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RESUMO

A  alta  mobilidade  do  capital  e  o  processo  de  financeirização  característicos  do  capitalismo 
contemporâneo certamente vêm afetando o mercado imobiliário brasileiro na última década. A região 
nordeste tem sido palco de intensas alterações na forma de atuação do capital imobiliário, muitas vezes 
motivadas  pelo desenvolvimento  da atividade turística,  que vem atraindo não somente  investimentos 
internacionais como também grandes empresas nacionais que firmam parcerias com grupo locais para 
exploração do mercado regional. Dois padrões de atuação podem ser percebidos, quais sejam: a atuação 
de  empresas  nacionais  na  produção  de  apartamentos  de  alto  padrão  para  o  consumidor  interno  e  o 
lançamento de mega-empreendimentos  associados ao turismo que somavam aproximadamente  30.000 
unidades direcionadas para o mercado internacional de segundas residências. Apesar de lançados a partir 
de 2006, a maior parte dos empreendimentos ainda não se realizou, apontando para se entraves para a sua 
concretização dentre os quais se podem citar a crise internacional  de 2009 e restrições da legislação 
urbanística e ambiental. O crescimento e modernização do mercado são evidentes, porém entende-se que 
algumas peculiaridades precisam ser estudadas, principalmente no tocante à associação entre o capital 
financeiro, o capital imobiliário e a atividade turística enquanto articulação fomentadora do surgimento de 
um novo mercado. 
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Real estate market, capital financial and tourism:
an analysis on the evolution of the real estate market in Natal (Brazil).

ABSTRACT

The high mobility of capital and the process of financialization characteristic of contemporary capitalism 
certainly have affected the Brazilian real estate market in the last decade. The northeastern region has 
seen intense changes in the way of performance of real estate capital, often motivated by the development 
of tourism, which is not only attracting international investments as well as large national companies who 
enter into partnerships with local groups to explore the regional market. Two patterns of activity can be 
perceived, namely:  the role of national companies in producing high rates of default for the consumer 
market and the launch of mega projects related to tourism which amounted to approximately 30,000 units 
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targeted for the international market for second homes. Although launched after 2006, most enterprises 
have not  yet  taken  place,  pointing to  obstacles  to  its  implementation  among  which we  can cite  the 
international  crisis  of  2009 and restrictions  on urban and environmental  legislation.  The growth and 
modernization of the market are evident, but it is understood that some peculiarities need to be studied, 
especially regarding the association between financial capital, capital and real estate joint tourism as the 
fostering of the emergence of a new market.

Keywords: real estate, tourism, mega-projects.

1. INTRODUÇÃO
O mercado imobiliário, no início deste século, vem passando por mudanças importantes 

que  têm alterado  significativamente  seu  papel  enquanto  agente  participante  do  processo  de 
desenvolvimento  urbano e  regional.  A explícita  relação  que  o  mesmo tem assumido  com o 
capital financeiro, em um ambiente com pouca interferência de mecanismos reguladores, tem 
transformado o modus operandi de vários segmentos do mercado afetando não só a produção do 
espaço urbano como outros setores da economia. 

O processo de mundialização do capital, que se inicia com o desmantelamento do sistema 
Bretton Woods, desencadeou uma forte financeirização da economia, que é a marca principal do 
novo padrão de acumulação capitalista, assim como o aumento dos fluxos de capitais e a alta 
volatilidade de alguns mercados. Neste contexto, onde a riqueza fictícia cresce muito mais do 
que a riqueza real,  o mercado imobiliário surge como uma das alternativas encontradas pelo 
capital-financeiro para continuar seu processo de reprodução e acumulação do capital.

Essa relação não é recente, pois devido a algumas características do setor e do produto 
imobiliário, enquanto por um lado o produtor necessitava de capital de financiamento devido ao 
longo processo de produção, alto custo da mão-de-obra e à necessidade de acesso ao solo urbano, 
por  outro  lado  o  alto  custo  do  imóvel  tornava  quase  imprescindível  a  existência  de  um 
financiamento externo para o consumidor final.

