrados, com recuo frontal de 5 m, lateral 1,5 m e de
fundo de 3 m. A altura máxima permitida é de 11 metros com a caixa d`água.
Caso alguma construção não respeite as normas, a associação do
empreendimento poderá embargar a obra.
Em relação à construção da casa vale ressaltar que alguns
empreendimentos indicam aos compradores dos lotes, empresas para construir
as casas. Por exemplo, no loteamento Arquipélago de Manguinhos, conforme o
depoimento de um diretor de vendas do empreendimento, a empresa indicada
pelo loteamento cobra em média 1.500 reais pelo metro quadrado construído.
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Neste sentido, para a construção de uma casa de 220 m² de área total, o custo
seria cerca de 330.000. Em relação ao terreno, conforme o entrevistado,
atualmente o preço médio do m² do loteamento Arquipélago de Manguinhos é
de aproximadamente 508 reais, assim, um terreno de 450 m² custaria
aproximadamente 228.600 reais. Diante disto, somando o custo da construção
(330.000) com o valor do terreno (228.600) a unidade habitacional teria como
custo final 558.600 reais.
Em meio ao exposto cabe perguntar, se os loteamentos fechados não
possuem as frações ideais porque são fechados e chamados muitas vezes de
condomínios mesmo quando a própria lei que rege os loteamentos diz que o
loteamento não pode ser fechado?
Para responder a esta questão pode ser considerada duas coisas, uma
primeira que leva a analisar alguns aspectos legais principalmente sobre o
funcionamento de leis, e a segunda relativa à produção imobiliária e suas
lógicas. No que consiste o aspecto legal, o loteamento fechado diante da lei
6.766/79 é ilegal, além disso, o fechamento leva a privatização de áreas
públicas não só de ruas, mas de áreas de proteção ambiental como é o caso
do loteamento Reserva Amary que possui no interior de seus muros áreas de
proteção permanente e lagoas que somam uma área de 22.724 m², e de vários
outros loteamentos. Entretanto, o fechamento destes loteamentos mesmo
sendo ilegais, são legalizados por leis municipais que permitem o fechamento
dos loteamentos por meio de aprovação de leis ilegais.
A prefeitura Serra aprovou a lei 3.201 de 14 de Fevereiro de 2008
admitindo a implantação de loteamentos fechados, a prefeitura de Vila Velha
aprovou a lei 4.779 de 13 de março de 2009 com o mesmo propósito e
finalmente a prefeitura de Guarapari aprovou em 2012 a lei 3.449 de 2012 que
legitima o fechamento de loteamentos. Em todas as leis, fica claro que as
prefeituras concedem direito real de uso dos espaços públicos aos loteamentos
fechados.
Esses empreendimentos forçosamente legalizados são louvados e vistos
como sinônimo de desenvolvimento pelos municípios. Por exemplo, segundo
reportagem do site Gazeta online publicada em Dezembro de 2009, o então
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prefeito do município de Vila Velha afirmou que o loteamento Riviera Park seria
um vetor de desenvolvimento social e econômico e prosseguiu dizendo:
O empreendimento ficará na área com o menor IDH de Vila Velha,
com certeza vai melhorar a situação do local. Em Barueri, São Paulo,
foi assim, a região se desenvolveu depois da construção de
Alphaville, um grande condomínio de luxo. Tenho certeza de que a
cidade terá ganhos sociais e econômicos. (Gazeta online acesso
16/12/2013).

A grande importância do loteamento além de levar o “desenvolvimento”
a uma das áreas de menor IDH de Vila Velha geraria 3,5 mil empregos e ainda
haveria a instalação de vários equipamentos comerciais para região conforme
a reportagem. A questão que fica é a relação entre o empreendimento com o
seu local de entorno, pois o loteamento é voltado para um à população
abastada, ou seja, uma nova classe social vai residir próximo a uma área de
população pobre – bairros da Grande Terra Vermelha, Pontal das Garças, e
etc. (cf. Mapa 03 e 09) – essa que será impedida pelos muros e pelo alto valor
dos terrenos de adentrar as áreas internas do loteamento. Além disso, sofrerão
pressão com a chegada de vários equipamentos comerciais, pois segundo a
mesma reportagem, um grande supermercado já possui terrenos na região do
entorno do loteamento, ou seja, grandes redes comerciais irão concorrer com
os pequenos comerciantes locais. Além disso, as disputas por terrenos para
implantação de estabelecimentos comerciais ou até mesmo de outros
empreendimentos poderão levar a uma valorização dos imóveis da região.
De modo geral, como consequência deste processo, a região será toda
reestruturada. E de fato, quando se analisa a região urbana sul de Vila Velha
(considerando a partir bairro Darly Santos até o limite com Guarapari) a partir
do mapa 03 e 09, poder ser verificado esse processo de reestruturação urbana
da região por meio da implementação de condomínios – compreendendo
novamente aqui os empreendimentos do PMCMV também como condomínios
– e loteamentos fechados, o que pode levar a uma reorganização do uso do
solo por meio da produção de novos produtos imobiliários e de uma valorização
imobiliária e ainda expulsar parte da população pobre residente nestas áreas
para regiões mais periféricas e precárias da região metropolitana.
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Em relação à produção imobiliária e suas lógicas, os loteamentos se
apresentam como um produto particular, pois as formas de obtenção de lucros
por partes das empresas responsáveis por esses empreendimentos são
diferentes a dos condomínios em geral.

Enquanto que no condomínio se

oferece ao mercado o imóvel já construído, o loteamento oferece apenas o lote.
Neste sentido, os lucros imobiliários dos loteamentos estão ligados ao modo
como a terra na forma do lote destinado a construção é comercializada. Além
disso, a diferença da forma de obtenção de lucros dos empreendimentos pelas
empresas também se explica pela maneira como as mesma se associam.
Enquanto que nas associações entre empresas na construção de
condomínios, a empresa local entra como empreiteira e recebe ganhos
correspondentes à construção realizada por administração, e a maior parte dos
resultados do negócio fica com a empresa de fora, (CAMPOS JÚNIOR, e
GONÇALVES 2009) no loteamento fechado é diferente. No empreendimento
Arquipélago de Manguinhos fruto de uma parceria entre a empresa capixaba
Guaxindiba e a mineira Moneda, a empresa local (Guaxindiba) entrou apenas
com o terreno, enquanto que a Moneda desenvolveu o projeto do
empreendimento e realizou as obras de infraestrutura do loteamento. Conforme
fala do diretor de venda “a Guaxindiba só conta o dinheiro e a Moneda faz o
trabalho”. Tem-se aqui uma questão de grande relevo, onde a Moneda não
paga o terreno, e a Guaxindiba não vende a terra “nua” sem emprego de
capital fixo na mesma, o que conforme apontamos no capitulo 01 a partir de
Marx (1988) faz com que o preço da terra seja aumentado.
No loteamento Alphaville Jacuhy a associação entre a Alphaville e a
Jacuhy é também semelhante ao caso do Arquipélago de Manguinhos.
Conforme estudos de Zanotelli e Ferreira (2012) a Alphaville não compra
terrenos, ela estabelece parcerias com proprietários fundiários ou empresas
locais. Neste sentido, em Serra, a Alphaville se associou com a Jacuhy
empreendimentos, onde a Jacuhy entrou com o terreno e a Alphaville
desenvolveu o projeto. Cabe resaltar que o proprietário da Jacuhy
empreendimentos desmembrou a área do loteamento da fazenda Jacuhy da
qual é dono. Conforme dados do Instituto de Colonização e Reforma Agrária –
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(INCRA, 2013) esta fazenda possui uma área de 1.210,35 hectares, sendo que
grande parte desta área se encontra dentro do perímetro urbano de Serra.
O caso do empreendimento Boulevard Lagoa a situação é a mesma, a
Cristal entrou com a terra e a Teixeira Holzmann entrou com o projeto.
Entretanto conforme os estudos de Antônio (2012) a Cristal empreendimentos
possuía a intenção de produzir um empreendimento para um público abastado,
mas não tinha experiência em produzir para esse segmento, essa circunstância
teria sido um dos motivos da associação.
O caso do Reserva Amary desenvolvido a partir da associação entre
Cipasa e Macafé, em Guarapari, segundo informações de um corretor de
imóveis da corretora Aroldo Imóveis de Guarapari, a situação também se
repete, a Macafé entrou com o terreno e a Cipasa desenvolveu e executou o
projeto.
Estas associações permitem por um lado às empresas locais
proprietárias das terras consigam obterem maiores rendas de suas terras e
ainda possibilitam as empresas externas a desenvolverem seus produtos e
consequentemente obtenham mais lucros por meio da produção de espaços. O
resultado desta combinação fica exemplificado no alto preço do m² dos lotes
dos loteamentos quando comparados os preço dos lotes do entorno conforme
demonstrou o mapa 07. Na tabela 06 pode ser verificado o preço médio do m²
anunciado por sites de corretagem imobiliária dos loteamentos fechados da
RMGV.

Tabela 06: Preço médio do m² dos lotes dos loteamentos fechados da RMGV.
Loteamento

Preço médio do m² dos lotes

Boulevard Mar D Ulé

635,64

Alphaville Jacuhy

514,52

Arquipélago de Manguinhos

431,38

Boulevard Lagoa

538,49

Jardins Veneza

524,87

Reserva Amary

457,12

Riviera Park

512,71

Fonte: Site de imobiliárias responsáveis por venda dos imóveis (2013).
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Vale ressaltar que esses preços podem variar, conforme o diretor de
vendas do Arquipélago de Manguinhos, os anúncios nos diferentes sites de
corretoras podem estar desatualizados, mas de modo geral, permitem realizar
uma leitura sobre os valores dos empreendimentos.
Diante do exposto destaca-se a relevância da terra e de seu preço na
produção do loteamento, pois, é ela que é comercializada e também é o preço
dela que representa muitas possibilidades de ganhos para as empresas
responsáveis pelos empreendimentos. Logo a terra se apresenta como uma
mercadoria de grande valor.
Entretanto, conforme visto no capitulo primeiro, a propriedade privada da
terra em um primeiro momento pode emergir como sendo uma barreira para a
circulação do capital, e que o capital de maneira geral tem que buscar meios de
cotornar essa barreira que ele mesmo criou. Neste sentido, na produção de
loteamento, para se terem acesso a terra as empresas externas ao estado na
maioria dos casos, se associaram com empresas locais, o que de certo modo
as isentaram de pagar pela terra, contornando assim a barreira imposta pela
propriedade privada da terra. Mas deste fato emerge uma questão, porque as
empresas locais preferem se associar a outras empresas a vender suas terras?
Para responder a esta questão pode-se pensar em duas coisas; uma primeira a
partir da fala do diretor de vendas do loteamento Arquipélago de Manguinhos e
o que demonstrou os estudos de Antônio (2012), onde ambos apontam que as
empresas locais se associaram com outras empresas, devido não terem
experiências na produção de loteamentos fechados voltados para um público
abastado.
A segunda diz respeito ao “tipo” de terra a ser comercializada. Caso as
empresas locais vendessem a terra para outra empresa ela receberia sua
renda da terra, entretanto esse poderia ser menor, pois seria comercializada a
terra “nua” nas áreas de franjas urbanas que em geral são menos valorizadas
do que as regiões de melhores infraestruturas e centrais. Mas, as empresas
locais sabendo que empregando infraestrutura urbana, elaborando um projeto
voltado para um público abastado e repartindo uma grande área em lotes, suas
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possibilidades de ganhos podem ser maiores, mesmo quando esse ganho é
disputado por outra empresa.
Em síntese, nota-se que os loteamentos fechados são produtos
imobiliários que possuem características próprias, tanto no que diz respeito ao
produto que é comercializado como na forma como as empresas se organizam
para terem suas rendas aumentadas. Além disso, são empreendimentos que
produzem significativos impactos em seu entorno, seja por meio do cercamento
impedindo que a população em geral tenha acesso a determinados locais
(como o Boulevard Lagoa que com seus muros acabou impedindo o acesso à
lagoa Jacuném por parte dos moradores do bairro vizinho Feu Rosa
(ZANOTELLI et. al. 2012)), privatizando áreas de interesse público (como o
caso citado do Reserva Amary que cercou 22.724 m² de lagoas e APPs) ou até
mesmo levando a uma revalorização imobiliária de seu entorno proporcionando
assim uma reestruturação espacial (conforme o exemplo citado do Riviera Park
e da chegada de redes comerciais em seu entorno).
Uma vez verificado o crescimento e a dispersão da produção imobiliária
na Grande Vitória (processada via condomínios e loteamentos fechados e
outros produtos imobiliários) concomitante a um processo que vem levando a
um aumento crescente do preço médio dos imóveis algumas questões devem
ser colocadas. Inicialmente, porque a produção imobiliária da RMGV cresceu
tanto nos últimos anos? Porque os preços dos imóveis e dos terrenos vêm
continuamente aumentando? Porque vem ocorrendo uma dispersão da
produção imobiliária na Grande Vitória?

E finalmente quais os impactos

desses processos na organização do espaço urbano? São questões complexas
e que o presente trabalho não tem condições de respondê-las por completo,
mas tentaremos aqui no capitulo seguinte de modo geral, buscar compreender
esses processos por meio de uma análise sobre as transformações da
produção imobiliária capixaba.
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CAPITULO 03: TRANSFORMAÇÕES RECENTES NA PRODUÇÃO
IMOBILIÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
URBANO DA GRANDE VITÓRIA

O crescimento da produção imobiliária conforme visto no capitulo
anterior, não se restringe a uma especificidade da RMGV, mas ela também é
dentre outras coisas, fruto de acontecimentos históricos que fizeram com que a
produção imobiliária crescesse de modo significativo no país.

Esses

acontecimentos conforme Tone (2010) começam a ocorrer de forma mais
intensa a partir de 2004 quando o setor imobiliário se mobilizou pela busca de
novas fontes de crédito.
O primeiro marco significativo e de grande relevância para a produção
imobiliária é a aprovação da lei federal 10.931 de 02 de agosto de 2004 que
dispõe sobre o patrimônio de afetação que deu maior segurança aos
consumidores, a alienação fiduciária que estabelece o direito de retomada do
imóvel pelas incorporadoras mediante inadimplência do consumidor e o
pagamento do valor incontroverso. Esses foram marcos regulatórios e também
financeiros que objetivam dar segurança jurídica e econômica ao mercado. A
aprovação desta lei foi uma iniciativa do Ministério das Cidades e do Ministério
da Fazenda e de empresários ligados ao financiamento, construção e
comercialização de imóveis (MARICATO, 2005 apud SHIMBO, 2012).
Somado a isso, tem-se também neste período, o aumento dos recursos
provenientes do Sistema Brasileiro de Poupança em Empréstimo (SBPE) e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A disponibilização dos
recursos do SBPE foi uma medida tomada pelo Ministério da Fazenda e
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional que fez com que os bancos
investissem os recursos das cadernetas de poupança em imóveis. Claro que
esses

investimentos

apenas

foram

possíveis

pelos

marcos

jurídicos

estabelecidos e também porque diante disto, reter os recursos da poupança
para os bancos representava uma opção desvantajosa (SHIMBO, 2012). A
Evolução dos investimentos provenientes do SBPE pode ser verificado no
gráfico 02.
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Gráfico 02: Evolução dos investimentos em habitação provenientes do SBPE.
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Fonte: Abecip (2010) apud Maricato (2011).

Essas medidas conforme Maricato (2011) permitiu que a produção
imobiliária deixasse seu patamar de quase inanição para se torna uma grande
atividade produtiva. Neste sentido, Shimbo (2012) aponta que essa
intensificação da produção imobiliária se deve a dois fatores que foram
determinados pelo Governo Federal. Um primeiro, referente a regulamentações
estabelecidas

por

leis

que

significaram

maior

segurança

para

os

incorporadores, construtores e investidores, e o segundo, inerente à melhoria
do crédito para pessoa física a partir da diminuição das taxas de juros, da
ampliação dos prazos de pagamento e da redução do valor das parcelas de
entrada (SHIMBO, 2012).
Além desses elementos que contribuíram para o crescimento da
produção imobiliária, tem-se ainda a revisão da carga tributária incidente na
construção civil que culminou na redução das taxas de juros do setor (TONE,
2010). E ainda ,segundo Shimbo (2012), tem-se neste período a ampliação do
volume de crédito ofertado às incorporadoras pela Caixa Econômica Federal e
o aumento da porcentagem de financiamento do custo total da construção de
empreendimento, que deixou de ser 50% passando para até 85%.
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Além da intervenção do Governo Federal por meio das medidas
apresentadas, é importante ressaltar alguns episódios que ocorreram fora da
esfera estatal. Uma das medidas mais significativas desenvolvidas pela esfera
privada foi à elaboração do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) que foi
aprovado no Congresso Nacional pela lei 9.514 de 20 de Novembro de 1997.
De maneira geral, o SFI se apresentava como sendo um instrumento legal que
buscava fazer a ligação entre o mercado de capitais com o mercado imobiliário
brasileiro (MARICATO, 2011). Além disso, a lei que regulamentou o SFI trouxe
também um novo meio legal cognominado Companhia Securitizadora de
Créditos Imobiliários, “sociedades com propósito de fazer a securitização dos
recebíveis imobiliários através da emissão dos denominados Certificados de
Recebíveis Imobiliários (CRIs), títulos imobiliários equivalentes a debêntures”
(BOTELHO, 2005, p. 117).
Entretanto, conforme Tone (2010), a fonte de crédito que viabilizou o
recente boom imobiliário no Brasil foi à disponibilização dos recursos do FGTS
e do SBPE para a produção imobiliária por meio do Sistema Financeiro
Imobiliário (SFH) operado pela Caixa Econômica Federal, que se deu de modo
mais intenso a partir do ano de 2004.
Além dessas fontes de recursos e da definição de marcos regulatórios
importantes, soma-se ainda a abertura de ações em bolsas de valores por
empresas de construção civil no segmento do Novo Mercado da Bovespa
(TONE, 2010).
Conforme Tone (2010)
(...) as primeiras empresas a abrirem capitais foram: Cyrela Realty em
julho de 2005, Gafisa em fevereiro de 2006, Company em Março de
2006, Abyara em julho de 2006, Klabin Segall em outubro de 2006,
Brascan em outubro de 2006, Lopes Brasil em dezembro de 2006,
PDG Reality em Janeiro de 2007 e Tecnisa em Janeiro de 2007
(TONE, 2010, p. 26).
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Atualmente8 existem 20 empresas do segmento da construção civil e
duas do segmento de intermediação imobiliária com ações abertas na bolsa de
valores9.
Essas empresas de capital aberto acabaram se encontrando em um
campo propício para crescerem, afinal, tinham significativa quantidade de
recursos captados com a oferta de suas ações na bolsa de valores e ainda
soma-se a isso, a disponibilidade de crédito, e prazos maiores advindos do
SBPE e FGTS, operados pela Caixa e bancos privados para financiar os
consumidores e também parte da construção (TONE, 2010). Diante disto,
essas empresas passaram a construir fora de seus estados/cidades de origem.
Para exemplificar, atualmente a MRV Engenharia e Participações S.A de Belo
Horizonte, produz empreendimentos em 120 cidades de 18 estados e o Distrito
Federal10, a PDG Reality do Rio de Janeiro, atua em 16 estados e no Distrito
Federal11, a Cyrela Brazil Reality de São Paulo, atua em 16 estados12 e etc.
Como resultado deste processo se deu o grande aumento da produção
imobiliária no Brasil. No gráfico 03 pode ser verificado esse aumento da
produção imobiliária em algumas cidades e regiões metropolitanas do Brasil.

8

Este dado foi verificado no dia 19 de fevereiro de 2014 nos endereços
http://www.bmfbovespa.com.br/ciaslistadas/empresaslistadas/BuscaEmpresaListada.aspx?seg
mento=Constru%C3%A7%C3%A3o+Civil&idioma=pt-br e http://www.bmfbovespa.com.br/ciaslistadas/empresaslistadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Intermedia%C3%A7%C3%A
3o+Imobili%C3%A1ria&idioma=pt-br.
9
As duas empresas de intermediação imobiliária é a Lopes Actual e a Brasil Brokers, ambas
atuam no Espírito Santo.
10
Informação obtida do endereço http://www.mrv.com.br/cidadesatendidas.aspx
acessado
em 19/02/2014.
11
Informação obtida do endereço http://www.pdg.com.br/sobrepdg?aPDG=1 acessado em
19/02/2014.
12
Informação obtida do endereço http://www.cyrela.com.br/sobre/a-cyrela acessado em
19/02/2014.
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Gráfico 03: Lançamentos imobiliários em diferentes cidades e regiões
metropolitanas do Brasil de 2004 a 201313.

*As unidades imobiliárias contabilizadas pela ADEMI-PE na RM de Recife compreendem
apenas unidades residenciais.
Fonte: ADEMI-RJ (2013), ADEMI-PE (2013), SECOVI-SP (2013), CBIC (2013) e SINDUSCONES (2013).

13

Consideramos lançamentos imobiliários a abertura de vendas de um empreendimento
imobiliário após o seu Registro de Incorporação. É por meio do Registro de Incorporação (Lei
4591/64) que o comprador tem a garantia, por exemplo, de que o que lhe fora prometido no
momento da venda é o que será efetivamente executado. A Lei só permite a venda de imóveis
em construção ou a construir se a Incorporação Imobiliária estiver previamente registrada. Para
que o registro da incorporação seja efetuado, são necessários varios documentos, que
assegurem: a regularidade da aquisição do terreno; a regularidade da aprovação do projeto; a
existência de certidões negativas dos distribuidores cíveis, da Justiça Federal e de protestos; a
regularidade da situação da empresa perante o INSS e a Receita Federal; a existência de
quadros de áreas e de memorial descritivo da obra; a definição das regras de convivência e
de
utilização
do
condomínio
(Convenção
de
Condomínio).
Fonte:
http://www.gafisa.com.br/comprasegura/gafisa_comprasegura.pdf. Acessado em 31/03/2014 e
http://www.angloengenharia.com.br/2011/12/o-que-e-registro-de-incorporacao/. Acessado em
31/03/2014.
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Além do aumento da construção houve também por parte das empresas
capitalizadas a corrida para a formação dos bancos de terra conhecidos como
landbank. Conforme Shimbo (2012),
Para assegurar a continuidade dessa produção, houve também uma
corrida pela aquisição de terras, a fim de se formar um banco de
terrenos que é um importante parâmetro para os investidores
estrangeiros, na medida em que dá “sustentabilidade” a esse
crescimento. Em 2007, no conjunto daquelas empresas analisadas
[empresas da capital aberto] foram adquiridos terrenos (seja por
instrumento de compra venda, seja por permuta), espalhados em
todo território brasileiro, que apresentavam uma capacidade para a
implantação de 408.123 unidades residenciais, equivalendo a um
VGV [Valor Geral de Venda] de aproximadamente 37 bilhões de
reais. (SHIMBO, 2012, p. 80).

Como consequência do aumento da produção imobiliária e a corrida por
busca de terrenos para a construção ocorreram como uma das consequências
o aumento generalizado dos preços de terrenos e imóveis.
Nos últimos dois anos [2005 e 2006] os preços dos imóveis
residenciais subiram de 20% a 30%, em média, nos melhores bairros
das pesquisas das principais metrópoles brasileiras, de acordo com
pesquisa do Sistema Cofeci-Creci, os conselhos regional e federal de
corretores de imóveis. A enxurrada de financiamentos bancários,
iniciada em 2005, está aquecendo o mercado em todas as capitais
(SOUZA, 2006 apud TONE, 2010).

Segundo Tone (2010), essa disputa por terrenos, intensificado pelas
empresas financeirizadas que culminou no aumento do preço da terra rebate
também naquelas empresas menores, que também devem desembolsar
maiores quantias de capital para a aquisição do terreno.
Até então a produção imobiliária estava voltada para o segmento de alto
padrão. Entretanto, conforme aponta Maricato (2011), esse é um segmento
limitado. Neste sentido, Tone (2010) apresenta uma fala de Luiz Paulo
Pompéia da Empresa Brasileira de Patrimônio (Embraesp) a partir de uma
reportagem da revista Exame, de Carolina Meyer, onde o mesmo alerta que “o
segmento de alto padrão está muito próximo ao ponto de saturação, e para
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crescer, as construtoras vão ter de atender o mercado de baixa renda”
(MEYER, 2006 apud TONE, 2010).
Tendo em vista o limitado público consumidor de segmento econômico
alto, as construtoras se viram condicionadas a construírem empreendimentos
para os segmentos populares. Tal fato remete a um desafio as empresas que
até então se concentravam nos segmento econômico alto. Nesta direção,
Shimbo (2012) diz que para as empresas atuarem em segmentos econômicos
mais baixos, elas tiveram que realizar modificações em suas estruturas
administrativas e societárias, e também as estratégias do modelo de negócios
e da sua produção em si.
As modificações nas estruturas administrativa e societária podem ser
exemplificadas pela criação de novas empresas como ocorreu com a Cyrela
que criou uma nova marca, a Living em 2006, ou ainda estabelecendo as
associações conhecidas como Joint Ventures, onde a associação entre
empresas não é definitiva e não ocorre à união das personalidades jurídicas
(SHIMBO, 2012). Por exemplo, em 2007 a Gafisa fez uma associação do tipo
Joint Ventures com a Odebrecht para a construção de 1.000 apartamentos em
áreas sem infraestrutura, por 50 mil reais em São Paulo (FANTINI, 2007).
Em geral, os empreendimentos voltados para o público de menor renda
conforme Tone (2010) se caracterizam por serem grandes empreendimentos
verticalizados que se localizam geralmente em bairros periféricos onde o preço
da terra é mais barato. Além disso, se particularizam ainda por certa
padronização dos empreendimentos. Conforme reportagem de Carolina Meyer
publicada pela revista Exame, a reprodução dos projetos de casas e
apartamentos pode diminuir em mais de 10% os gastos com engenheiros e
arquitetos14. Na figura 03 e 04 pode ser verificada a padronização dos
empreendimentos da MRV lançados em diferentes cidades.

14

Cabe ressaltar que devido às diferenças entre leis de diferentes municípios e também à
influencia das características topográficas e físicas dos terrenos, os projetos mesmo que
padronizados podem/devem passar por adequações. Segundo Tone (2010), a partir de
declaração de um executivo da MRV, “cerca de 2% do custo final é decorrente das adaptações
nos projetos de acordo com cada código de obras” (TONE 2010, p. 90).
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Figura 03: Plantas padronizadas de unidades residenciais
empreendimentos de diferentes cidades realizados pela MRV.

de

Na figura de número 1 têm-se o empreendimento Vila Platina localizado em Cariacica no
Espírito Santo e a figura número 2 têm-se o empreendimento Reserva Vila Natal – Condomínio
Vila das Macieiras localizado em Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco.

Figura 04: Padronização arquitetônica de empreendimentos residenciais de
empreendimentos de diferentes cidades realizados pela MRV.

Na figura de número 1 têm-se o empreendimento Parque Viva Juara localizado em Serra no
Espírito Santo e a Figura número 2 têm-se o empreendimento Gran Felicitá localizado em
Maracanaú no Ceará.

Conforme as conclusões de Shimbo (2012) a partir de uma pesquisa
detalhada das construções de uma empresa financeirizada, a padronização
pode ser feita basicamente de duas maneiras, uma pela padronização do
produto em si, por meio da reprodução de plantas e estilo arquitetônico, e
outra, é a padronização do processo produtivo, que contribui para o sistema de
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controle da produção e dos seus respectivos custos. Além disso, Shimbo
(2012) destaca que dentre outros aspectos, a padronização contribui para a
aceleração do tempo de construção, tornando assim menores os ciclos da
construção e também do capital, o que faz com que a empresa se torne cada
vez mais atraente e rentável os investidores.
O período de crescimento eufórico vivido pelas empresas de construção
em 2007 deu sinais de alerta. Segundo Tone (2010) dentre as 23 empresas de
construção que se encontravam listada em bolsa de valores, 12 não
conseguiram cumprir as metas prometidas, o que culminou na perda de
confiança dos investidores. Somado a isso, houve a saturação de produtos
imobiliários voltados para o segmento econômico de alta renda, afetando
assim, as empresas que ainda se concentravam apenas neste segmento
(TONE, 2010 e MARICATO, 2011).
Além disso, soma-se ainda, o agravamento da crise econômica mundial
de 2008 que condicionou a empresas a reverem suas metas de lançamentos e
a tomarem diferentes medidas, como a demissão de funcionários de diferentes
setores15.

Diante destes agravamentos, “as empresas Listadas na Bolsa

passaram a acumular um estoque de imóveis lançados que colocava em risco
sua saúde financeira” (TONE, 2010, p. 32).
Como consequência deste processo, muitas empresas chegaram
próximo da falência. Neste sentido, algumas empresas se fundiram e em
alguns casos as mais frágeis acabaram sendo adquiridas por aquelas que se
mantiveram mais solidas (TONE, 2010 e MARICATO, 2011).
Segundo Tone (2010) as empresas passaram a cobrar intervenção do
Governo. Este que acabou fornecendo novas linhas de crédito tendo como
finalidade de minimamente, garantir a produção já em curso, fornecendo capital
de giro e viabilizando possíveis processos de aquisições. Ainda segundo Tone
(2010) o Conselho Curador do FGTS em dezembro de 2008 aprovou a
destinação de R$ 3 bilhões de reais para suprir a escassez de crédito. Outra
medida tomada pelo governo foi propor que a Caixa Econômica Federal
15

Para maiores informações ver reportagem “Setor de construção começa a demitir” disponível
em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0611200814.htm.
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adquirisse ações das empresas, entretanto, essa ideia não se concretizou
(TONE, 2010).
Em março de 2009 veio o programa do Governo Federal Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Esse programa segundo Maricato (2011)
veio para estimular a produção imobiliária como forma de reação a crise
internacional que se desencadeou em 2008, pois por meio da produção da
moradia se criaria a “demanda para trás” dando dinâmica aos setores que
alimentam a construção civil como indústrias de cimento, ferro, cerâmica e etc.
e também criaria “demanda para frente”, pois após a conclusão das obras os
consumidores poderiam adquirir eletrodomésticos, moveis e etc., além disso,
em seu ideário o programa geraria e asseguraria empregos na construção civil
e ainda produziria habitação social para a população de menor renda. Neste
sentido, o PMCMV se apresenta atendendo inicialmente a duas questões, uma
de ordem econômica – reação à crise - e outra de ordem social – promovendo
empregos e moradias.
Além dos aspectos apontados, o PMCMV, possui outra peculiaridade no
que diz respeito ao seu processo de elaboração devido os atores envolvidos no
mesmo. Tone (2010) traz em seu trabalho um fala obtida por meio de entrevista
muito esclarecedora com um gerente de planejamento estratégico da
empresa16 que ela pesquisou sobre a elaboração do PMCMV onde expõe que:
O Minha Casa Minha Vida foi desenhado por pessoas que não são do
nosso mercado. Foi desenhado por pessoas do Governo com ajuda
do pessoal da Caixa Econômica Federal, que tinha alguma
experiência em financiar projetos de moradia popular, CDHU, PAR...
Quando se estabeleceu as metas de 1 milhão de unidades e etc.
estava meio dissociado da realidade. Isso era mais um chute do
Governo, do que qualquer outra coisa. Quando eles trouxeram para
dentro da estrutura as 12 maiores operadoras (...) essas empresas
começaram a falar assim, olha, pra isso funcionar precisa disso,
daquilo outro, pá, pá, pá, e começaram a desenhar um processo de
trabalho que ia funcionar melhor dentro da Caixa Econômica Federal.

16

A empresa que Tone (2010) pesquisou é chamada em seu trabalho de Empresa A,
entretanto essa empresa se associou com outra e assim o nome da empresa por ela pesquisa
ficou no trabalho apresentado com Empresa AB.
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Como a Empresa A foi aceita dentro desse grupo, que se expandiu
de 12 para 13 [empresas], e ela já entrou e passou a ter voz ativa. Aí
17

é o que o Ricardo falou lá na apresentação , se antes você tinha
uma situação em que você precisava cada projetinho, você levava
para a Caixa, demorava seis meses lá na aprovação... Você nunca ia
conseguir dar vazão para o número de unidades que o governo
queria.
Então, o pessoal chegou e falou “isso tem que ser descentralizado, a
gente passa a ter a estrutura de fomento bancário da Caixa, a gente
faz a análise de Crédito para vocês para entregar a análise já feita”.
Todas essas coisas que contribuem para o projeto andar. Se não
fosse essas contribuições, ao invés de 74 mil (acho que é o número)
unidades que a gente fecha esse ano, não teria fechado 15 mil.
(TONE, 2010 p. 35 e 36).

O depoimento do Gerente de Planejamento Estratégico da empresa que
Tone (2010) pesquisou demonstra a relação entre as empresas da construção
com o Governo Federal na elaboração do PMCMV. Além disso, Tone (2010)
apresenta ainda que o grupo das 13 empresas que participaram da elaboração
do projeto têm regalias na aprovação dos seus projetos e acesso aos recursos
do programa e, além disso, realizam frequentemente reuniões com o Governo
para “aconselhar” modificações e adequações no programa.
Em linhas gerais, o PMCMV viabilizou a continuidade da produção
imobiliária, pois, por meio dele, as empresas, principalmente as de capital
aberto, tiveram maiores condições de produzirem para segmentos populares o
que antes não conseguiam. De fato se lançamos os olhos novamente ao
gráfico 03, veremos que em 2008, ano que se desencadeou a crise, a
produção imobiliária em geral teve um recuo no número de lançamentos.
Entretanto, logo após a elaboração do PMCMV tem-se novamente a
ascendência no número de lançamentos que encontram novamente um recuo
em 201118.

17

Essa fala do Ricardo segundo Tone (2010) se deu durante uma exposição realizada na
reunião da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais
(APIMEC) em dezembro de 2009.
18
Entre 2009 até junho de 2013, havia 3.012.848 unidades contratadas pela Caixa Econômica
Federal e 1.706.278 unidades concluídas pelo PMCMV (CAIXA, 2013). Para maiores
informações sobre ver http://mcmv.caixa.gov.br/numeros/.
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O PMCMV fez com que a produção de certo modo retornasse em ritmo
acelerado e crescente, motivando assim a continua elevação do preço dos
imóveis e dos terrenos. Conforme reportagem do jornal Estadão publicada no
site do jornal em 17 de janeiro de 2014, a valorização imobiliária no Brasil foi a
maior do mundo nos últimos cinco anos segundo pesquisa realizada pelo
Banco de Compensações Internacionais

em 54 países. Conforme a

reportagem, o preço médio dos imóveis brasileiros subiu 121,6% nos últimos 5
anos.
A valorização brasileira superou mercados aquecidos, como o de
Hong Kong - cujo metro quadrado ficou 101,4% mais caro em cinco
anos - e foi praticamente o dobro da observada em Kuala Lumpur, na
Malásia (62,5%), e em Cingapura (61,6%). Dependendo do país, a
pesquisa do BIS usa dados do mercado nacional, como no Brasil, ou
19

de algumas cidades, como na China .

A revista Exame em sua edição 992 de 18/05/2011 também trás uma
discussão exatamente sobre essa valorização fabular dos imóveis no Brasil
estampada em sua capa conforme demonstra a figura 05.

19

NAKAGAWA, Fernando. Valorização de imóvel no Brasil foi a maior do mundo nos últimos 5
anos. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,valorizacao-deimovel-no-brasil-foi-a-maior-do-mundo-nos-ultimos-5-anos,175663,0.htm
acesso
em
19/02/2014.
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Figura 05: Capa da revista Exame sobre a valorização imobiliária do Brasil20.

Fonte:
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0992/noticias/a-maior-alta-do-mundo.
Acessado em 19/02/2014

Esta valorização crescente dos imóveis no Brasil também se constata
quando se analisa os dados disponibilizados pelo índice FipeZap. Segundo
dados do índice, a cidade do Rio de Janeiro entre o período de janeiro de 2011
a dezembro de 2013 teve uma valorização de aproximadamente 43,1%. No
mesmo período a cidade de São Paulo teve uma valorização de
aproximadamente 37,83%. O índice passou a publicar21 em seus relatórios

20

“Segundo levantamento EXAME/Ibope traduz em números esse aquecimento: os preços dos
imóveis novos subiram 26% nos últimos 12 meses em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre. Os usados aumentaram 24% no mesmo período. A alta média, de 25%, foi a maior do
mundo, segundo dados de 37 países levantados pela consultoria especializada Global Property
Guide. Em dois anos, os imóveis brasileiros valorizaram 52% — apenas o riquíssimo mercado
de Hong Kong teve desempenho melhor”. Fonte: http://exame.abril.com.br/revistaexame/edicoes/0992/noticias/a-maior-alta-do-mundo. Acessado em: 19/02/2014.
21

O Fipezap apenas passou a publicar em seus relatórios mensais os dados inerentes a Vitória
e Vila Velha a partir de janeiro de 2013, entretanto, no endereço eletrônico do índice
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mensais o preço médio do metro quadrado de Vitória e Vila Velha apenas em
2013. Sendo assim, do período que vai de janeiro a dezembro de 2013, Vitória
teve uma valorização de aproximadamente 13,64%, enquanto que em Vila
Velha foi cerca de 10,13%. Na tabela 07 pode ser verificado de forma sintética
a preço médio do metro quadrado de várias cidades brasileiras de 2011 a 2013
segundo o índice Fipezap bem como o desconto da variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobre os mesmo.