Durante o século XX essa necessidade de financiamento externo somente era resolvida 
através da intermediação de políticas habitacionais governamentais que desenvolveram sistemas 
específicos de financiamento para o setor. Os imóveis apesar de representarem um excelente 
lastro para qualquer investimento possuíam características inerentes que inibiam o interesse do 
capital financeiro, quais sejam: (i) o produto imobiliário apresentava uma baixa liquidez e uma 
forte  imobilização  dos  ativos  não  atraía  investidores,  (ii)  a  lenta  obsolescência  dos  imóveis 
dificultava  à  rotação  do  capital,  (iii)  a  necessidade  de  superação  do  obstáculo  em  que  se 
constituía o solo urbano a cada início de processo produtivo.

As mudanças econômicas que se iniciaram na década de 70 trouxeram mecanismos e 
instrumentos  que  atenuaram  de  sobremaneira  alguns  destes  empecilhos,  transformando  o 
mercado imobiliário em um dos mais atrativos setores do capitalismo contemporâneo. A criação 
de instrumentos financeiros aumentava a liquidez dos imóveis (ex.: securitização imobiliária) e a 
atuação  de  um  forte  marketing urbano  no  processo  de  construção  e  desconstrução  de 
materialidades  e  das  localizações  urbanas  contribuíram  para  a  sucessão  de  ciclos  e  bolhas 
imobiliárias que marcaram o final do século XX e o início deste milênio.

A  freqüência  cada  vez  maior  e  os  efeitos  cada  vez  mais  devastadores  das  crises 
imobiliárias atestam que as oscilações do setor assumiram proporções nunca antes alcançadas e 
passaram  a  afetar  a  economia  como  um  todo,  se  constituindo  em  um  forte  indutor  de 
instabilidade, seja no nível local como no global.

A  produção  capitalista  da  habitação  no  Brasil  tem  acompanhado  este  processo  de 
evolução desde meados do século XX. A partir da criação do Sistema Financeiro da Habitação 
(1964), o Estado passou a desempenhar um papel ativo na questão habitacional, produzindo até a 



década de 80 cerca de seis milhões de habitações e introduzindo mudanças significativas nos 
sistemas de financiamento público e privado.

O  advento  das  políticas  neoliberais  nos  anos  80  deu  início  a  um  processo  de 
desregulamentação  dos  mais  variados  setores  da  economia  que  repercutiu  nas  políticas 
habitacionais brasileiras O fechamento do BNH (1986) marcou um período da crise no qual boa 
parte da classe média perdeu seu poder aquisitivo e o mercado se voltou para às camadas mais 
altas,  capazes  de arcar  com os custos  da produção habitacional.  Nesse momento  o caminho 
encontrado  para  o  financiamento  da  habitação  são  os  condomínios  fechados  e  o 
autofinanciamento através de consórcios habitacionais. Por se tratar de um mercado restrito essa 
produção não se sustenta durante muito tempo, caindo rapidamente ao final da década de 90. 

O caso  de  Natal,  capital  do  Rio  Grande do  Norte/Brasil,  ilustra  cada  uma  das  fases 
citadas, apresentando especificidades bastante interessantes a partir da última crise, quando se 
percebe um estreitamento da relação entre o mercado imobiliário e a atividade turística. Esta 
relação propiciou um imbricamento dos dois ramos capaz de alimentar um significativo ciclo 
imobiliário sustentado em grande parte pelo consumidor internacional. Apesar da suspensão de 
grandes empreendimentos anunciados para o litoral oriental do Estado, em grande parte devido à 
crise internacional que se iniciou em 2008, este momento serviu, na pior das hipóteses, para 
amplificar  a  atenção  de  grandes  empresas  nacionais  para  um  mercado  consumidor  em 
crescimento nas cidades de porte médio, vinculadas ao turismo.

É certo que, mesmo com a forte redução do turismo internacional e, consequentemente, 
do  turismo  imobiliário,  o  mercado  se  mantém  fortemente  aquecido,  vislumbrando  um 
crescimento sustentado para os próximos anos em virtude da realização dos eventos esportivos 
programados para 2014 e 2016. 