Tabela 07: Preço médio do metro quadrado entre Janeiro de 2011 a Dezembro
de 2013 em diferentes cidades do Brasil segundo o FipeZap22.

Cidades

% de
valorização
de Jan. a
Dez. em
2011

%
Variação
do IPCA
de Jan. a
Dez. em
2011

Rio de Janeiro

22,97

6,50

%
Variação
real do
preço do
m² de
Jan. a
Dez. em
2011
16,47

São Paulo

19,91

6,50

13,41

% de
valorização
de Jan. a
Dez. em
2012

%
Variação
do IPCA
de Jan. a
Dez. em
2012

11,91

5,84

%
Variação
real do
preço do
m² de
Jan. a
Dez. em
2012
6,07

12,57

5,84

6,73

Niterói

% de
valorização
de Jan. a
Dez. em
2013

%
Variação
do IPCA
de Jan. a
Dez. em
2013

12,33

5,91

%
Variação
real do
preço do
m² de
Jan. a
Dez. em
2013
6,42

11,42

5,91

5,51

8,62

5,91

2,71

Brasília

11,55

6,50

5,05

6,1

5,84

0,26

26,5

5,91

20,59

Recife

22,93

6,50

16,43

12,21

5,84

6,37

11,97

5,91

6,06

Belo Horizonte

16,71

6,50

10,21

8,2

5,84

2,36

7,61

5,91

1,70

Fortaleza
São Caetano do
Sul*
Florianópolis*

16,27

6,50

9,77

9,63

5,84

3,79

9,38

5,91

3,47

9,71

5,91

3,80

14,28

5,91

8,37

Porto Alegre*

11,15

5,91

5,24

Santo André*

9,7

5,91

3,79

8,32

5,91

2,41

8,67

5,91

2,76

13,64

5,91

7,73

Curitiba*

26,5

5,91

20,59

Vila Velha*

9,94

5,91

4,03

Salvador
São Bernardo
do Campo*
Vitória*

6,1

6,50

-0,40

8,25

5,84

2,41

*Cidades com o preço médio do metro quadrado publicado pelo Fipezap somente a partir de
janeiro de 2013.
Fonte: Fipezap (2011, 2012 e 2013) e (IBGE 2014).

(http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/default.aspx) pode ser obtido algumas informações de
períodos anteriores para as cidades capixabas.
22
A tabela completa com os valores publicados pelo Fipezap encontram-se no anexo 03.
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A tabela 07 além de apresentar a valorização imobiliária apontada a
partir dos dados do índice Fipezap, apresenta também a real valorização23 por
meio do desconto do IPCA sobre os dados do Fipezap. Neste sentido, a partir
da tabela, nota-se que a valorização imobiliária na maioria dos casos é superior
à variação média dos demais preços da economia. A exceção é a situação da
cidade de Salvador em 2011, onde o índice aponta uma valoração de 6,1% no
ano, sendo que na verdade esse valor foi menor que o registrado pelo IPCA, o
que significa que não houve de fato uma valorização imobiliária e sim uma
variação nos preços dos imóveis em função da inflação. Quanto à Vitória e Vila,
o aumento do preço dos imóveis descontando a inflação em 2013 foi de 7,3%
na capital, e de 4% em Vila Velha.
Entretanto, essa valorização verificada em 2013 em Vitória e Vila Velha
apontada pelo índice Fipezap não se repetiu em períodos anteriores, conforme
demonstra a figura 06.

23

Cabe ressaltar que essa real valorização pode ser questionada devido às próprias limitações
dos dados do índice Fipezap, que além de não diferenciar imóveis em estágios de lançamento,
construção e usados, generaliza todas as diferenças sociais e espaciais de uma cidade para
apresentar um único preço médio.
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Figura 06: Variação do índice Fipezap e do IPCA nas cidades de Vitória e Vila
Velha

Fonte: Fipezap (2014). Disponível em http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/. Acessado em
02/04/2014.

Os gráficos da figura 06 demonstram que a partir de junho de 2012 até
meados de 2013 não ocorreu valorização imobiliária em Vitória e Vila Velha e
que a variação dos preços dos imóveis se deu abaixo da variação da inflação.
Ou seja, os preços no período caíram nas duas cidades. No entanto, os preços
dos imóveis voltaram a ser superiores à inflação a partir de maio de 2013 em
Vitória e de agosto de 2013 em Vila Velha.
Em geral, considerando o período de junho de 2012 a janeiro de 2014
Vitória teve uma evolução positiva superior ao IPCA de 11,4% e Vila Velha de
3,3% (cf. figura 06). Na média nacional apontada pelo índice Fipezap (que
contabiliza as 16 cidades que constam na tabela 07) entre junho de 2012 a
janeiro de 2014, o variação dos preços dos imóveis foi crescente a partir de
agosto de 2012 em relação à inflação (IPCA) conforme demonstra a figura 07;
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no período o aumento real para essas 16 cidades foi de aproximadamente
11%.

Figura 07: Variação média do índice Fipezap e do IPCA para as 16 cidades
pesquisadas pelo Fipezap.

Fonte: Fipezap (2014). Disponível em http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/. Acessado em
02/04/2014.

Diante da expansão – ainda que mais estável a partir de 2012 (cf. gráfico
03) - da produção e de uma valorização imobiliária (atualmente mais lenta do
que em períodos anteriores) o que podemos esperar? Haveria o risco de uma
bolha imobiliária? São perguntas que não podemos esclarecer totalmente por
enquanto, mas no momento buscaremos trazer a seguir alguns aspectos
inerentes à produção imobiliária na RMGV e até mesmo no Brasil que vem
sendo noticiado recentemente pela mídia local e nacional que podem nos
trazer elementos para pensarmos a questão colocada. São noticias sobre
possibilidades de bolha imobiliária, sobre as perspectivas em relação à
valorização imobiliária, comportamento das grandes empresas e etc.. Cabe
ressaltar que nossa intenção, não é de ter uma prospecção exata sobre a
produção imobiliária, mas lançar em tela alguns acontecimentos recentes que
assinalam alguns aspectos da produção imobiliária que contribuem para
apontar perspectivas de análises.
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3.1: Perspectivas da produção imobiliária24
3.1.1: Em relação a Risco de Bolha imobiliária
O jornal Monitor Mercantil do dia 07/01/201425 traz uma reportagem
sobre “Risco de Bolha Imobiliária”. Segundo o jornal não existe risco de bolha
imobiliária no Brasil.
Conforme a reportagem
Um dirigente do mercado imobiliário afirma que o setor deixou para
trás a euforia de alguns anos, em que tudo dava certo, mas também
não está em crise. Algumas grandes empresas se defrontaram com
dificuldades, pois, no rápido processo de expansão desmesurada,
deram passos em falso.
(...)
Em relação à possibilidade de estourar uma bolha imobiliária no
Brasil, diversas fontes ouvidas pela coluna descartam a possibilidade.
Lembram que, nos Estados Unidos, havia o hábito de o particular, ao
saber que seu imóvel aumentou de cotação, ir ao banco e obter um
novo empréstimo – com base no bem real – para ficar com dinheiro
vivo. No Brasil, não se toma crédito com base na valorização do
imóvel, e a preocupação básica dos compradores é a de ter um teto,
não de lucrar sobre eventuais ganhos em valor. Citam que os bancos
privados, sempre criteriosos na concessão de financiamentos, há dois
anos fecharam a torneira, passando a examinar com lupa as
condições dos demandantes por crédito imobiliário. (...) Em resumo, o
mercado imobiliário não é um Eldorado, mas também não deverá
apresentar perigo para a economia, em futuro próximo – dizem os
especialistas. (MONITOR MERCANTIL, 07/01/2014).

Em reportagem apresentada pela Associação das Empresas do
Mercado Imobiliário (ADEMI) do Rio de Janeiro o presidente do SINDUSCON
do estado, Roberto Kauffmann, afirmou em entrevista que:

24

A ideia de se realizar um levantamento de noticias em jornais e revistas para apontar
questões contemporâneas da produção imobiliária foi inspirada no trabalho de Tone (2010).
25
Reportagem
completa
disponível
em
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=146507.
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Não existe no Brasil possibilidade de bolha. Isso se deve quando são
feitos mais de um empréstimo sobre o mesmo imóvel, o que ocorre
principalmente nos Estados Unidos. A legislação brasileira não
permite o que ocorre lá fora.

26

(ADEMI-RJ, 2014).

Em reportagem apresentada no jornal online G1, a questão da bolha
também foi aborda conforme reportagem publicada no dia 04/09/2013,
intitulada “Existe o perigo de bolha imobiliária no Brasil?27”. Segundo a reportagem
Autoridades e especialistas brasileiros descartam a hipótese, mas um
economista americano que previu a bolha imobiliária dos Estados Unidos
acha preocupante o fato de os preços dos imóveis terem dobrado nos
últimos cinco anos nas maiores cidades brasileiras. (G1, 2013).

Conforme a reportagem, o economista Robert Shiller, professor da
Universidade de Yale (Estados Unidos) e que previu a bolha imobiliária dos EUA,
disse que “O fato de os preços terem dobrado nos últimos cinco anos não soa
bem. Se os preços caírem, isso pode criar problemas”. Vale ressaltar que o
economista destacou que não conhece a fundo a realidade da dinâmica imobiliária
brasileira. Em contraponto a fala do economista americano, a reportagem traz
depoimentos de alguns economistas brasileiros que estão ligados à questão via
SINDUSCONs, Banco Central e etc.
Para o economista chefe do Sindicato das Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo
(SECOVI-SP) Celso Petrucci, o caso brasileiro é diferente, e que se pode
descarta a hipótese de bolha. Segundo Petrucci
O que está acontecendo está dentro da normalidade. Nos EUA, mais do
que uma crise imobiliária, houve uma crise de papéis (em referência à
comercialização, no mercado financeiro, de títulos de hipotecas que se
revelaram 'podres', gerando a crise do subprime). Aqui, a geração de
emprego e renda continua positiva, o financiamento segue abundante e
barato e temos uma população economicamente ativa grande (apta a
comprar imóveis). (G1, 2013).

E complementa afirmando que
26

Reportagem completa disponível em http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=57139.
Reportagem completa disponível em http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/09/existe-o-perigode-bolha-imobiliaria-no-brasil.html.
27

92

(...) o sistema de crédito imobiliário ainda tem 'saúde' no Brasil, que o
estoque de imóveis não vendidos está equilibrado (uma redução desse
estoque levou a aumentos nos preços em 2010) e que os preços não
devem subir mais aos níveis de 2009 e 2011. (G1, 2013).

A reportagem traz ainda um depoimento do economista Eduardo Zylberstajn
da FIPE (do índice Fipezap) que é coordenador do índice que mede os preços dos
imóveis. Segundo ele
Não é normal que os preços dobrem (em tão pouco tempo). É algo que
precisa ser estudado e debatido. Minha impressão é de que os preços
estão muito ligados ao desempenho do mercado de trabalho, que esteve
muito aquecido, mas dá sinais de mudanças de rumo - com salários
(crescendo em ritmo) mais moderado'. Isso deve afetar a demanda por
imóveis. (G1, 2013).

Ainda em relação à bolha imobiliária, a edição 1.060 de 05/03/2014 da
revista Exame vem trazendo a questão estampada em sua capa conforme
demonstra a figura 08:
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Figura 08: Capa da revista Exame sobre bolha imobiliária.

Fonte:
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1060/noticias/a-bolha-estourou.
Acessado em: 02/04/2014.

Conforme a reportagem, apesar do preço elevado e da elevação dos
preços dos imóveis residenciais, a bolha imobiliária brasileira não seria
motivada por esses empreendimentos, mas sim, por prédios comerciais,
shoppings e galpões vazios.
Conforme a reportagem,
Os maiores símbolos da bolha imobiliária brasileira não são quitinetes
de 1 milhão de reais, mas prédios comerciais vazios, shopping
centers novos às moscas e galpões industriais sem uso. A bolha
brasileira, em suma, está localizada no mercado comercial, e não no
residencial.
Durante a última década, houve nesse segmento uma espécie de
fúria construtora. Em 2012 e 2013, os lançamentos somaram 25
bilhões de reais, maior volume da história. Cidades onde só havia
edifícios acanhados, como Vitória e Recife, passaram a receber
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empreendimentos modernos. Um marco do oba-oba nesse segmento
é o megaprojeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro.

(...)
A promessa, em todos os casos, foi a mesma. O crescimento da
economia e a chegada de novas empresas multiplicariam a demanda
por áreas de escritórios. Quem não aproveitasse para construir
perderia a maior oportunidade da história no Brasil. Deu-se o mesmo
nos dois outros principais segmentos do mercado imobiliário
comercial — os shoppings e os galpões.

(...)
Os empreendimentos que estão ficando prontos hoje foram
desenhados no país do pibão, mas chegam no país do pibinho.
Os efeitos desse descompasso são visíveis: há imóveis vazios, e os
preços estão desabando. Segundo um levantamento da consultoria
imobiliária Cushman & Wakefield, a taxa de escritórios vagos subiu
de 13% para 18% no último ano — é o percentual mais alto desde
2005.

(...)
Em média, o aluguel comercial caiu 15% em São Paulo, 10% no Rio
de Janeiro e 7% em Recife de 2012 a 2013. Na região de Alphaville,
no entorno da capital paulista, um quarto dos imóveis está
desocupado. Os donos de salas comerciais estão fazendo qualquer
negócio para ocupá-las.

(...)
Em nenhum mercado os sinais de uma bolha estourando são tão
claros quanto no de shoppings. O setor vive os efeitos de uma
expansão caótica na última década. A premissa que levou a essa
expansão era realmente tentadora. Os brasileiros compram menos
em shoppings do que os consumidores de outros países emergentes
e desenvolvidos. De acordo com um relatório do banco UBS, 21%
das vendas no Brasil acontecem em shoppings, ante 38% no México,
56% nos Estados Unidos e 65% no Canadá. Portanto, concluíram os
empresários do setor, há espaço para mais empreendimentos do tipo.
“Muitas cidades médias receberam três shoppings ruins em vez de
um bom. Todos achavam que seu projeto era melhor, atrairia mais
gente, mas um acabou roubando o público do outro”, diz Henrique
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Cordeiro Guerra, diretor executivo da Aliansce, uma das maiores
administradoras de shoppings do país.
O que torna o problema ainda mais complexo é a perspectiva de mais
e mais inaugurações de prédios, shoppings e galpões nos próximos
anos. De novo, é gente que começou projetos numa realidade e não
pode simplesmente desistir deles. O jeito é entregar e se adequar ao
novo cenário.
Como os varejistas não estão dispostos a pagar essa conta, o
resultado é que shoppings têm sido inaugurados sem lojas que
garantam um movimento mínimo. Em 2013, só 14 dos 38
empreendimentos inaugurados tinham mais de 85% de ocupação.

(...)
Nossa bolha imobiliária terá efeitos semelhantes [a bolha americana]?
Felizmente, não corremos esse risco. O volume de dívida contraída
pelas empresas que constroem imóveis comerciais é relativamente
baixo.
Do total de crédito concedido pelos bancos às empresas do setor
imobiliário, apenas 18% vão para as companhias que constroem
escritórios, galpões e shoppings (o restante é direcionado ao
segmento residencial).
O crédito imobiliário equivale a 75% do PIB americano. No Brasil, a
apenas 8%. Isso não quer dizer que a crise atual passará sem
consequências. As varejistas que operam em shoppings estão
perdendo dinheiro com o movimento baixo.
(...)
Mas o outro segmento (o residencial) parece estar situado em outro
país. Nele, o que importa é a combinação de desemprego baixo com
crédito em alta. Nesse país, tudo vai bem. O crédito para a compra de
imóveis residenciais dobrou nos últimos três anos, e pouca gente
espera que vá parar de crescer tão cedo.
O principal motivo para isso: esse tipo de empréstimo é um baita
negócio para os bancos, que conseguem manter o relacionamento
com os clientes por duas, três décadas — e, em caso de calote,
podem, atualmente, retomar o imóvel com relativa facilidade. Isso
ajuda a explicar por que o preço de casas e apartamentos continua
crescendo enquanto o resto do mercado cai (LEAL e VILAEDAGA,
28
2014) .

28

Reportagem completa disponível em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1060/.
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3.1.2: As grandes empresas da construção

A capa da revista Construção Mercado em sua edição 151 referente ao
mês de fevereiro de 2014 trás em destaque em sua capa o caminho de volta
das grandes empresas de capital aberto.

Figura 09: Capa da revista Construção mercado.

Fonte:
http://construcaomercado.pini.com.br/cviewer/edicao.asp?ed=151.
14/03/2014.

Acessado

em

Infelizmente, não conseguimos acesso à matéria completa, devido à
exigência de assinatura da revista. Mas em contrapartida, o jornal local A
Gazeta, publicou no dia 15 de fevereiro de 2014 uma reportagem exatamente
sobre a retração geográfica das empresas no caso do Espírito Santo, na figura
10 pode ser verificado a chamada da matéria.
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Figura 10: Chamada da reportagem sobre atuação das grandes empresas
construtoras/incorporadoras no estado.

Fonte: Jornal A Gazeta 15/02/2014

Conforme a reportagem do jornal, grandes construtoras vindas de outros
estados que marcaram a produção imobiliária capixaba estão diminuindo o
número de lançamentos ou deixaram de atuar no estado.
Algumas construtoras principalmente do setor popular, por causa do
ritmo menos acelerado da economia capixaba e também desse setor,
já deixaram o estado, desistindo de investir em novos negócios, pelo
menos por enquanto.
Entre as “forasteiras” que entregaram suas ultimas obras e não
fizeram novos lançamentos estão Cyrela Brazil e Rossi Residencial.
Essas construtoras não afirmaram se vão sair do mercado local,
dizem apenas estarem focada na venda das unidades ainda
disponíveis. (A GAZETA 15/02/2014).

A reportagem traz ainda um depoimento do presidente do SINDUSCON
do estado Aristóteles Passos Costa Neto a respeito do assunto. Segundo ele
Vivemos um momento de euforia, que já passou. Acredito que seja
bom para o mercado a saída dessas empresas. Elas foram
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importantes para o mercado capixaba, pois trouxeram competição,
inovações, forçando as construtoras locais a se aperfeiçoarem. Mas
acho que essas empresas viram que o estado não comportava o
inchaço. (A GAZETA 15/02/2014).

Entretanto segundo a reportagem, para o presidente a ADEMI-ES,
Juarez Gustavo Soares não se pode afirma que todas as empresas vindas de
outros estados estão indo embora,
Pode ter ocorrido a eventual saída de alguma companhia ou a
redução nos lançamentos. Isso é natural. Porém, há novas empresas
vindo pra cá, num formato diferente, como fundos de investimentos.
Temos

também

empresas

locais

indo

para

outros

estados,

aproveitando as oportunidades. O interessante é que seja mantida a
troca de experiências. A competitividade é algo saudável. (A GAZETA
15/02/2014).

A reportagem traz ainda notas declaradas pela Rossi e pela Cyrela em
relação a suas atuações no estado. Cabe ressaltar que não são muito
esclarecedoras.
Segundo a nota da Rossi:
Esclarece que possui escritório no Estado e equipe para atender os
clientes. E que por ser uma empresa de capital aberto, não comenta
projeções. (A GAZETA 15/02/2014).

Por sua vez, a Cyrela aponta que:
A empresa explica que está à disposição dos clientes e que
estabeleceu parcerias com duas empresas do Estado. Essa junção
das marcas possibilitou apostar em um mercado competitivo. A união
também permitiu a incorporação de experiências. Segundo a
construtora, o foco de 2014 é na venda das unidades prontas para
morar. (A GAZETA 15/02/2014).
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3.1.3: Mercado imobiliário Crise ou estabilização?
O Jornal local A Gazeta publicou um matéria no dia 14 de outubro 2012
colocando a seguinte questão como titulo “Mercado imobiliário crise ou
acomodação?”.
Segundo a reportagem, a demanda por imóveis diminuiu, e o número de
unidades não comercializadas cresce.

Além disso, o setor no estado

demonstra sinais de haver chagado próximo ao limite, e ai surge à questão, o
que isso pode significar? Uma crise que se aproxima ou trata-se de uma
acomodação do setor? Conforme a reportagem, “para alguns especialistas, a
segunda opção é a mais plausível”.
A reportagem traz informações a partir da movimentação monetária
verificada no Salão de Imóveis realizado pela ADEMI-ES que entre 2010 e
2012 o montante movimento foi exatamente o mesmo, e ainda demonstra que
os Índices de Velocidade de Vendas (IVV) estavam abaixo do considerado
ideal no período.
A fim de tentar explicações para a desaceleração verificada apontada a
partir dos dados referenciados acima, a reportagem traz depoimentos de um
economista da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Ricardo
Ramalhete, do então presidente do SINDUSCON-ES, Constantino Dadalto e do
então vice-presidente da ADEMI-ES Moacyr Brottas.
Para Ramalhete segundo a reportagem,
Esta em curso uma elevação da taxa de ociosidade. Essa subida do
número

de

unidades

ociosas

vem

acompanhada

de

menor

valorização do metro quadrado. (A GAZETA, 14/12/2012).

Além disso,
São três fatores que explicam essa desaceleração. Excesso de
lançamentos, forte redução da capacidade da classe média e
redução da demanda reprimida. O economista ainda cita a fuga
de investidores. Como a valorização vem desacelerando,
muitos deixaram o mercado (A GAZETA, 14/12/2012).
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Constantino Dadalto segundo a reportagem aponta como motivo da
desaceleração o descompasso entre oferta e demanda em determinados
períodos dos últimos anos em Vila Velha. Segundo ele conforme a reportagem,
Na euforia do mercado quente, muitos lançaram sem o devido
estudo. Isso aconteceu no mercado corporativo vila-velhense
no segundo semestre de 2011. Na Serra, onde houve uma
valorização muito rápida, também há alguma falta de demanda
pontual. Crescemos fortes nos últimos dez anos, não dá para
manter esse ritmo para sempre, vejo um mercado mais
estudado daqui para frente (A GAZETA, 14/12/2012).

Moacyr Brottas, conforme a reportagem aponta que o “momento é de
afirmação e de buscar novos mercados”. Segundo ele,
Vejo uma busca pela segmentação e um processo de ida para
o interior. Crescemos forte nos últimos anos, e o momento e de
consolidação. (A GAZETA, 14/12/2012).

Mesmo apontando algumas incertezas sobre a produção imobiliária do
estado a reportagem se encerra de modo otimista.
Se, no curto prazo, fala-se em acomodação, no médio e longo
prazo, a perspectiva é boa. Há muitos investimentos previstos
para fora da grande Vitória, a demanda crescerá. Além disso, a
classe média vai continuar crescendo, esses entrantes querem
uma casa melhor e própria. É questão de tempo, pondera
Ramalhete (A GAZETA, 14/12/2012).

3.1.4: O preço dos imóveis em 2014.
Após significativos crescimentos em anos anteriores, o que se esperar
para 2014? Exatamente sobre esta questão o portal Exame noticiou a seguinte
reportagem: “Preços de imóveis ficarão estáveis em 2014 diz SECOVI-SP29”. A
reportagem tem como pano de fundo a cidade de São Paulo, mas pode
contribuir para as perspectivas sobre o comportamento dos preços dos imóveis
como um todo em 2014.
29

Reportagem completa disponível em http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/precosde-imoveis-ficarao-estaveis-em-2014-diz-secovi-sp.
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Conforme a reportagem, a partir de depoimentos de Cláudio Bernardes
presidente do SECOVI-SP, em 2014 pode-se acreditar em uma estabilização
do mercado imobiliário. Para Cláudio segundo a reportagem
Os preços dos imóveis novos devem ficar estáveis em 2014, em
termos reais (descontada a inflação), a não ser que haja distorções,
como o aumento de participação dos imóveis de um quarto que
ocorreu em 2013 na cidade de São Paulo, elevando o preço médio do
metro quadrado (YAZBEK, 2014).

Além disso,
Segundo Bernardes, eventos como Copa do Mundo e eleições
desviam a atenção das pessoas da compra de imóveis, e
particularmente as eleições as deixam mais inseguras em relação ao
rumo da economia. O desemprego baixo, acrescenta ele, é que ainda
pesa positivamente para o mercado imobiliário (YAZBEK, 2014).

Ainda em relação ao futuro dos preços dos imóveis, a Revista Exame
em sua edição 1060 em matéria sobre a bolha imobiliária citada anteriormente,
traz o seguinte apontamento.
Segundo a maioria dos especialistas, o mais provável daqui para a
frente é que o preço dos imóveis residenciais parem de subir de
forma tão acelerada e passe a acompanhar mais de perto a taxa de
inflação. (LEAL e VILAEDAGA, 2014).

**************

Conforme dito no inicio, a questão não é apontar verdades sobre o futuro
da produção imobiliária no país.

O que é importante ressaltar é que as

reportagens demonstram possibilidades. Neste sentido se torna pertinente
considerar que várias das reportagens apresentadas, apontam para uma
possível estabilização do mercado imobiliário, e que vem ocorrendo uma
reorganização das empresas na construção. Agora cabe lançarmos algumas
questões? O que vai significar para as cidades e para a produção imobiliária
essa possível estabilização?

Como serão as relações entre as grandes
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empresas com o capital financeiro e com a produção da cidade? A bolha
imobiliária é real ou não?

Possíveis novos produtos imobiliários ou novas

formas de propriedades poderão surgir em função da estabilização dos preços
e das modificações dos locais de atuação das grandes empresas? São
questões que no momento não têm respostas, mas que devem merecer melhor
lapidação, no entanto, por hora, são questões que merecem um pouco de
atenção.
O que podemos apontar a partir dos dados apresentados nos capítulos 2
e 3, são que os impactos desse crescimento recente da produção e da
valorização imobiliária nas cidades são enormes. Pois, os empreendimentos
produzidos em grande parte na forma de condomínios fechados vêm
conformando uma nova divisão social do espaço, onde empreendimentos de
diferentes tamanhos e voltados para diferentes segmentos econômicos se
espalham no interior da mancha urbana, assim, via produção residencial se
proporciona por um lado à auto-segregação, e, concomitantemente, impõe-se a
fragmentação no espaço.
Esse processo fruto da consolidação e da expansão da produção
imobiliária por incorporação destinada ao mercado, onde as empresas
incorporadoras realizam a valorização de seus capitais por meio da produção
imobiliária se torna ainda mais agravante com o PMCMV em função da forma
(parceria entre governo e empresas incorporadoras) como ele foi elaborado.
Conforme Maricato (2011) o poder publico não determina como e onde deve
localizar os empreendimentos do PMCMV, neste sentido, as empresas de
incorporação e construção é que determinam onde se localizarão os
empreendimentos.

Deste modo, o problema consiste exatamente no fato de

que serão empresas que buscam a valorização de seus capitais por meio da
produção para o mercado que definirão o local de moradia de milhares de
pessoas sem nenhuma orientação pública que objetive o cumprimento da
função social da cidade. Diante disto, Shimbo (2011) afirma que o PMCMV
não é um programa de habitação social, mas sim um programa de habitação
social de mercado.
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Neste sentido muitos empreendimentos com grande número de
unidades se localizam em locais periféricos, onde o preço do terreno é barato
em relação às regiões centrais das cidades, não comprometendo assim as
margens o lucro das incorporadoras. Exemplos para comprovar esse fato não
faltam, o Jornal folha de São Paulo de 21 de Outubro de 2012, trouxe uma
reportagem sobre o surgimento de uma “minicidade isolada” formada por um
empreendimento do PMCMV em Londrina no Paraná. Conforme a reportagem,
o empreendimento Vista Bela, possui 2.712 unidades sendo 1.272 casas
geminadas de 35m² e 1.440 apartamentos de 42m² que estão construídas
longe do centro de Londrina e também de equipamentos como escolas e
postos médicos. Conforme a reportagem o empreendimento possui cerca de
12 mil habitantes.
Uma vez localizados em áreas distantes dos centros urbanos, esses
empreendimentos demandam maiores infraestruturas urbanas, deste modo, o
poder público deve construir, ampliar ou manter as redes de esgoto e energia,
aumentar o sistema de transporte, o número de equipamentos de educação e
saúde e etc. Consequentemente a isso, tem-se a apropriação desses
equipamentos e infraestruturas - capital fixo - pelos proprietários de terrenos e
imóveis, o que tem de modo geral como consequência a valorização da terra e
dos imóveis30, tornando o acesso aos mesmos, cada vez mais seletivo, e
consequentemente
fragmentada.

tornando

a

cidade

cada

vez

mais

segregada

e

Esse processo segundo Maricato (apud PARMEZANI, 2013)

demonstra que o subsidio que é destinada a aquisição de moradias para
população pobre acaba indo para a terra promovendo a valorização da mesma.
Segundo Danilo Volochko (apud PARMEZANI, 2013) em declaração a
reportagem da revista Caros Amigos, a política urbana vem sendo abandonada
ou sendo entregue nas mãos dos interesses imobiliários e financeiros privados,
sendo o PMCMV a manifestação mais acabada desse processo e que como
consequência disso, tem-se a precarização da vida urbana, devido o aumento
das distâncias entre o local de residência em relação ao local de trabalho, que
30

Sobre valorização imobiliária promovida por empreendimentos do PMCMV ver reportagem
do
jornal
Correio
Brasiliense
no
endereço
http://correiobraziliense.lugarcerto.com.br/app/noticia/ultimas/2010/04/04/interna_ultimas,36486
/index.shtml .
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acarreta em dificuldades em mobilidade urbana e também pela ausência de
equipamentos de educação e de saúde para as populações residentes nos
grandes empreendimentos localizados em locais que entendem unicamente
aos interesses dos incorporadores.
Em síntese, o aumento da produção imobiliária verificado na RMGV no
capitulo 02 não é algo singular da metrópole capixaba, mas uma expansão
verificada em escala nacional a partir de mecanismos específicos como a
ampliação dos recursos do SBPE e do FGTS em habitação somado a leis
especificas, ao processo de financeirização das incorporadoras e finalmente
pelo estabelecimento do PMCMV. Como consequência tem-se a reestruturação
dos espaços urbanos brasileiros por meio da expansão e do aumento da
produção e da valorização imobiliária, que vem tornando a vida urbana
precária, e as cidades cada vez mais segregadas e fragmentadas.
Todavia, até o momento apenas demonstramos que como consequência
do crescimento da produção imobiliária tem-se, dentre outras coisas, a
valorização imobiliária. Porém cabe perguntar como ocorre essa valorização
imobiliária? Como que a terra entra no processo de valorização imobiliária?
Quais as estratégias utilizadas pelos promotores imobiliários para conseguirem
obter seus lucros por meio da construção para o mercado? Como o trabalho no
canteiro da construção interfere neste processo? São questões de extrema
complexidade e de difíceis resoluções, mas será modestamente buscado no
capitulo seguinte apontar alguns elementos que podem nos ajudar a
compreender essas questões.

105

CAPITULO 04: ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA POR MEIO
DA PRODUÇÃO HABITACIONAL DE MERCADO

A terra enquanto mercadoria conforme visto nos capítulos anteriores,
corresponde a um tipo específico de mercadoria e também se apresenta como
sendo condição para a construção. Em função disto, a produção imobiliária em
geral desenvolveu e desenvolve diversas estratégias que crivam sobre a
mercadoria da terra e sobre a construção para conseguir valorizar seus
capitais. Mas quais são essas estratégias?
As estratégias são diversas, e podem variar entre uma cidade e outra,
entre um empreendimento e outro, logo, não pretendemos e também não
conseguiremos esgotar aqui essa questão, mas será buscado analisar alguns
elementos da produção imobiliária da Grande Vitória que podem lançar luz
sobre a questão colocada.

Nesta direção, para a compreensão destas

estratégias, recorreremos à análise interna e externa à construção (CAMPOS
JÚNIOR, 2002).
As análises internas do processo de construção, compreendem um
estudo sobre o modo de produção do empreendimento em si, considerando o
capital constante e variável, a taxa de mais valia, taxa de renda da terra e a
taxa de lucro dos incorporadores/construtores. Neste sentido, analisaremos os
custos do terreno, os custos da construção, os custos com o trabalho para a
partir de então, verificar como é produzido o valor e o preço do
empreendimento, e como é distribuída a mais-valia do processo da construção
entre os proprietários fundiários e os promotores imobiliários.
Em relação às características externas da construção, consideramos as
estratégias dos promotores imobiliários em se apropriarem do espaço,
tornando o mesmo um recurso que contribui para o aumento da mais-valia,
bem como a apropriação mercadológica de aspectos da natureza e do discurso
generalizado de insegurança nas cidades (SOUZA, 2008a e ZANOTELLI et. al.
2012).
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4.1: Aspectos internos e externos da construção

Para a realização da análise interna e externa do processo de
construção, nos baseamos na metodologia de estudo adotada por Lefèvre
(1982) para a cidade de São Paulo. A metodologia apontada pelo referido
autor, consiste na realização do levantamento de várias informações como
preços de venda, área construída, custos da construção, número de unidades e
etc. de empreendimentos imobiliários e de preços de terrenos no entorno dos
empreendimentos. O objetivo de sua pesquisa através desta metodologia
consiste em apontar por meio de alguns cálculos com os dados colhidos, o
papel do terreno no lucro dos promotores imobiliários (LEFÈVRE, 1982).
Entretanto, o presente estudo faz algumas adaptações da proposta
metodológica de Lefèvre (1982) para a realidade da RMGV, onde buscamos
por meio do levantamento de informações inerentes a preços de venda de
unidades habitacionais, preço de terrenos do entorno dos empreendimentos
analisados, custos de construção, área construída e etc. apontar por meio de
alguns cálculos, não somente o papel do terreno no lucro dos promotores
imobiliários, mas também verificar, as estratégias de lucros por parte dos
promotores imobiliários por meio de estratégias de apropriação da terra
enquanto mercadoria e da exploração do trabalho no processo de construção
de empreendimentos em diferentes localizações e para diferentes segmentos
econômicos.
Deste modo, realizamos um estudo de caso em 13 empreendimentos
com diferentes localizações e tipologias, em estágio de construção e em
lançamento, voltados para diferentes segmentos econômicos na RMGV. Foram
estudados 4 empreendimentos em Serra, sendo 1 horizontal e 1 vertical para
um segmento econômico “médio/médio alto” e 1 horizontal e 1 vertical
enquadrados no PMCMV. Em Vitória foram analisados 2 empreendimentos
verticais voltados para um público de alto poder aquisitivo.

Em Vila Velha

analisamos 3 empreendimentos verticais, um voltado para um público de alto
poder aquisitivo, outro voltado para um público de “médio” poder aquisitivo e 1
enquadrado no PMCMV. Por sua vez, em Cariacica foram analisados 2
empreendimentos verticais enquadrados no PMCMV. Finalmente foi analisado
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1 empreendimento vertical inserido no PMCMV

em Guarapari e 1 com as

mesmas

ressaltar

características

em

Viana.

Cabe

que

todos

os

empreendimentos inseridos no PMCMV aqui analisados são voltados para as
faixas de renda superior a três salários mínimos. No mapa 10 pode ser
verificada a localização e a tipologia dos empreendimentos estudados.
Mapa 10: localização e tipologia dos empreendimentos analisados.
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A escolha dos empreendimentos não se deu de modo aleatório.
Buscamos identificar empreendimentos de diferentes tipologias voltados para
diferentes segmentos econômicos nos municípios da RMGV. Além disso,
procuramos elencar empreendimentos em diferentes municípios produzidos
pelas mesmas empresas. Neste sentido, optamos por empreendimentos das
empresas, MRV nos municípios de Cariacica e Serra, Ecovila em Vila Velha,
Serra e Guarapari, Galwan em Vitória e Vila Velha. Além disso, fomos de certo
modo forçados a recorrer a empreendimentos de outras empresas devido à
tipologia dos mesmos, pois as empresas citadas anteriormente não possuírem
empreendimentos de uma determinada tipologia em estágio de construção e/ou
lançamento. Deste modo foi elencado na pesquisa empreendimentos das
empresas Quintela Torres em Vitória, Morar e Cyrela/Incorel em Serra e Cobra
Engenharia em Viana. Na tabela 08 podem ser verificadas as características
gerais dos empreendimentos pesquisados.