2. METODOLOGIA
O funcionamento  concomitante  de dois  sistemas  de  financiamento  imobiliário  é  uma 

experiência relativamente nova no Brasil. Apesar de ter sido instituído no final da década de 90, 
o  Sistema  Financeiro  Imobiliário  somente  nos  últimos  anos  vem  apresentando  resultados 
significativos em se tratando da produção habitacional brasileira. É neste contexto que este artigo 
assume um caráter de pesquisa exploratória na busca de compreender a nova face do mercado 
imobiliário.

Partindo de uma série de pesquisas anteriores sobre a produção do espaço urbano e sobre 
a  evolução  do  mercado  imobiliário  de  Natal/RN  procurou-se  reconstituir  o  surgimento  e 
evolução do mercado imobiliário  associando os seus vários ciclos a determinados momentos 
históricos e econômicos do município. Desta forma foram levantados nos cartórios de registro 
imobiliário  informações  sobre:  loteamentos  urbanos,  incorporações  imobiliárias, 
empreendimentos  autofinanciados  e  condomínios  fechados  entre  os  anos  de  1967  e  2000. 
Juntamente com a produção estatal,  representada pelos conjuntos habitacionais,  obteve-se um 
quadro bastante completo de toda produção capitalista da moradia no município, capaz de refletir 
boa parte do processo de produção e consumo do espaço urbano nos últimos trinta anos.

A última década é marcada por crises e inovações que exigem um novo olhar sobre o 
mercado. A forte presença do capital internacional através do ‘turismo imobiliário’ e a retomada 
do crescimento, nos últimos anos, com a presença de grandes  players nacionais, insere novos 
atores  e  interesses  que  precisam  ser  mais  bem  entendidos  na  tentativa  de  buscar  uma 
compreensão tanto das suas estratégias e lógicas quanto dos rebatimentos que esta atividade traz 
para espaço urbano.

Por se tratar de uma pesquisa exploratória tornou-se imprescindível um aprofundamento 
das  questões  econômicas  por  trás  da  produção propriamente  dita.  Uma revisão bibliográfica 
sobre  as  recentes  transformações  do  capitalismo  e,  especialmente,  sobre  o  estreitamento  da 



relação  entre  o  capital  financeiro  e  o mercado imobiliário,  revelou a  importância  dos  novos 
instrumentos  financeiros  para  a  manutenção  e  ampliação  do  financiamento  imobiliário.  No 
entanto,  a  maioria  dos  autores  estudados  dedica-se a  análises  dos  fenômenos  econômicos  e, 
muitas vezes, restringem-se aos grandes centros mundiais ou nacionais.

Neste  sentido  acreditam-se  revestir  de  importância  análises  mais  específicas  sobre  o 
mercado imobiliário, especialmente em cidades de médio porte, que vem apresentando taxas de 
crescimento  significativas  nos  últimos  anos.  O  estudo  de  caso  surge,  portanto,  como  uma 
alternativa  interessante  de analisar  situações  específicas  como o caso de Natal,  na qual  uma 
atividade econômica como o turismo aparentemente vem influenciando e amplificando a atuação 
de vários setores do mercado.

Duas fontes a princípio serão utilizadas para estudar o fenômeno atual,  quais sejam: a 
Caixa Econômica Federal (CEF), por ser o principal órgão financiador de habitação e, a Junta 
Comercial  do Rio Grande do Norte,  órgão responsável pelos  serviços de registro público de 
empresas mercantis e atividades afins no estado. Com base nestes dois tipos de dados pretende-
se obter  uma aproximação inicial  sobre a  produção habitacional  recente,  bem como sobre a 
evolução das empresas ligadas à promoção imobiliária.