Tabela 08: Características gerais dos empreendimentos analisados.
Nome do
Empreendimento

Empresa
incorporadora/ Tipologia
construtora

Estágio

Aldeia Manguinhos

Morar

Horizontal

Construção

Inserido Número
no
de
PMCMV unidades
Não

63

Bairro

Município

Manguinhos

Serra

Ecolife da Vila

Ecovila

Vertical

Lançamento

Sim

60

Ataíde

Vila Velha

Ecolife Santa Inês

Ecovila

Vertical

Lançamento

Não

34

Santa Inês

Vila Velha

Ecovillage

Ecovila

Horizontal

Recémconstruido*

Sim

26

Porto Canoa

Serra

Ecovila

Vertical

Construção

Sim

176

Kubistchek

Guarapari

Galwan

Vertical

Construção

Não

120

Praia da Costa

Vila Velha

Parque Vila Verde

MRV

Vertical

Recémconstruido*

Sim

300

Planície da Serra

Serra

Reserva Verde
Residencial Via
Garden
The One Fist Class
Residence

Cyrela/Incortel
Cobra
Engenharia

Vertical

Construção*

Não

220

Serra

Vertical

Construção

Sim

128

Santa Luzia
Marcilio de
Noronha

Quintela Torres

Vertical

Construção

Não

32

Vila Alpina

Galwan

Vertical

Construção*

Não

150

Barro vermelho

Vitória

Vila Imperial

MRV

Vertical

Construção

Sim

420

Santana/Tabajara

Cariacica

Vila Platina

MRV

Vertical

Construção

Sim

310

Tiradentes

Cariacica

Morada das
Cássias
Parque das
Castanheiras

Total

Viana

Praia do Canto

Vitória

2.039

Fonte: trabalhos de campo e site das empresas.
*Empreendimentos que já possuem moradores.
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Verificado as características gerais dos empreendimentos, passamos
agora a analisar os atributos que fazem parte da construção dos mesmos,
como os respectivos preços médios de vendas das unidades, área construída,
área do terreno, tamanho e quantidade de plantas. È importante ressaltar que,
os dados sobre os atributos citados, foram obtidos por meio de visitas aos
stands de vendas dos empreendimentos, pois, não conseguimos acesso às
planilhas de custos dos empreendimentos, do relatório do Custo Unitário
Básico (CUB) da construção disponibilizado pelo SINDUSCON-ES, de
levantamento de preço de terrenos no entorno dos empreendimentos a partir
de pesquisa com os corretores imobiliários dos stands dos empreendimentos,
em cadernos de imóveis dos jornais A Gazeta e A Tribuna (entre os dias 23 de
janeiro e 28 de março de 2013)31 e também a partir de busca em diferentes
sítios na internet.
Essas informações foram reunidas para serem nossos subsídios para
verificarmos por meio de alguns cálculos os custos da construção
(considerando o preço do terreno, o preço da mão de obra e dos materiais de
construção), os lucros obtidos pelos promotores imobiliários, o papel
desempenhado pelo terreno e pelo proprietário fundiário no processo da
construção, a exploração do trabalho e consequentemente os rebatimentos
destes processos na produção do espaço urbano. Na tabela 09 podem ser
verificadas detalhadamente essas informações.

31

Essas informações foram colhidas ao longo do ano de 2013 e até fevereiro de 2014, neste
sentido, alguns dos valores apresentados nas tabelas e gráficos a seguir podem ser diferentes
dos atuais, isso em função de variação da inflação e também do próprio processo de
valorização imobiliária verificado nas cidades brasileiras no decorrer dos últimos anos conforme
demonstrou o capitulo anterior.
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Tabela 09: Preço médio de venda das unidades, área construída, área do
terreno, tamanho médio das plantas, preço médio dos terrenos no entorno dos
empreendimentos analisados e custo de construção do m² (CUB).
Tamanho
médio
das
unidades
(m²)

Preço
médio do
m² venda
das
unidades

Área
construída
(m²)

Área do
terreno
(m²)

658.000

163

4.036,8

10.269

21.556,79

1.145,38

674,67

150.500

48,43

3.107.58

2.905,8**

1.216

1.145,38

494,69

195.000

56

3.482,15

1.904**

630

1.145,38

494,69

170.000

61

2.786,88

1.586**

2.731,65

1.145,38

445,4

112.500

47

2.393,61

8.272**

6.836

1.145,38

164,08

760.125

163,5

4.649,08

38.705

4.100

1.145,38

1403,03

123.000

47,5

2.589,47

14.250**

13.070,66

1.145,38

445,4

429.864,62

93

4.622,2

20.460**

10.291

1.145,38

462,16

97.500***

40,9

2.383,86

6.644,98

5.696

1.145,38

98,13

170.0000

167

10.179,64

5.344**

1.000

1.145,38

3.420.83

Vila Alpina

255.0000

289,5

8.808,3

64.198

14.400

1.145,38

3.420.83

Vila Imperial

126.000

47

2.680,85

21.109

17.579,8

1.145,38

151,43

Preço
Empreendimento médio das
unidades
analisados
(R$)****
Aldeia
Manguinhos
Ecolife da Vila
Ecolife Santa
Inês
Ecovillage
Morada das
Cássias
Parque das
Castanheiras
Parque Vila
Verde
Reserva Verde
Residencial Via
Garden
The One Fist
Class Residence

Preço médio
Preço de
do m²
Construção terrenos no
do m²*
entorno dos
emp.

Vila Platina
128.000
47
2.723,4
15.560,93
12.818,45
1.145,38
351,25
Fonte: trabalho de campo, sites das empresas construtoras-incorporadoras, site de empresas
de corretagem de imóveis e SINDUSCON-ES (2014).
* Preço do custo de construção do m² baseado no CUB de Fevereiro de 2014.
** A área construída foi obtida pela multiplicação entre o tamanho médio das plantas dos
imóveis pelo número de unidades total do empreendimento.
*** Preço obtido a partir de reportagem do caderno de imóveis do jornal Folha Vitória disponível
em http://www.folhavitoria.com.br/site/?target=noticia_imprime&cid=3&nid=433562. Acessado
em: 03/02/2014.
**** Não leva em consideração as taxas e impostos sobre as vendas, nem os juros dos
financiamentos. Além disso, deve-se considerar que esses valores são oriundos dos anúncios
e também do que os corretores informaram o que necessariamente pode não ser o preço real
da negociação imobiliária.

Complementando os dados da tabela 09, um fato importante a ser
considerado é o custo unitário básico da construção (CUB). O CUB conforme o
SINDUSCON-ES é um indicador que tem por objetivo apontar o custo do metro
quadrado da construção. É um dado que apresenta o custo parcial e não total
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da construção, pois, na composição do cálculo do CUB, alguns atributos da
construção de empreendimentos para o mercado não são considerados, como
por exemplo, os custos inerentes a terrenos, fundações especiais, elevadores,
instalações

de

incêndio,

ar

condicionado,

playgrounds,

recreação,

ajardinamento, ligações de serviços públicos, corretagem e publicidade, entre
outros (SINDUSCON-ES, 2014)

32

. Esses aspectos demonstram uma limitação

do indicador.
De maneira geral o CUB se apresenta como sendo um índice divulgado
mensalmente pelos SINDUSCONS estaduais33, que apontam os preços dos
materiais de construção, de mão de obra, com alguns equipamentos utilizados
na construção e finalmente com despesas administrativas.

Além disso, o

cálculo do índice é dividido em segmentos. No caso da produção residencial,
tem-se o segmento de baixo padrão, médio padrão e alto padrão. A divisão por
segmentos é feita a partir de diferentes fatores, dentre eles o padrão de
acabamento da construção. Entretanto, devido às dificuldades de se analisar
os padrões de acabamento dos empreendimentos analisados, optamos neste
trabalho por adotar o preço médio do custo da construção.

Neste sentido,

adotamos o preço médio do custo da construção referente ao mês de fevereiro
de 2014. Na figura 11 podem ser verificados o valor do CUB e sua
composição34.

32

SINDUSCON-ES. Considerações Metodológicas sobre o CUB disponível em:
http://www.sinduscon-es.com.br/sinduscon/index.htm acessado em 04/02/2014.
33
Informações sobre o CUB de vários estados podem ser obtidas no sitio da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC): http://www.cbic.org.br/.
34
Além do CUB, existem outros índices que apontam o custo de construção do metro
quadrado, dentre eles podemos apontar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil (SINAPI) divulgado pelo IBGE e pela Caixa Econômica Federal.
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Figura 11: Média da composição do CUB de Fevereiro de 2014.

Fonte: SINDUSCON-ES, 2014.

Visto as características do CUB e dos empreendimentos em geral,
passaremos agora para a elaboração de alguns cálculos com os dados
apresentados para a partir de então tornar visível os custos da construção e os
possíveis lucros dos promotores imobiliários e dos proprietários fundiários por
meio da exploração do trabalho.
Inicialmente a partir dos dados, podemos: a) conhecer os possíveis
preços dos terrenos dos empreendimentos analisados por meio

da

multiplicação do preço médio do m² dos terrenos que se localizam no entorno
dos empreendimentos analisados pela área do terreno do empreendimento; b)
os custos totais de construção, obtido pela soma do resultado da multiplicação
entre a área construída com o preço de construção ao m² somado ao preço do
terreno do empreendimento; c) os valores totais de vendas dos imóveis, são
obtidos pela multiplicação entre o preço médio das unidades pelo número de
unidades dos empreendimentos e; d) os lucros dos promotores imobiliários
foram obtidos por meio da subtração dos custos totais de construção dos
valores totais de venda dos imóveis.

Em síntese temos as seguintes

equações:
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Preços dos Terrenos (PT) = preço médio do m² dos terrenos que
se localizam no entorno dos empreendimentos analisados
(PMm²TEA) x área do terreno do empreendimento (ATE); (PT =
PMm²TEA x ATE).



Custo da construção sem contabilizar os gastos com o
terreno (CCST) = Área construída (AC) x custo de construção do
m² (CUB); (CCST = AC x CUB).



Custos totais de construção (CTC) = (área construída x custo
de construção do m²) (AC x CUB) + preço dos terrenos dos
empreendimentos (PTE); (CTC = (AC x CUB) + PTE).



Valores totais de vendas dos imóveis (VTV) = preço médio de
venda das unidades (PMVU) x número de unidades dos
empreendimentos (NUE); (CTV = PMVU x NUE).



Lucro do promotor imobiliário (LPI) = custos totais de
construção (CTC) – valores totais de vendas dos imóveis (VTV);
(PPI = CTC – VTV).

Em relação ao cálculo do custo da construção sem a contabilização dos
gastos com o terreno, é necessário salientar que a partir da mesma equação, é
possível verificar o custo com a mão de obra na construção (capital variável) e
também os custos com os materiais de construção, despesas com
equipamentos e administração. Para isso, se repete a equação substituindo
apenas o preço médio total do CUB pelos respectivos preços médios totais dos
diferentes itens que compõem o CUB que são os valores referentes à mão de
obra, material de construção, equipamentos e despesas administrativas.
Os resultados dos cálculos encontram-se na tabela 10 e na figura 12.
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Tabela 10: Preço total do terreno, custo da construção sem o terreno, custo da mão de obra, custos com material de construção equipamentos e despesas administrativas, custo total da
construção, valores totais dos imóveis e lucros do promotor imobiliário.

Empreendimentos

(I)
Preço total
do terreno
(PT)

(II) =
(IIa + IIb)
Custo da
construção
sem o terreno
(CCST)

(IIa)
Custos com
mão de obra
na
construção

(IIb)
Custos com
mat. De
construção,
equip. e d.
adm.

(IIb/III)
% Custos
(IIa/III)
(I /III)
com mat.
(III)
% do custo
% do
De
(I+II)
da mão de
terreno no
construção,
Custo total de
obra no
custo total
equip. e D.
construção
custo total
da
Adm no
(CTC)
da
construção
custo total
construção
da
construção.

(IV)
Valor total
de vendas
dos
imóveis*
(VTV)

(V)
(VTV-CTC)
Lucro do
promotor
imobiliário
(LPI)

(IIa/IV)
% do
(IIb/IV)
(V/IV)
custo
(I/IV)
% Custos
% Lucro
da
% do
com mat. de
do
mão
terreno
construção,
promotor
de
no
equip. e
imobiliário
obra
valor
despesas
em relação
no
total de
adm. no
ao valor de
valor
venda
valor total
venda
total
de venda
de
venda

Aldeia Manguinhos

14.543.719

11.761.907

5.945.644

5.816.263

26.305.626

55,28

22,6

22,12

41.454.000

15.148.374

36,55

35,08

14,34

14,03

Ecolife da Vila
Ecolife Santa Inês
Ecovillage

601.543,04
311.654,70
1.216.676,90

3.328.245,20
2.180.803,50
1.816.572,60

1.682.427,94
1.102.396,17
918.277,45

1.645.817,26
1.078.407,33
898.295,15

3.929.788,24
2.492.458,20
3.033.249,50

15,3
12,5
40,11

42,81
44,22
30,27

41,89
43,28
29,62

9.030.000
6.630.000
4.420.000

5.100.211,80
4.137.541,80
1.386.750,5

56,48
62,41
31,38

6,67
4,71
27,53

18,63
16,62
20,77

18,22
16,26
20,32

Morada das Cássias

1.121.650,80

9.474.583,30

4.789.401,85

4.685.181,45

10.596.234,10

10,58

45,2

44,22

19.800.000

9.203.766

46,49

5,67

24,18

23,66

Parque das Castanheiras

5.752.423

44.331.932

22.409.792

21.922.140

50.084.355

11,48

44,74

43,78

91.215.000

41.130.645

45,1

6,3

24,57

24,03

8.250.601,65

8.071.063,35

22.143.336,90

26,29

37,26

36,45

36.900.000

14.756.663,1

40

15,78

22,35

21,87

4.756.088,50 23.434.474,00 11.846.126,60 11.588.347,40 28.190.562,50

16,87

42,02

41,11

94.570.216

66.379.653,5

70,2

5,03

12,52

12,25

6,84

47,09

46,07

12.480.000

4.310.024,50

34,55

4,48

30,82

30,15

Parque Vila Verde
Reserva Verde
Residencial Via Garden

5.821.671,90 16.321.665,00

558.948,48

7.611.027,10

3.847.374,19

3.763.652,91

8.169.975,58

The One Fist Class
3.420.830
6.120.910,70
3.094.120,35
3.026.790,35
9.541.740,70
35,85
32,43
31,72
54.400.000 44.858.259,3
82,47
6,29
5,68
Residence
Vila Alpina
49.259.952
73.531.105
37.169.973,57 36.361.131,43 122.791.057
40,11
30,27
29,62
382.500.000 259.708.943
67,9
12,89
9,71
Vila Imperial
2.662.109,10 3.068.882,40
1.551.320,05
1.517.562,35
5.730.991,50
46,45
27,07
26,48
52.920.000 47.189.008,5
89,18
5,03
2,93
Vila Platina
4.502.480,50 17.832.178,00 9.014.165,97
8.818.012,03 22.334.658,50
20,16
40,35
39,49
39.680.000 17.345.341,5
43,72
11,35
22,71
Total
94.529.748
220.814.286
111621621,4 109192664,01
315344034
29,97
35,39
34,52
845.999.216 338.739.506,1
40,04
11,17
13,2
Fonte: Trabalhos de campos, site das empresas incorporadoras/construtoras dos empreendimentos, SINDUSCON-ES (2014) e jornais A Gazeta e A Tribuna (entre os dias 23 de janeiro e 28 de março de 2013).

5,56
9,5
2,86
22,22
12,9

*o valor total de venda esta baseado no preço de anúncio das unidades imobiliárias, isso significa, que esse valor pode não ser exatamente o valor da unidade imobiliária na negociação. Além disso, nesse valor não
está considerado os juros cobrados pelo financiamento do empreendimento pelos bancos e/ou as imobiliárias.
Maiores valores em relação ao % de lucro do promotor imobiliário em relação ao preço total de venda, ao % do terreno no valor total de venda e % do custo da mão de obra no valor total de venda.
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Figura 12: Gráficos do percentual de lucro do promotor imobiliário, do valor
total do terreno, do custo da mão de mão de obra e dos custos com materiais
de construção, equipamentos e despesas administrativas em relação ao preço
total de venda dos imóveis.
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Fonte: Trabalhos de campos, site das empresas incorporadoras/construtoras dos
empreendimentos, SINDUSCON-ES (2014) e jornais A Gazeta e A Tribuna (entre os dias 23 de
janeiro e 28 de março de 2013).

Inicialmente, estudando a tabela 10 e a figura12, podemos verificar a
real participação do preço do terreno (renda da terra), dos custos referentes ao
material de construção, equipamentos e despesas administrativas que
correspondem ao capital constante e o custo da mão de obra correspondente
ao capital variável no custo da construção segundo a terminologia marxista.
Verifica-se que em quatro empreendimentos (Vila Imperial, Ecovillage, Aldeia
de Manguinhos e Vila Alpina) o preço da terra corresponde ao maior custo na
construção.

Em

relação

ao

capital

variável,

nota-se

que

em

oito

empreendimentos (Vila Platina, Morada das Cássias, Parque Vila Verde,
Reserva Verde, Via Garden, Parque das Castanheiras, Ecolife da Vila e Ecolife
Santa Inês) ele representa o maior custo na construção e que ainda é muito
117

significativo

nos

empreendimentos

em

que

os

preços

dos

terrenos

correspondem ao maior custo. Em relação aos custos dos materias de
construção, equipamentos e despesas administrativas, verifica-se como sendo
o elemento que aparece como sendo o segundo ou terceiro maior custo na
construção. Em meio a isso, a única exeção é o empreendimento The One First
Class Residence, onde os custos entre capital variável, capital constante e
preço do terreno de maneira geral são iguais1. Entretanto, deve-se ressaltar
que em todos os empreendimentos, o capital variavel é maior do que o capital
constante.
A questão que surge a partir destas constatações consiste em
compreender, como e porque em alguns casos, o custo do terreno (renda da
terra), corresponde ao maior custo e em outros casos predomina o custo com
a mão de obra no processo da construção?

Inicialmente, em relação ao

terreno pode ser pensado duas coisas, uma em relação a uma condição interna
da construção, a área do terreno, e outra, inerente a condição externa do
mesmo, em relação a localização. Quanto à área do terreno, nota-se que dos
quatro empreendimentos em que o custo do terreno predomina no custo da
construção, dois são horizontais (Ecovillage localizado em Porto Canoa e
Aldeia Manguinhos em Manguinhos, ambos em Serra), logo demandam
terrenos maiores, eles são bem maiores do que a propria área total construida
dos empreendimentos (cf. tabela 09). No empreendimento Ecovillage a área
construida representa 58% do terreno, no caso do Aldeia de Manguinhos, essa
proprorção é de 47,6% (cf. tabela 09). Além disso, tem-se a área do terreno do
empreendimento Vila Imperial (do PMCMV localizado no Bairro Santana em
Cariacia), que aparece como sendo o maior terreno (17.579,80 m²) entre os
empreendimentos

verticais

conforme

aponta

a

tabela

09.

Outro

empreendimento, o Vila Alpina localizado no bairro Barro Vermelho em Vitória,
tem

influências externas a construção, onde a influência predominante do

terreno deriva de sua localização produzida socialmente. Este empreendimento
está localizado em um bairro localizado próximo as praias de Vitória, onde se
1

Sem arredondar os dados do empreendimento The One First Class residence, teríamos: % do
terreno no valor total de vendas sendo igual a 6,29; % do custo da mão de obra no valor total
de venda correspondente a 5,68; e o % dos custos com material de construção, equipamentos
e despesas administrativas no valor total de vendas correspondente a 5,56.

118

verifica vários equipamentos e infraestururas (equipamentos de lazer,
educação, saúde, comércio e etc.)., e que apresenta uma grande produção e
alta valorização imobiliára (cf. tabela 09), onde os terrenos ultimamente vêm se
tornando escassos para a construção. Essas e outras condições permitem que
os proprietários fundiários estabeleçam altos preços pelos terrenos fazendo
com que se configure uma renda diferencial em relação às outras localizações
menos dotadas de equipamentos e de monopólio pelo controle dos lotes por
poucos proprietários e/ou pela imposição de um preço elevado sobre os
terrenos dessas localizações.
Em relação aos empreendimentos em que o capital variável é superior
ao valor pago pelo terreno, isso pode ser de modo geral compreendido pelo
fato de que os empreendimentos não se localizam em áreas onde predominam
rendas de monopólio sobre os terrenos, mas em áreas onde o preço dos
terrenos são mais baratos (as rendas diferenciais são inferiores ao centros) em
relação aos locais onde predominam as rendas de monopólio. Além disso,
outro fato que justifica o alto custo da mão de obra refere-se ao tamanho da
área

construída

dos

empreendimentos,

em

geral

entre

os

oitos

empreendimentos verificados com custo de capital variável superior ao da
terra, todos possuem áreas construídas significativamente maiores do que a
área do terreno. Com uma exceção, o Vila Alpina. Ele é o que possui a maior
área entre todos os empreendimentos pesquisados (64.198 m²), bem superior
a área do terreno, entretanto, em função de sua localização onde predomina a
renda de monopólio sobre o terreno, os custos com o terreno acabaram sendo
superiores ao custo com a mão de obra.
Em relação aos lucros imobiliários, analisando ainda a tabela 10 e a
figura 12, nota-se que em seis dos treze empreendimentos (Vila Imperial,
Reserva Verde, Ecolife da Vila, Ecolife Santa Inês, The First One Residence e
Vila Alpina) o valor do lucro dos promotores imobiliários foi mais que o dobro do
custo total da construção (capital constante, variável e preço da terra).
Entretanto, para se compreender de modo mais detalhado os lucros dos
promotores imobiliários, uma análise sobre a taxa de lucro, a taxa de mais valia
e a taxa da renda da terra deve ser realizada para verificarmos os lucros dos
promotores que derivam da exploração do trabalho e da apropriação da renda
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da terra. No caso da construção a terra não pode ser considerada capital
constante, porque ela na construção não é meio de produção, mas condição
para produção. Entretanto, o preço da terra que o incorporador paga ao
proprietário fundiário faz parte do custo da construção. Neste sentido, para
verificarmos os custos e os lucros da construção, a renda da terra deve ser
considerada. Logo o lucro do promotor imobiliário é sensível ao preço da terra
exigida pelo proprietário fundiário.
A renda da terra entra então no custo da construção e influência o lucro
(mais valia) do promotor imobiliário. Assim, utilizaremos a partir de Marx (apud
HARVEY, 2013a) e de aplicação realizada por Zanotelli (1998) à uma industria
as formas de cálculos das taxas de lucro e de mais valia. As taxas de renda da
terra são um exercício que se acrescenta ao citado anteriormente para tentar
comparar e tirar algumas conclusões dos dados apresentados e estudados dos
empreendimentos, pois estamos cientes das dificuldades que existem de definir
essas taxas em um setor e em alguns empreendimentos precisos, pois a mais
valia conceituada e aplicada por Marx supõe uma equalização constante da
mais valia no conjunto da sociedade, o que torna seu cálculo muito difícil.
Neste sentido, consideramos:
 A taxa de mais valia como sendo o produto da divisão entre o lucro
liquido pelo gasto com capital variável (Taxa de mais valia = Mais valia /
capital variável (custos salariais): (TMV = MV/CV)). A taxa de mais valia
mede a relação do lucro com os custos salariais e a taxa de exploração.
 A taxa de lucro corresponde ao resultado da divisão da mais valia – lucro
- (MV) pelo resultado da soma do capital variável (custos salariais) (CV)
com o capital constante (custos com material de construção
equipamentos e etc.) (CC) e a renda da terra (preço do terreno) (RT)
(Taxa de lucro = mais valia / (capital constante + capital variável + renda
da terra) (TL = MV/(CC+CV+RT)). A taxa de lucro mede a relação do
lucro com as despesas totais (equipamentos, custos salariais) à qual se
acrescenta o custo da terra.
 Em relação à taxa da renda da terra (TRT), consideramos a relação
entre a mais valia e o preço pago ao terreno que corresponde à renda
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da terra paga pelo promotor imobiliário ao proprietário fundiário (taxa de
renda da terra = mais valia (lucro) / renda da terra (preço do terreno)
(TRT = MV/RT)). A taxa de renda da terra mede a relação do lucro com
o preço da terra, e, portanto, do sobrelucro relativo a terra, que no
nosso caso representa a proporção de lucro não pago ao dono da terra,
pois, o promotor imobiliário ou comprou a terra barato ou a vende muito
caro.
Na tabela 11 e na figura 13, podem ser verificados os resultados dos
cálculos das taxas para cada empreendimento analisado.
Tabela 11: Taxa de lucro, de mais valia e renda da terra.
Número
Área
Área do Taxa de
de
construída terreno renda da
unidades
(m²)
(m²)
terra

Taxa
de
mais
valia

Taxa de lucro
considerando
a terra

Empreendimentos

Bairro

Aldeia
Manguinhos

Manguinhos / Serra

63

10.269

21.557

1,04

2,55

0,58

Ataíde/ Vila Velha
Santa Inês / Vila
Ecolife Santa Inês
Velha
Ecovillage*
Porto Canoa / Serra

60

2.906

1.216

8,48

3,03

1,3

34

1.904

630

13,28

3,75

1,66

26

1.586

2.732

1,14

1,51

0,46

Ecolife da Vila*

Morada das
Cássias*

Kubistchek
/Guarapari

176

8.272

6.836

8,21

1,92

0,87

Parque das
Castanheiras

Praia da Costa/ Vila
Velha

120

38.705

4.100

7,15

1,84

0,82

Parque Vila
Verde*

Planície da Serra /
Serra

300

14.250

13.071

2,53

1,79

0,67

Reserva Verde

Santa Luzia / Serra

220

20.460

10.291

13,96

5,6

2,35

Residencial Via
Garden*

Marcilio de Noronha
/ Viana

128

6.645

5.696

7,71

1,12

0,53

The One Fist
Class Residence

Praia do Canto /
Vitória
Barro vermelho /
Vitória
Santana/Tabajara /
Cariacica
Tiradentes /
Cariacica

32

5.344

1.000

13,11

14,5

4,7

150

64.198

14.400

5,27

6,99

2,12

420

21.109

17.580

17,73

30,42

8,23

310

15.561

12.818

3,85

1,92

0,78

211.209

111.926

3,58

3,03

1,07

Vila Alpina
Vila Imperial*
Vila Platina*

Total
2039
*Empreendimentos enquadrados no PMCMV.
Maiores valores
Fonte: Trabalhos de campos, site das
empreendimentos e SINDUSCON-ES (2014).

empresas

incorporadoras/construtoras

dos
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Em relação às taxas, é importante destacar que quanto mais próximo de
1, as taxas de mais valia, as taxas de lucro e as taxas de renda da terra são
baixas, o lucro tende a se igualar respectivamente ao custo da força de
trabalho, ao custo total ou ao custo do terreno; quanto maior for a taxa, mais
ela se destaca, assim, uma taxa de mais valia igual a 2 equivale a um lucro que
representa duas vezes o que se gastou com os custos salariais.

Figura 13: Gráficos da taxa de mais valia, renda da terra e de lucro.

*Empreendimentos enquadrados no PMCMV.
Fonte:Trabalhos de campos, site das
empreendimentos e SINDUSCON-ES (2014).

empresas

incorporadoras/construtoras

dos
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Analisando a tabela 11 e a figura 13 podemos notar que, a taxa de renda
da terra vai de 1 a 17, a taxa de mais valia vai de 1 a 30 e a taxa de lucro de 1
a 8. Em quatro casos, a taxa de renda da terra e superior a taxa de mais valia,
demonstrando uma relação de extração de lucro da terra em geral superior a
extração de lucro pelo trabalho seja porque a relação do preço pago pelo
terreno é bem inferior ao preço do mercado, ou ainda porque o preço de venda
é preço de monopólio (alto) proporcionalmente ao que custou, mas também, a
exploração da mais valia vai de par e passu (vide Vila imperial pelas duas taxas
mais altas de renda da terra e mais valia).
Analisando a taxa da renda da terra (o sobrelucro retirado dos
proprietários fundiários) nota-se que os dois empreendimentos horizontais
(Ecovillage e Aldeia Manguinhos) são os que apresentam as menores taxas,
onde o Ecovillage apresenta uma taxa de renda da terra de 1,14, ou seja, o
lucro é próximo do que custou o terreno, enquanto que o Aldeia Manguinhos
apresenta uma taxa de renda da terra é 1,04. Nestes dois casos a taxa de
renda da terra é inferior à taxa de mais valia, ou seja, a relação do lucro com os
gastos salariais é mais significativa que com os gastos com a terra. Além
desses casos, outros três empreendimentos possuem a taxa de renda da terra
inferior à taxa de mais valia que são os casos dos empreendimentos The One
First Class Residence, Vila Alpina e Vila Imperial. No caso dos dois primeiros
empreendimentos, o que, em parte, justifica a taxa de renda da terra inferior à
taxa de mais valia é o fato dos mesmos estarem localizados (respectivamente
Praia do Canto e Barro Vermelho em Vitória) em bairros onde se verifica o
preço médio do metro quadrado de terrenos mais caro dentre os
empreendimentos analisados (cf. tabela 09). Além disso, a relação do lucro
com os custos salariais é um pouco superior aquela da relação com o custo
dos terrenos. Por sua vez, a situação do Vila Imperial é diferente, o preço
médio do metro quadrado do terreno não é tão caro como o dos casos
anteriores, entretanto a questão está na área construída, no número de
unidades e no preço de venda da unidades do empreendimento, o que faz com
que a relação lucro/custos

salariais seja quase o dobro

da

relação

lucro/terreno.
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O

Vila

Imperial

(localizado

na

periferia

de

Cariacica)

é

o

empreendimento que apresenta a segunda maior área construída entre os
empreendimentos analisados, ficando atrás somente do Vila Alpina (cf. tabela
11). Entretanto, ele é o empreendimento que apresenta o maior número de
unidades, sendo 420 ao todo, contra 150 do Vila Alpina. Deste modo, pode-se
dizer que o trabalho foi “mais produtivo” quando comparado ao Vila Alpina.
Além disso, soma-se a questão o fato do preço de venda do empreendimento
estar definido muito acima do seu custo total, o que é demonstrado pela taxa
de lucro comparada ao Vila Alpina. (cf. tabela 10 e 11).
Em média, os treze empreendimentos apresentam uma taxa de renda da
terra correspondente a 7,96. Ou seja, quase 8 vezes maior é a relação da mais
valia (lucro) com o preço da terra, demonstrando uma acentuação do
sobrelucro retirado do capitalista e em última instância do trabalhador que
produz o valor.
Em relação à taxa de mais valia, que representa o trabalho não pago
aos trabalhadores, nota-se que a produção imobiliária é extremamente
exploradora de trabalho, em média entre os treze empreendimentos tem-se
uma taxa de exploração de aproximadamente 4,91. Ou seja, o valor da mais
valia é 4,91 vezes maior do que o valor pago aos trabalhadores. O que se
destaca ainda analisando a tabela 11, corresponde à taxa de mais valia
verificada no empreendimento Vila Imperial do PMCMV, apresentando uma
taxa de mais valia de 30,42. Essa alta taxa de mais valia se justifica conforme
apresentamos acima devido a grande área construída, o elevado número de
unidades e o preço de venda das unidades do empreendimento, esse muito
acima do preço de custo. Além disso, destaca-se ainda as taxa de mais valia
do empreendimento The First One Residence (localizado no bairro Praia do
Canto em Vitória), sendo de 14,5. Essa alta taxa pode ser compreendida em
função do preço de venda do empreendimento muito acima do preço de
produção e ainda devido o mesmo apresentar uma área construída (5.344 m²)
proporcionalmente muito maior do que a área do terreno (1000 m²). As
mesmas considerações também nos ajudam a compreender a alta taxa de
mais valia do empreendimento Vila Alpina (localizado no bairro Barro Vermelho
em Vitória).
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Por sua vez, na taxa de lucro conforme a tabela 11 tem-se os dois
empreendimentos horizontais (Aldeia Manguinhos e Ecovillage) entre as três
menores taxas de lucros, o que demonstra que o alto preço por um grande
terreno para a construção deste tipo de imóvel seja enquadrado no PMCMV ou
não, diminui as taxas de lucros dos promotores imobiliários. Neste sentido,
pode-se levantar a hipótese de que o pequeno número de empreendimentos
horizontais lançados na RMGV em relação aos empreendimentos verticais se
deve ao fato de ser uma tipologia que apresenta uma taxa de lucro menor para
os incorporadores/construtores, devido à renda da terra exigida pelos
proprietários fundiários.
O empreendimento que apresenta a maior taxa de lucro é o
empreendimento Vila Imperial inserido no PMCMV localizado em uma região
periférica de Cariacica apresentando uma taxa de lucro de 8,23 seguido dos
empreendimentos voltados para os segmentos econômicos médio alto e alto
localizados em regiões que apresentam importante produção imobiliária, como
o caso do The One First Class Residence, localizado no bairro Praia do Canto,
o Reserva Verde em Santa Luzia próximo a Laranjeiras, o Vila Alpina em Barro
Vermelho e o Ecolife Santa Inês no bairro Santa Inês, que junto com Ataíde,
Aribiri e etc. apresentam uma grande produção imobiliária recente. Em geral,
essas taxas de lucro se dão além da diferença entre os custos totais da
construção, em função da maneira como os promotores imobiliários
estabelecem o preço de venda das unidades dos empreendimentos.
Diante das taxas apresentadas uma coisa chama a atenção, é o fato de
ser um empreendimento enquadrado no PMCMV (Vila Imperial) apresentar a
maior taxa de lucro ao incorporador/construtor e ao mesmo tempo apresentar a
maior taxa de mais valia e maior taxa de renda da terra (cf. figura 11). Isso se
deve a três coisas, uma primeira relacionada ao baixo preço do terreno do
empreendimento que se localiza no limite dos bairros Santana e Tabajara em
Cariacica2, a segunda se deve ao tamanho da área construída e o número de
2