3. RESULTADOS
A partir dos trabalhos analisados fica clara a relação da evolução urbana de Natal com 

alguns momentos históricos marcantes. Fundada em 1599, a cidade iniciou sua urbanização de 
maneira  muito  lenta,  tanto  do  ponto  de  vista  econômico  quanto  em relação  à  concentração 
populacional. A Segunda Guerra Mundial desponta como o marco da transformação econômica 
e,  principalmente  como  fator  determinante  para  o  surgimento  de  um  mercado  fundiário  e 
imobiliário do município. É neste momento em que a instalação de bases militares americanas 
que tinham por objetivo apoiar os combates na África, acelera a expansão urbana da cidade, 
estimulando  a  comercialização  de  terrenos  e  o  aluguel  de  imóveis  que  existia  de  maneira 
incipiente até então.

O conseqüente aumento populacional faz crescer a procura por moradias. É nesta fase 
que o capital imobiliário ensaia seus primeiros passos com a construção de casas de aluguel. Tal 
período constitui uma fase intermediária que antecede a emergência de um mercado imobiliário, 
no  qual  a  terra  passa  “...  da  condição  de  patrimônio  a  uma  excelente  fonte  de  renda, 
transformando-se em mercadoria.” (FERREIRA A., 1992, p. 180).

Partindo  da  idéia  de  que  esses  mercados  caracterizam-se  por  ciclos  de  forte 
desenvolvimento seguidos por momentos de estagnação, pode-se atribuir a seguinte seqüência:

• 1º CICLO – EMERGÊNCIA DO MERCADO DE TERRAS -1940 a 1964;
• 2º CICLO – PRODUÇÃO ESTATAL (conjuntos habitacionais/SFH) – 1964 a 1982;
• 3º CICLO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS (SPBE) – 1982 a 1990;
• 4º  CICLO  –  CONDOMÍNIOS  FECHADOS/  AUTOFINANCIAMENTOS  –  1990  a 

2000;
• 5º CICLO – TURISMO IMOBILIÁRIO – 2000 a 2007
• 6º CICLO – FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO– 2007 a 2010;

A produção de loteamentos inicia-se como conseqüência  das mudanças  econômicas  e 
demográficas advindas da instalação das bases militares americanas1. Inicialmente ocupando os 
vazios urbanos nas áreas centrais esses loteamentos se espalharam nos anos 50 para áreas mais 
periféricas, ocupando o cordão de dunas que contorna a cidade. Como o ciclo provocado pela 
guerra  se  esgota  rapidamente,  a  ocupação  do  solo  é  rarefeita,  pois  nem todos  os  lotes  são 

1 Entre 1940 e 1950 a população cresceu 88,2% segundo dados da SEPLAN/RN.



vendidos e ocupados de imediato, alimentando a especulação. Neste período foram registrados 
90% do total de 211 loteamentos realizados em Natal até 1989, ocupando uma área de 3.666,24 
ha. Desta forma percebe-se a expansão física da área urbana, porém com a formação de grandes 
vazios urbanos que serão aproveitados nos ciclos seguintes.

O ciclo seguinte caracteriza-se por uma produção de habitação através do Estado. Os 
conjuntos habitacionais implantados entre 1964 e 1986 – cerca de 60, perfazendo um total de 
40.000  unidades,  constituem  ainda  hoje  um  dos  traços  marcantes  da  expansão  urbana  do 
município. Essa produção, além de expandir os limites da cidade, especialmente na direção da 
Zona Norte, foi determinante para o crescimento e modernização do setor da construção civil no 
Estado. Foi através deste modelo, baseado no financiamento público através do SFH (Sistema 
Financeiro  da  Habitação)  que  o  Estado  favoreceu  a  acumulação  de  capital  por  parte  das 
construtoras que assumiriam o controle da produção no momento seguinte.

O sistema de Incorporação Imobiliária da seqüência à evolução do mercado imobiliário 
através  de  uma  produção  privada  da  habitação  sustentada  por  fundos  paraestatais  (SBPE e 
FGTS). O surgimento do sistema de incorporação imobiliária em Natal insere, definitivamente, o 
promotor imobiliário como principal agente privado formulador de espacialidades. Produzindo 
inovações espaciais, como o edifício de apartamentos ou remanejando o uso do solo nas áreas 
centrais,  o incorporador  deixa marcas  profundas no processo de ocupação urbana da cidade. 
Entre 1967 e 1990 foram registrados 236 incorporações, 429 edifícios com 5.834 unidades, que 
somam uma superfície construída ao redor de 696.196m.2  (Ver Tabela 01).

T A B E L A  0 1

Natal - RN
PRODUÇÃO CAPITALISTA DA HABITAÇÃO - 1967/2001.

ANO
Nº DE 

EMPREENDIMENTOS Nº DE UNIDADES ÁREA CONSTRUÍDA (m²)
1967 2           96        3.811,00 
1968 1           36        4.332,00 
1969 1           54        5.418,32 
1972 1           20        3.685,82 
1975 1           82      18.021,24 
1977 2           44        4.987,48 
1979 2           60      10.465,00 
1980 9          244      26.087,35 
1981 21          252      27.886,07 
1982 35          837      77.862,44 
1983 22          366      44.867,59 
1984 17          454      50.419,17 
1985 18          327      50.805,54 
1986 22          772      97.862,29 
1987 22          419      66.300,55 
1988 19          441      52.683,84 
1989 23          815      91.958,41 
1990 21          570      86.296,27 
1991 16          646      58.327,93 
1992 13          302      51.211,11 
1993 11          201      26.617,96 
1994 30       1.114    134.064,44 
1995 50       1.265    198.519,77 
1996 27          621    125.865,67 
1997 13          255      40.904,57 
1998 10          272      46.116,86 
1999 12          180      61.823,88 
2000 13          155      43.485,16 
2001 4           66      20.557,14 



Fonte: Elaboração própria, a partir dados coletados ns cartórios de registro de imóveis.

Este  modelo  perdura  até  o  final  dos  anos  80,  quando  devido  às  seguidas  crises,  as 
deficiências  na  administração  do  sistema  de  financiamento  e  a  emergência  das  políticas 
neoliberais,  o  crédito  passa a  ser  limitado  levando à  extinção  do BNH (Banco Nacional  de 
Habitação).  A instabilidade econômica,  representada pelos sucessivos e mal-sucedidos planos 
econômicos, reflete na produção instável e decrescente dos anos seguintes. A partir de 1986, há 
um decréscimo na produção até o início da década de 90. Toda esta conjuntura conduz a uma re-
organização do mercado que coincide com a implantação do Plano Real e desemboca em um 
novo círculo virtuoso – o dos empreendimentos autofinanciados.  (Ver gráfico 01)

Dos 155 empreendimentos registrados neste período (1990/1996), 127 foram financiados 
por recursos próprios,  19 pelo SFH e 09 por outros tipos de fonte.  No biênio 1994/1995,  a 
quantidade de unidades habitacionais produzidas, mesmo sendo estas de padrão bem elevado, 
representa aproximadamente a metade do total produzido na década de 80. Apesar da grande 
produção em 1994 e 1995, nota-se uma retração do mercado imobiliário a partir de 96, que pode 
ser atribuída a vários fatores, dentre eles podemos destacar:

• Novas prescrições urbanísticas que passaram a vigorar em Natal a partir de 1994;
• Ausência  de  financiamentos  com  juros  razoáveis,  capazes  de  mobilizar  um  ciclo 

produtivo de habitações para classes média e média/baixa;
• Saturação da demanda capaz de adquirir imóveis auto-financiados; 

A  estagnação  na  produção  imobiliária  a  partir  de  1996  atinge,  principalmente,  as 
empresas  médias  e  grandes,  que  praticamente  se  retiram  do  mercado.  Nos  anos  seguintes, 
algumas destas empresas passam a atuar em um extenso programa de obras públicas promovido 
pelo governo estadual,  com recursos provindos da privatização  de estatais,  especialmente  da 
Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Norte - COSERN.   

GRÁ FI C O 01

Natal - RN
PRODUÇÃO CAPITALISTA DA HABITAÇÃO - 1967/2001.
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Fonte: Elaboração própria, a partir dados coletados ns cartórios de registro de imóveis.