Cabe ressaltar que segundo depoimento em entrevista cedida a outro pesquisador do grupo
de estudos “A expansão da Região metropolitana da Grande Vitória: a terra é o nó” de uma exsubsecretaria da secretaria de planejamento urbano de Cariacica, todos os empreendimentos
do PMCMV do município tiveram os terrenos indicados e/ou subvencionados pela prefeitura às
empresas construtoras-incorporadoras.
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unidades. O empreendimento Vila Imperial apresenta como apontamos acima,
a segunda maior área construída entre os empreendimentos estudados com
21.109 m² e ainda apresenta o maior número de unidades, sendo 420 de
tamanho médio de 47 m², o que justifica em parte a alta taxa de exploração,
por fim, a terceira, corresponde ao preço de venda das unidades que é definido
pelo incorporador/construtor, esse, muito superior ao custo total da construção.
Deste modo, somadas às particularidades do baixo preço da terra (cf. tabela
09) ao grande tamanho de área construída, ao grande número de unidades e o
preço de venda muito superior ao preço de custo total da construção pode-se
compreender os motivos das elevadas taxas de renda da terra, mais valia e
lucro do empreendimento Vila Imperial.
Diante do exposto acima, podemos nos questionara ainda porque o
empreendimento Residencial Via Garden – inserido no PMCMV - que possui o
m² do terreno mais barato (cf. tabela 09), localizado no bairro Marcilio de
Noronha em Viana, não possui taxas de lucro, mais valia e renda da terra tão
grandes como a do empreendimento Vila Imperial? Inicialmente podemos
considerar o tamanho da área construída, enquanto que o Vila Imperial
apresenta uma área construída de aproximadamente 1,2 vezes maior que o
terreno (21.109 m² de área construída em um terreno de 17.579,8 m²), o Via
Garden apresenta uma área construída de 1,12 vezes maior que o terreno
(6.383,8 de área construída em um terreno de 5.696 m²), ou seja,
proporcionalmente uma área construída pouco menor. Ainda em relação ao
tamanho do empreendimento, outro atributo que justifica essas diferenças nas
taxas é em relação ao número de unidade, enquanto o Vila Imperial possui 420
unidades, o Via Garden possui 128. Além disso, tem-se o fator externo
novamente a construção inerente à localização, Santana está relativamente
próximo ao subcentro metropolitano de Campo Grande e ao terminal
rodoviários urbano de Itacibá, é cortado por uma importante via do município
de Cariacica a ES-080 (José Sete), e também próximo à rodovia do Contorno
(BR-101 Contorno), facilitando assim o acesso a Serra e etc. que são fatores
que nos auxiliam a explicar o preço do imóvel Vila Imperial no bairro. Enquanto
o Via Garden está em um município onde a produção imobiliária é ainda muito
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incipiente3, em uma região também relativamente próxima a Campo Grande via
a BR-262, mas distante de Vitória, Serra e Vila Velha. Além disso, tem-se o fato
do estabelecimento do preço do empreendimento pelo incorporador/construtor,
que em Viana não pode estabelecer um alto preço pelo imóvel devido dentre
outras coisas a não consolidação da produção imobiliária no município, que
levaria consigo uma elevação dos preços da terra e dos imóveis, e
possivelmente em decorrência de uma ausência de público consumidor para
empreendimentos de valor elevado.
Em síntese, a partir da análise das taxas de lucro, mais valia e renda da
terra, nota-se que essas são sensíveis às diferenças de tipologias dos
empreendimentos (vertical e horizontal), ao tamanho, a localização e ao preço
do terreno, ao número de unidades dos empreendimentos e ao tamanho da
área construída, ao preço de venda estabelecido pelo promotor imobiliário e à
exploração do trabalho. Além disso, nota-se que o lucro do promotor imobiliário
ora tem maior parte advindo da taxa de renda da terra, que representa a parte
do lucro não paga ao proprietário da terra como demonstra os casos dos
empreendimentos Reserva Verde, Ecolife Santa Inês, Ecolife da Vila, Morada
das Cássias, Parque das Castanheiras, Vila Platina, Parque Vila Verde e
Residencial Via Garden que possuem taxas de renda da terra superiores às
suas respectivas taxas de mais valias, e que ora o lucro do promotor imobiliário
em sua maior parte advém da exploração do trabalho, como no caso dos
empreendimentos Aldeia Manguinhos, Ecovillage, Vila Alpina The One First
Class Residence e Vila Imperial que possuem taxas de mais valia superiores a
suas taxas de renda da terra. Entretanto, existem casos onde mesmo tendo
diferença entre a taxa de renda da terra e a de mais valia, as duas são
elevadas, o que culmina em uma taxa de lucro fabular para os promotores
imobiliários como ficou demonstrado principalmente com o empreendimento
Vila Imperial.
Visto algumas considerações sobre as taxas de lucro, de renda e de
mais valia, por meio de uma análise interna e externa da construção, algumas

3

Sobre
a
produção
imobiliária
de
Viana
ver
http://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/2013/04/empreendimentos-residenciais-emviana.html.
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questões devem ser colocadas. Em princípio, como se relacionam os atores
(proprietário fundiário, trabalhador e promotores imobiliários) neste processo?
Qual a relação entre a renda da terra com o lucro imobiliário? Como é definido
o preço dos imóveis, que consequentemente influência na determinação do
lucro imobiliário? São questões que tentaremos compreender a seguir.

4.2: Relações entre os atores da construção e a definição do preço do
produto imobiliário

Em relação aos atores envolvidos na construção4, os promotores
imobiliários tem um papel destacado, isso, pois são eles que vão conduzir o
processo da construção. Serão eles os responsáveis pela concepção do
empreendimento, pela definição da localização, pela avaliação do mercado, da
contratação de serviços, articulação com instituições para a viabilização de
financiamentos e etc. (RIBEIRO apud GONÇALVES 2010). O Proprietário
fundiário apenas participa do processo, pois detém por direitos jurídicos a
propriedade privada da terra, essa que é condição para a produção imobiliária.
Neste sentido, na relação entre o proprietário fundiário e o promotor imobiliário
podem surgir conflitos, afinal, o proprietário busca estratégias para a
valorização do terreno para assim obter maior lucro na forma de renda da terra,
e conforme vimos nos empreendimentos analisados, o preço da terra é um
fator

determinante

na

taxa

de

lucro,

em

especial

para

aqueles

empreendimentos horizontais.
Mas de nada adianta o promotor imobiliário ter todo o capital constante
para a construção se não utilizar o capital variável.

Neste sentido, os

promotores imobiliários passam a depender da força de trabalho e a compram.
Mas no ato da compra, estabelece-se uma espécie de contrato entre o
trabalhador e o promotor imobiliário ou um capitalista qualquer, que
determinam duas condições. Uma primeira, que o trabalhador irá trabalhar sob
4

Cabe ressaltar que além desses atores, existem ainda na construção outros também
importantes, como por exemplo, a participação dos Bancos no financiamento da construção e
do consumo.
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o controle de quem comprou sua força de trabalho, e a segunda, que tudo que
o trabalhador produzir durante o tempo que foi contratado será do promotor
imobiliário. Em troca, o promotor imobiliário lhe fornecerá o pagamento na
forma de salário (HARVEY, 2013). A partir disso, o trabalho é organizado para
produzir uma nova mercadoria a partir mercadorias adquiridas (terreno e
materiais de construção) pelo promotor imobiliário para a construção. E essa
nova mercadoria (o produto imobiliário) terá uma valor maior, pois, para
produzi-la, um determinando tempo de trabalho teve que ser empregado nas
outras mercadorias (terreno e material de construção). E o tempo de trabalho
gera valor. Entretanto, o trabalho produz valor acima do equivalente ao
necessário para a sua reprodução, isso, pois, se são necessárias 5 horas de
trabalho para se produzir um valor equivalente a sua reprodução que é pago na
forma de salário, o capitalista o contrata por 10 horas, e consequentemente se
apropria de 5 horas de valor produzido na forma trabalho excedente.

Deste

modo, surge à conhecida mais valia, fruto da diferença entre o valor que o
trabalho incorpora nas mercadorias numa jornada de trabalho e o valor que o
trabalhador recebe por entregar ao capitalista a força de trabalho em troca do
salário (HARVEY, 2013).
Diante disto, pode-se concluir que todo valor é produzido pelo trabalho e
toda mais valia corresponde a tempo de trabalho não pago. A terra no modo
capitalista de produção conforme visto em capítulos anteriores se torna uma
exceção, e em função de suas particularidades, seus proprietários cobram a
renda da terra. Além disso, conforme demonstramos, a renda da terra se
transforma em mais valia, trabalho não pago. Deste modo, sendo a renda da
terra mais valia, e quem paga a renda da terra é o capitalista que em nosso
caso se personifica na figura do promotor imobiliário, pode-se concluir que a
renda da terra do proprietário fundiário e o lucro do promotor imobiliário são
frutos da divisão (conflituosa e disputada) da mais valia que surgiu do trabalho
não pago na construção (MARX, 1988). Essa divisão conforme demonstrou
nossos estudos de casos, aponta que a partilha é vantajosa para o promotor
imobiliário que em geral tem altas taxas de renda da terra extraída da terra e
altas taxas de mais valia.
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Visto como surge o valor e como se relacionam os atores envolvidos na
construção, resta-nos entender como é definido o preço dos imóveis.
Foi demonstrado no capitulo primeiro alguns aspectos que influenciam
na determinação do preço terreno, e esses não são muitos distintos dos
aspectos que estão relacionados ao preço dos produtos imobiliários, afinal, na
produção imobiliária a terra é parte integrante do produto imobiliário (PEREIRA
apud TONE 2010). Neste sentido, assim como o emprego de capital fixo em
uma determinada área pode valorizar um terreno, também se valoriza um
empreendimento. Isso significa dizer que um empreendimento pode ter 40
anos de uso que seu preço vai estar oscilando em função das condições do
entorno. Diante disto, é possível afirmar que o preço de um produto imobiliário
além de ser determinada pelos custos com terreno, força de trabalho e
materiais de construção, também se origina pela sua localização, pelo seu
entorno, pela capacidade da produção imobiliária se apropriar do ambiente
construído.
Segundo Tone (2010) a valorização de um produto imobiliário, tem
origem em valores pretéritos, se alimenta da produção recente e ainda
pressupõe o desenvolvimento do entorno onde o mesmo se insere. Deste
modo, a partir dos nossos estudos de caso pode-se compreender porque os
empreendimentos

nas

regiões

de

dinamização

imobiliária

possuem

empreendimentos mais valorizados como o The One First Class Residence,
Vila Alpina e etc., porque já se apropriaram da grande quantidade de capitais
fixos empregado nos bairros em que se localizam, seja por meio de
infraestruturas ou até mesmo pela própria produção imobiliária, e ao mesmo
tempo compreender porque o Via Garden tem um preço baixo quando
comparados aos outros empreendimentos, em função da menor quantidade de
capital fixo empregado na região de sua inserção, e ainda por não se ter uma
significativa produção imobiliária em Viana que valorizasse a região onde ele
está localizado.
Além disso, pode se considerar que o preço dos produtos imobiliários,
também são determinados a partir dos excedentes consumidores (HARVEY
1980). Esses representam a diferença entre o que um individuo pode realmente
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pagar por um bem, no caso o imóvel, e o que ele estaria inclinado a pagar para
não ficar sem ele (HARVEY, 1980). Deste modo, empreeendimentos como o
The One First Class Residence que vem sendo construido no bairro Praia do
Canto, pode cobrar um valor baseado no que os consumidores estariam
inclinados a pagar por um empreendimento com vista para a praia. Ou ainda o
Vila Imperial no bairro Santana em Cariacica que apresenta um preço de venda
muito acima dos custos da construção, estabelecendo um preço de venda
baseado no que os consumidores que estariam dispostos a pagar para morar
no imóvel.
O limite dos preços dos produtos imobiliários quem vai determinar será o
promotor imobiliário a partir de análises dos processos interno e externos da
construção e do próprio mercado, podendo, a partir disso, estabelecer um
preço de venda superior (ou muito superior como no caso do Vila imperial) ao
preço dos custos totais da construção (considerando o custo da construção
acrescido o valor do terreno). Esse preço conforme Tone (2010), é definido
essencialmente,

pelas

possibilidades

de

pagamento

na

disputa

pela

apropriação do espaço.
Mas os empreendimentos em geral buscam aumentar e justificar seus
preços utilizando diversas técnicas como, por exemplo, o marketing imobiliário
que busca tornar cada empreendimento singular. Neste sentido, destaca-se
um discurso e uma apropriação mercadológica no que diz respeito ao lazer,
qualidade de vida, proximidade com a natureza e segurança.

Esses aspectos

podem ser verificados nas frases que os anúncios destes imóveis apresentam,
bem como nos nomes dos empreendimentos conforme demonstra a tabela 12.
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Tabela 12: Frases de propagandas dos empreendimentos estudados.
Frases
Condomínio fechado de apartamentos de 2 dormitórios com vaga de garagem e área
de lazer para garantir o conforto a segurança e a diversão para toda a sua família*.
Já imaginou Morar com a Natureza na porta da sua casa?
Requinte e sofisticação com vista para o mar têm endereço em Vitória (...)

Empreendimento
Parque Vila Imperial
Reserva Verde
The First One Class
Residence

O Vila Alpina é um empreendimento diferenciado que privilegia a funcionalidade dos
apartamentos, bem como, a implantação de grandes áreas verdes integrada ao
Vila Alpina
projeto de infraestrutura de esporte e lazer. Um excelente empreendimento para quem
procura comodidade, segurança e tecnologia para toda família.
Com o privilégio de estar em um local tranquilo que proporciona o constante contato
com a natureza, o condomínio oferecerá segurança e bem estar aos moradores, com
Aldeia Manguinhos
uma área de lazer completa.
Fonte: Sites das construtoras/incorporadoras e folders de propagandas dos empreendimentos,
2014.

Analisando as frases expostas na tabela 12, nota-se que os
empreendimentos expõem um discurso de qualidade de vida que apenas seria
possível adquirindo uma unidade habitacional no empreendimento, pois fora de
seus muros, a cidade é insegura e caótica. Logo conforme esse discurso do
marketing imobiliário, viver usufruindo de lazer e segurança se tornou uma
mercadoria que é produzida e vendida por esses produtos imobiliários 5.
Acrescenta-se a isso, o fato de que esta apropriação na ordem discursiva do
setor imobiliário dessas “necessidades do viver” é uma das estratégias (mas
não a central, pois como demonstramos a exploração do trabalho e a
apropriação da renda da terra se mostra de modo mais significativo) que pode,
ou não, contribuir para o setor se reproduzir por meio da produção de espaço.
Além disso, esses empreendimentos vêm oferecendo ao mercado a
natureza, esta que contemporaneamente se apresenta como sendo uma
raridade na cidade, logo, valiosa. Entretanto, não é a raridade em si que
justifica a influência no preço dos imóveis, mas sim, um conjunto de estratégias
da estrutura produtiva que busca mais valia por meio da apropriação e da
intensa exploração da natureza. Neste sentido, a natureza é apropriada pelo
setor imobiliário, e recriada, ou melhor, signos da natureza são produzidos e
vendidos em massa (LEFEBVRE, 2004). Conforme Lefebvre (2004) “a
5

Para maiores informações sobre o discurso mítico das propagandas dos empreendimentos
ver Bricalli (2010) e Zanotelli et. al. (2012).
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natureza distancia-se, mas os signos da natureza e do natural se multiplicam,
substituindo e suplantando a natureza real” (LEFEBVRE, 2004, pág. 36).
Essa apropriação da natureza e da qualidade de vida com lazer e
segurança que esses empreendimentos oferecem contribui tanto para
apresentar esses empreendimentos como singulares, como também para que
eles estabeleçam preços mais elevados. Nesta direção, pode-se dizer que a
lógica da construção é buscar evidenciar as desigualdades espaciais de
maneira que cada lugar se pareça único para a partir de então, justificar seu
preço (CAMPOS JÚNIOR, 2002).
Além disso, outro fator que pode de certo modo interferir no preço dos
imóveis pode ser compreendido pelo fato do mesmo também apresentar uma
possibilidade de renda a seu proprietário caso este alugasse o imóvel. Ou seja,
o proprietário do imóvel poderia obter uma renda (na forma de aluguel) pelo
fato do controle privado de um espaço, no caso, o espaço de moradia.
De maneira geral, a definição do preço do produto imobiliário bem como
sua possibilidade de valorização extrapola o processo de construção em si, em
função das características que a terra e o produto imobiliário integrado a ela
representam e pelas estratégias utilizadas para justificar em partes os preços
dos imóveis.
Tal

processo

caracteristico

da

produção

imobiliária

leva

ao

desinteresse no aumento da produtividade do trabalho na construção,
mantendo-a como produção manufatureira. E ao mesmo tempo, leva
a persistente elevação nos preços dos imoveis e terrenos ao longo do
tempo, assim, fica claro que esta valorização implica em uma
organização desigual da cidade (TONE, 2010 p. 80 ).

Em sintese, enquanto os promotores imobiliários e até mesmo os
proprietários fundiários lucram com o PMCMV - como evidenciou o caso do Vila
Imperial que foi o empreendimento que apresentou a mais alta taxa de lucro, a
mais alta taxa de mais valia e a mais alta taxa de renda da terra - e outros
produtos imobiliários, ocorre uma mercantilização generalizada do espaço
urbano, tornando o mesmo cada vez mais fragmentado e segregado. Deste
modo, nota-se que o espaço urbano vem se colocando em uma condição que
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permite a realização de valorização de capitais por meio da mercantilização de
terras, da exploração do trabalho e da produção de novos produtos imobiliários.
Em suma para os promotores imobiliários e para o capital em geral, fabricar
cidade se tornou um negócio muito rentável.
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05: CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta da pesquisa consistiu na investigação e discussão das
transformações recentes do espaço urbano da Grande Vitória, onde
analisamos mais de perto as transformações que motivaram o crescimento da
produção imobiliária e suas estratégias de construção e apropriação do espaço
por meio de análises das relações entre a os lucros da construção, a força de
trabalho e a renda da terra.
Neste sentido, verificamos um aumento da produção imobiliária de
condomínios

(considerando

os

empreendimentos

do

PMCMV

como

condomínios) e loteamentos fechados na Grande Vitória em número de
unidades em paralelo a um processo de espraiamento desta produção que
atingiu bairros periféricos. Este processo, por sua vez, vem seguido de ondas
de valorização dos imóveis e das terras como um todo. Entretanto, devemos
ressaltar que ultimamente o número de lançamentos está reduzindo (cf. gráfico
01) e que de certo modo os preços dos imóveis estão tendendo para uma
menor valorização ou até mesmo uma estabilização.
Todavia, em linhas gerais a valorização e o espraiamento da produção
imobiliária são extremamente nefastos para a cidade e para a realidade
urbana, uma vez que esses empreendimentos vêm motivando cada vez mais a
expansão da mancha urbana sobre áreas rurais - que são controladas por
grandes latifundiários e/ou empresas do setor imobiliário – conforme vimos
pelas análises das localizações dos loteamentos fechados e também de alguns
empreendimentos do PMCMV que vem sendo sediados exatamente na zona
limítrofe entre o rural e o urbano (BARBOSA, 2013).
Esses empreendimentos localizados nas regiões periféricas vêm
consolidando uma urbanização dispersa, permitindo que no interior da mancha
urbana ou nas franjas das cidades se formem grandes áreas vagas. Essas que
estão sendo cada vez mais valorizadas, uma vez que esses empreendimentos
reestruturam

uma

nova

localização

e

demandam

equipamentos

de

infraestrutura, transporte e lazer do setor público, o que condiciona o próprio
poder público aplicar capital fixo nesses empreendimentos, fazendo assim com
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que os proprietários de terras dos vazios urbanos próximos a esses
empreendimentos tenham suas rendas da terra engordada.
Tendo em vista essa consequência da produção imobiliária, e a forma
como foi elaborado o PMCMV entre o governo federal e as construtorasincorporados, pode-se de modo geral considerar que o que se verifica não é
uma política habitacional, mas sim uma nova forma de permitir a consolidação
e a expansão da produção imobiliária, pois, por meio do programa as empresas
conseguem produzir empreendimentos para segmentos econômicos mais
baixos produzindo em regiões periféricas onde o preço da terra é barato e
assim não comprometendo o lucro das empresas 6.
Em contrapartida nas regiões onde se verificam a produção imobiliária
voltada para um público abastado nota-se a formação de preços de monopólios
como demonstramos via o estudo do empreendimento The First One Class
Residence e do empreendimento Vila Alpina no bairro Barro Vermelho em
Vitória. Entretanto, o estabelecimento dos preços de monopólios sobre os
imóveis não se restringe apenas aos locais de dinamismo da produção
imobiliária, mas se associa as características gerais da construção (tamanho
da área construída, número de unidades, preço do terreno e custos com mão
de obra e etc.) e ao modo como é estabelecido o preço dos imóveis conforme
demonstrou o caso do empreendimento Vila Imperial localizado na periferia de
Cariacica.
Esses processos tanto da valorização imobiliária das regiões periféricas
como a formação de preços de monopólios em regiões de dinamização
imobiliária e até mesmo periféricas, demonstra como que a terra, e a terra
associada ao produto imobiliário podem ao mesmo tempo influenciar o entorno