Paralelamente a esta situação o turismo vinha destacando-se, nas últimas décadas, como 
uma das  principais  atividades  econômicas  do Nordeste  Brasileiro.  A extensa faixa  litorânea, 
clima  e  aspectos  culturais  constituem-se  em  fortes  atrativo,  para  o  turismo  doméstico  e 
internacional. Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte lideravam enquanto estados que 
recebiam os maiores fluxos turísticos da Região, transformando esta atividade em uma das mais 
importantes para a Economia regional. No caso do Rio Grande do Norte esta atividade se reveste 
de importância maior, dada à proeminência deste setor na sua economia.

O Rio Grande do Norte em 2001, já passava a ser o 10º destino mais visitado do Brasil e 
o 4° do Nordeste, sendo que o município de Natal passou a ser o 5° município mais visitado. 
(FONSECA, 2005, p.78) Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2005, o Rio Grande do 
Norte  foi  o  estado  que  mais  recebeu  investimentos  de  estrangeiros  que  obtiveram visto  de 
trabalho no Brasil. Esses investimentos atingiram cerca de 28 milhões de dólares, superando o 
Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Estes dados simbolizam a presença marcante do capital internacional no estado e denota a 
necessidade do estudo e compreensão da atuação destes investidores na transformação do espaço 
e da economia regional. Os investimentos internacionais não se limitam ao turismo, participando 
e alterando vários setores da economia do estado, em especial a promoção imobiliária.

A partir de 2001, em parte influenciado pela desvalorização da moeda brasileira (1999), 
percebe-se  um  aumento  na  procura  por  imóveis  por  parte  do  turista  estrangeiro.  Flats, 
apartamentos a beira-mar, casas de veraneio (segunda residência), casas em condomínios são os 
principais  produtos buscados por este tipo consumidores/investidores.  O Mercado imobiliário 
não ficou alheio a este fenômeno e, percebendo o potencial da demanda internacional, direcionou 
investimentos para novos produtos formatados para esta clientela. Além disso, procurou alterar o 
Plano Diretor de Natal de maneira a atender melhor seus objetivos. 

Entre 2003 e 2007 assiste-se a uma verdadeira explosão na produção e no consumo de 
alguns produtos imobiliários, em especial o mercado de segundas residências direcionadas para 
consumidores espanhóis, portugueses e noruegueses.  A proximidade da Europa, segurança e 
infra-estrutura são os principais diferenciais apontados como decisivos na hora de optar entre 
Natal e as outras capitais do Nordeste. Segundo dados das corretoras de Natal, nos últimos anos, 
cerca de 35% dos imóveis comercializados no município são adquiridos por estrangeiros.

Os anos de 2006 e 2007 foram marcados pelos anúncios de grandes empreendimentos. 
Segundo levantamento da SETUR/RN (Tribuna do Norte – 12/08/06, p.19), estima-se para os 
próximos anos a construção de cerca de 16.000 residências em condomínios, 12 campos de golfe 
e 97 hotéis com o acréscimo de aproximadamente 30.000 leitos. Alguns destes empreendimentos 
como o Natal Grand Golf (Grupo Sánchez - Espanha) iriam ocupar uma área de 22 milhões de 
m², o que dá uma idéia da magnitude destas iniciativas. 

Este  ciclo  se destaca em relação aos anteriores  (loteamentos,  conjuntos habitacionais, 
incorporações, autofinanciamento), pois ultrapassa os limites de Natal, acelerando o processo de 
integração metropolitana bem como redesenhando a forma de ocupação do litoral.  Além disso, 
(i)  interfere  em  vários  outros  setores  da  economia,  principalmente  naqueles  relacionados  à 
prestação  de  serviços,  (ii)  altera  fortemente  os  preços  imobiliários  acirrando  o  processo  de 
segregação socioespacial  e, consequentemente,  modificando o mapa de acessibilidade local e 
(iii)  cria novas convenções, costumes, padrões construtivos e altera até o gosto da população 
nativa.