6

Como as empresas não abrem mão dos lucros imobiliários proporcionados principalmente
pela exploração do trabalho e pela apropriação da renda da terra, os empreendimentos do
PMCMV destinados a faixa de renda entre 0 e 3 salários para serem construídos muitas vezes
dependem de acordos entre construtoras-incorporadoras e o poder publico, onde em alguns
casos, o poder público repassa terras para as empresas. Para exemplificar essa questão, a
prefeitura de Serra aprovou a lei 4.169 de janeiro de 2014 autorizando o poder executivo
municipal a doar áreas de terra de sua propriedade ao fundo de arrendamento residencial
representado pela Caixa Econômica Federal para a construção de unidades habitacionais do
PMCMV para a faixa de renda entre 0 e 3 salários mínimos. Ao todo conforme a lei foram
doados 73.836,68 m² de área, sendo 41.682,62 no bairro Bicanga, 8.154,07 no bairro Estância
Monazítica e 24.000 no bairro Costa Dourada.
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onde estão inseridos os empreendimentos como também seus proprietários
podem tirar proveito dele. Cabe ressaltar que em ambos os casos o que se tem
como consequência é a valorização imobiliária que permite maiores lucros ora
para os proprietários de terra, ora para os promotores imobiliários, e
consequentemente uma intensificação da segregação e da fragmentação
urbana.
Todavia, conforme demonstramos, esse processo de precarização da
função social da cidade pela busca por lucros imobiliários e pela renda da terra,
não se restringe somente a Região Metropolitana da Grande Vitória, mas é um
processo que pode ser verificado em escala nacional. Este processo de modo
geral pode ser justificado por basicamente três coisas, uma primeira em função
do aumento da disponibilização de créditos para a construção e consumo de
moradias, pelo processo de financeirização das empresas do setor da
construção e também pela forma como se deu a realização e implementação
do PMCMV7.
De modo geral, a valorização imobiliária é fruto tanto de processos
internos da construção, que envolve o preço do terreno, os custos com os
materiais de construção, equipamentos e mão de obra, bem como é fruto de
aspectos externos a construção que envolve as estratégias de apropriação do
espaço

construído,

da

localização

socialmente

produzida

pelos

empreendimentos. Estes aspectos, somados à quantidade e ao tamanho das
unidades e da área construída, mais o preço dos imóveis definido pelos
incorporadores-construtores, a partir das possibilidades de pagamento na
disputa pela apropriação do espaço, é que vai determinar as possíveis taxas de
lucro dos promotores imobiliários.
Em síntese, nota-se que o espaço da RMGV vem passando por um
processo de reestruturação, liderado pela produção imobiliária baseada em
princípios rentistas, onde a renda fundiária e imobiliária vem condicionando o
7

No caso da Grande Vitória além desses aspectos não se pode descartar a influência que os
grandes projetos industriais e as recentes descobertas de petróleo do pré-sal no estado como
elementos que junto com a produção imobiliária têm motivado a valorização de terra na RMGV
(ZANOTELLI et. al. 2013). Além disso, em relação à valorização imobiliária brasileira, não
podemos descartar a hipótese da influência que os grandes eventos esportivos (Copa do
Mundo 2014 e Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016) somados às descobertas de petróleo no
pré-sal.
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crescimentos da cidades via produção de condomínios e loteamentos
fechados. E o poder público vem criando mecanismos para que os proprietários
fundiários e promotores imobiliários tenham suas rendas aumentadas, ora via
aprovação de leis ilegais como no caso dos loteamentos fechados, ora por
meio aprovação de extensos perímetros urbanos, ora por meio do PMCMV,
que, em partes, pode até ter aumentado o acesso à moradia, mas não
democratizou o acesso à cidade.
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6: ANEXOS

Anexo 01: Reportagens apontado a valorização imobiliária a partir dos
dados do SINDUSCON-ES

Fonte: Jornal A Gazeta, 09/08/2013.
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Fonte: Jornal A Gazeta, 27/12/2012.
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Anexo 02
Possível implantação de um loteamento fechado em Vila Velha pela empresa
Alphaville Urbanismo S/A.
Fonte: Conrema dá competência a Vila Velha para licenciamento de
empreendimento
da
Alphaville.
Disponível
em:
http://seculodiario.com.br/exibir.php?id=14006. Acesso em: 02 jan. 2013
Conrema dá competência a Vila Velha para licenciamento de empreendimento
da Alphaville
Projeto residencial será construído em área de amortização do Parque de
Jacarenema
Foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (18[09]), a deliberação do
Conselho Regional de Meio Ambiente (Conrema) V nº 020, que concede a
delegação de competência para o licenciamento ambiental do “loteamento
fechado predominantemente residencial” da Alphaville Urbanismo S/A
(processo administrativo Iema nº 63512637) ao município de Vila Velha. A
deliberação foi aprovada por 11 votos favoráveis e uma abstenção.
O empreendimento está projetado para uma região de amortecimento do
Parque de Jacarenema nas proximidades do Rio Jucu que, como lembra Mac
Scárdua, do Fórum Popular em Defesa de Vila Velha (FPDVV) e exconselheiro do Conselho do Parque de Jacarenema, já está com a margem
direita
canalizada.
A região é naturalmente atingida por alagamentos e pode piorar a situação da
ocorrência de enchentes em toda a cidade se for mal manejada. Segundo
Mac, a construção desse condomínio na região só piorará a situação do rio.
Mac diz, ainda, que após um contato inicial, a empresa não voltou a procurar a
comunidade da Região II (Grande Ibes) para apresentar o projeto do
loteamento.
O loteamento é semelhante ao projeto do Alphaville Jacuhy, que cobiça o
Canal dos Escravos, entre os municípios de Serra e Vitória, para amplo uso e
construção de uma marina em um condomínio dedicado à classe A. Além de
ser localizado em uma Área de Preservação Permanente (APP), o
empreendimento, cujo licenciamento ambiental só foi exigido da prefeitura da
Serra, ameaça a Estação Ecológica Ilha do Lameirão, localizada na Capital,
que guarda um remanescente de manguezal.
A região do Parque de Jacarenema já foi ameaçada outras vezes, inclusive
neste ano pelo PL 2133/13, que modificou o Plano Diretor Municipal (PDM) de
Vila Velha. Houve retrocessos na aprovação da nova lei, como a mudança no
coeficiente
de
ocupação
a
contragosto
da
sociedade
civil.
Durante os debates Jacarenema chegou a correr o risco de ter o mesmo
coeficiente de bairros densamente ocupados, como é o caso de Itapuã, uma
decisão que não foi a diante. A medida seria incompatível com o conceito de
Zona de Ocupação Restrita (ZOR), no qual se enquadra o Parque. Entretanto,
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com a aprovação, o FPDVV apontou, na época, que questões como o
zoneamento para as ZORs e a proteção da Zona Especial de Interesse
Ambiental B (ZEIA B), que contempla importantes áreas de interesse
ambiental do município, dentre elas Jacarenema, foram uma vitória para o
desenvolvimento do município.
Fonte: Jornal Século Diário (2013)
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Anexo 03 – Valores mensais da média do m² em diferentes cidades do
Brasil segundo o Fipezap.

Valores de 2011.

Valores de 2012.

Valores de 2013.

151

Anexo 04: Imagens dos empreendimentos analisados.

Empreendimentos de Vitória
01: Empreendimento The One First Class Residence no bairro Praia do Canto.
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02: Empreendimento Vila Alpina no bairro Barro Vermelho.

Estáio da Obra em 28/03/2014 – Fonte: Acervo do autor.

Estágio da Obra em 28/03/2014 – Fonte: Acervo do autor.

Projeto do empreendimento / Fonte: http://www.galwan.com.br/?imoveis/41/Vila_Alpina
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Empreendimentos de Serra
01: Empreendimento Reserva Verde no bairro Santo Luzia.

Estágio da Obra em 28/03/2014 – Fonte: Acervo do autor.

Imagem do projeto do empreendimento Reserva Verde / Fonte:
http://www.cyrela.com.br/imovel/reserva-verde-residencial-park-apartamento-laranjeiras-serraes . Acessado em 02/04/2014.
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02: Empreendimento Vila Verde no bairro Planície da Serra.

Estágio da Obra em 28/03/2014 – Fonte: Acervo do autor.

Imagem do empreendimento Reserva Verde
Fonte:
http://imoveis.mrv.com.br/apartamentos/espiritosanto/serra/reg.doportocanoa/parquevilaverde/ .
Acessado em 02/04/2014.
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03: Empreendimento Ecovillage no bairro Porto Canoa .

Fonte: http://www.ecovilaempreendimentos.com.br/empreendimentos.php?id=46.
Acessado em 02/04/2014.

Fonte: http://www.ecovilaempreendimentos.com.br/empreendimentos.php?id=46.
Acessado em 02/04/2014.
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04: Empreendimento Aldeia Manguinhos no bairro Manguinhos.

Imagem da construção do empreendimento Aldeia Manguinhos em janeiro de 2014
Fonte: http://www.morar.com/imoveis/em-obras/aldeia manguinhos.html#EstagioDeObra.
Acessado em 02/04/2014

Imagem da construção do empreendimento Aldeia Manguinhos em fevereiro de 2014
Fonte: http://www.morar.com/imoveis/em-obras/aldeia manguinhos.html#EstagioDeObra.
Acessado em 02/04/2014
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Empreendimentos de Cariacica
01: Empreendimentos Vila Platina no bairro Tiradentes.

Estágio da Obra em 28/03/2014 – Fonte: Acervo do autor.

Estágio da Obra em 28/03/2014 – Fonte: Acervo do autor.

158

02: Empreendimento Vila Imperial no limite entre os bairros Tabajara e
Santana.

Imagem do projeto
Fonte: http://imoveis.mrv.com.br/apartamentos/espiritosanto/cariacica/santana/parquevilaimperial/
Acessado em 02/04/2014.

Acervo do autor

Obras do empreendimento
Acervo do autor
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Empreendimento de Viana
01: Empreendimento Via Garden Residencial no bairro Marcilio de Noronha.

Fotografia da obra do empreendimento de março de 2014-04-04.
Fonte: http://www.cobraengenharia.com.br/site/empreendimentos/detalhe/67/residencial-viagarden/ . Acessado em 02/04/2014.

Fotografia da obra do empreendimento de março de 2014-04-04.
Fonte: http://www.cobraengenharia.com.br/site/empreendimentos/detalhe/67/residencial-viagarden/ . Acessado em 02/04/2014
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Empreendimentos em Guarapari
01: Empreendimento Morada das Cássias no bairro Kubistchek.

Fonte: http://www.ecovilaempreendimentos.com.br/empreendimentos.php?id=44 . Acessado
em 02/04/2014.

Projeto do empreendimento
Fonte: http://www.ecovilaempreendimentos.com.br/empreendimentos.php?id=44 . Acessado
em 02/04/2014.
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Empreendimentos de Vila Velha
01: Empreenidmento Ecolife da Vila no bairro Ataíde.

Projeto do empreendimento
Fonte: http://www.ecovilaempreendimentos.com.br/empreendimentos.php?id=43 . Acessado
em 02/04/2014.

02: Empreendimento Ecolife Santa Inês no bairro Santa Inês.

Projeto do empreendimento
http://www.ecovilaempreendimentos.com.br/empreendimentos.php?id=51. Acessado em
02/04/2014.
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03: Empreendimento Parque das Castanheiras no bairro Praia da Costa.

Imagem da construção do empreendimento
Fonte: http://www.galwan.com.br/?imoveis/86/Parque_das_Castanheiras . Acessado em
02/04/2014.

Projeto do empreendimento
http://www.galwan.com.br/?imoveis/86/Parque_das_Castanheiras. Acessado em 02/04/2014.
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Anexo 05: tabela geral dos cálculos dos estudos de caso apresentados no capitulo 04.
Continua...

Nome do
Empreendimento

Empresa
incorporadora/
construtora

Aldeia Manguinhos

Morar

Tipologia Município

Horizontal

Serra

Estágio

Inserido
no
PMCMV

Número
de
unidades

Construção

não

63

Preço
médio do
m² venda
das
unidades

Bairro

Preço
médio das
unidades
(R$)

Tamanho
médio das
unidades
(m²)

Manguinhos

658.000

163

4.037

48

3.107.58

Ecolife da Vila

Ecovila

Vertical

Vila Velha Lançamento

sim

60

Ataíde

150.500

Ecolife Santa Inês

Ecovila

Vertical

Vila Velha Lançamento

não

34

Santa Inês

195.000

56

3.482

Ecovillage

Ecovila

Horizontal

Serra

Recémconstruido

sim

26

Porto Canoa

170.000

61

2.787

Morada das Cássias

Ecovila

Vertical

Guarapari

Construção

sim

176

Kubistchek

112.500

47

2.394

Parque das Castanheiras

Galwan

Vertical

Vila Velha

Construção

não

120

Praia da Costa

760.125

164

4.649

Parque Vila Verde

MRV

Vertical

Serra

Recémconstruido

sim

300

Planície da Serra

123.000

48

2.589

Reserva Verde

Cyrela/Morar
Cobra
Engenharia

Vertical

Serra

Construção

não

220

Santa Luzia

429.865

93

4.622

Vertical

Viana

Construção

sim

128

Marcilio de Noronha

97.500

41

2.384

The One Fist Class
Residence

Quintela Torres

Vertical

Vitória

Construção

não

32

Praia do Canto

1.700.000

167

10.180

Residencial Via Garden

Vila Alpina

Galwan

Vertical

Vitória

Construção

não

150

Barro vermelho

2.550.000

290

8.808

Vila Imperial

MRV

Vertical

Cariacica

Construção

sim

420

Santana/Tabajara

126.000

47

2.681

Vila Platina

MRV

Vertical

Cariacica

Construção

sim

310

Tiradentes

128.000

47

2.723
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Continua...
Preço
médio do
Preço de
m²
Construção
terrenos
do m²*
no entorno
dos emp.

Preço total
do terreno

Custo da
construção
sem o
terreno

Custos com
mão de obra
na construção

Custos com
mat. De
construção,
equip. e D.
Adm.

Custo total
de
construção

% do
terreno no
preço da
construção

% do custo da
mão de obra
no custo total
da construção

675

14.543.719

11.761.907

5.945.644

5.816.263

26.305.626

55

23

1.145

495

601.543

3.328.245

1.682.428

1.645.817

3.929.788

15

43

630

1.145

495

311.655

2.180.804

1.102.396

1.078.407

2.492.458

13

44

1.586

2.732

1.145

445

1.216.677

1.816.573

918.277

898.295

3.033.250

40

30

Morada das Cássias

8.272

6.836

1.145

164

1.121.651

9.474.583

4.789.402

4.685.181

10.596.234

11

45

Parque das Castanheiras

38.705

4.100

1.145

1.403

5.752.423

44.331.932

22.409.792

21.922.140

50.084.355

11

45

Parque Vila Verde

14.250

13.071

1.145

445

5.821.672

16.321.665

8.250.602

8.071.063

22.143.337

26

37

Reserva Verde

20.460

10.291

1.145

462

4.756.089

23.434.474

11.846.127

11.588.347

28.190.563

17

42

Residencial Via Garden

6.645

5.696

1.145

98

558.948

7.611.027

3.847.374

3.763.653

8.169.976

7

47

The One Fist Class
Residence

5.344

1.000

1.145

3.420.83

3.420.830

6.120.911

3.094.120

3.026.790

9.541.741

36

32

Vila Alpina

64.198

14.400

1.145

3.420.83

49.259.952

73.531.105

37.169.974

36.361.131

122.791.057

40

30

Vila Imperial

21.109

17.580

1.145

151

2.662.109

3.068.882

1.551.320

1.517.562

5.730.992

46

27

Vila Platina

15.561

12.818

1.145

351

4.502.481

17.832.178

9.014.166

8.818.012

22.334.659

20

40

Nome do
Empreendimento

Área
construida
(m²)

Área do
terreno
(m²)

Aldeia Manguinhos

10.269

21.557

1.145

Ecolife da Vila

2.906

1.216

Ecolife Santa Inês

1.904

Ecovillage

164

Continuação

Nome do Empreendimento

Valor total
de vendas
dos
imóveis

Lucro do
promotor
imobiliário

% Lucro do
promotor
imobiliário
em relação
ao valor de
venda

Aldeia Manguinhos

41.454.000

15.148.374

37

35

% do
custo da
mão de
obra no
valor
total de
venda
14

Ecolife da Vila

9.030.000

5.100.212

56

7

Ecolife Santa Inês

6.630.000

4.137.542

62

Ecovillage

4.420.000

1.386.750,5

Morada das Cássias

19.800.000

Parque das Castanheiras

% Custos com
mat. de
construção,
equip. e D.
Adm. no valor
total de venda

Taxa de
renda da
terra

Taxa de
mais
valia

taxa de lucro
considerando
a terra

14

1

3

1

19

18

8

3

1

5

17

16

13

4

2

31

28

21

20

1

2

0

9.203.766

46

6

24

24

8

2

1

91.215.000

41.130.645

45

6

25

24

7

2

1

Parque Vila Verde

36.900.000

14.756.663,1

40

16

22

22

3

2

1

Reserva Verde

94.570.216

66.379.653,5

70

5

13

12

14

6

2

Residencial Via Garden

12.480.000

4.310.025

35

4

31

30

8

1

1

The One Fist Class
Residence

54.400.000

44.858.259,3

82

6

6

6

13

14

5

382.500.000 259.708.943

68

13

10

10

5

7

2

Vila Imperial

52.920.000

47.189.008,5

89

5

3

3

18

30

8

Vila Platina

39.680.000

17.345.341,5

44

11

23

22

4

2

1

Vila Alpina

% do
terreno
no valor
total de
venda

Fonte: Trabalhos de campos, site das empresas incorporadoras/construtoras dos empreendimentos, SINDUSCON-ES (2014) e jornais
A Gazeta e A Tribuna (entre os dias 23 de janeiro e 28 de março de 2013).
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