O Estado  participa  deste  processo  fazendo  contínuos  investimentos  na  infra-estrutura 
(sistema  viário,  aeroporto,  saneamento,  ponte  Forte-Redinha)  através  do  PRODETUR II,  de 
maneira  a  manter  e  aumentar  os  níveis  de investimentos.  Esse processo vem transformando 
profundamente o mercado imobiliário local. A partir da presença de um novo tipo de consumidor 



e  até  mesmo  de  novos  produtores.  Percebem-se  fortes  alterações  nos  preços  fundiários  e 
imobiliários, na lógica das localizações e na tipologia dos produtos imobiliários dentre outros 
aspectos.

No entanto, a partir de 2008, ocorre uma forte retração no fenômeno conhecido como 
‘turismo imobiliário’, cujas causas precisam ser mais bem estudadas. O fortalecimento do Real 
frente ao dólar e ao Euro, a crise do  subprime e seus desdobramentos em Portugal e Espanha 
(principais investidores na região), impasses na aprovação dos projetos em relação a questões 
ambientais e urbanísticas e até mesmo crimes envolvendo estrangeiros podem ser citados como 
alguns dos fatores que teriam contribuído para o arrefecimento desta produção.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A  exposição  dos  ciclos  anteriores  compõe  um  painel,  extremamente  sintético,  da 

evolução do mercado fundiário e imobiliário no município de Natal chegando ao momento atual 
e  às  inúmeras  indagações  sobre  o  que  estar  por  vir.  Apesar  da  desaceleração  da  produção 
direcionada  ao  consumidor  internacional  se  assiste  a  um  forte  aquecimento  do  mercado 
destinado a demanda interna. 

O comportamento da economia nacional frente à crise iniciada com o subprime associado 
à estabilidade econômica e a um constante crescimento do poder aquisitivo das classes C, D e E 
tem propiciado um aquecimento constante do mercado imobiliário para várias faixas de renda.

No  caso  de  Natal,  dados  recentes  da  Caixa  Econômica  Federal,  demonstram  um 
verdadeiro boom do setor estimando o financiamento de cerca de 19.000 unidades habitacionais 
somente para o ano de 2010. O volume total de recursos financiados através da CEF chegará a 
aproximadamente 2.2 bilhões envolvendo o programa “Minha Casa, Minha Vida” e cerca de 400 
milhões  financiados  través  do  SFI  (Sistema  de  Financiamento  Imobiliário).  Esses  números 
representam um crescimento de mais de 300% em relação ao ano de 2008 e refletem o fortíssimo 
crescimento do mercado consumidor.

É neste contexto que se colocam os principais questionamentos deste trabalho, ou seja, 
entender como o mercado saiu de uma situação de dependência do consumidor internacional 
para adentrar um novo ciclo virtuoso calcado quase que exclusivamente no mercado interno.

A primeira vista uma conjunção de fatores parece contribuir para a composição do quadro 
atual,  quais  sejam:  (i)  o  expressivo  crescimento  do  mercado  consumidor  representado  pela 
ascensão das classes de menor poder aquisitivo; (ii) a articulação entre o capital financeiro e o 
mercado  imobiliário  tornada  viável  em  função  da  queda  dos  juros,  que  transformaram  os 
certificados de recebíveis imobiliários (CRI’s) em uma alternativa viável de investimento; (iii) a 
extraordinária  capacidade  do  mercado  de  se  adaptar,  com  muita  velocidade,  às  condições 
impostas pela economia e, (iv) o impulso obtido através dos programas estatais de financiamento 
representado pelo “Minha casa, Minha vida”.

É  importante  destacar  a  necessidade  de  se  identificar  e  entender  esta  nova  face  do 
mercado imobiliário  e  seus  impactos  sobre  a  dinâmica  territorial,  a  partir  do funcionamento 
simultâneo  destes  dois  sistemas.  Comparar  os  dois  sistemas  significa  descobrir  se  existem 
lógicas diferenciadas na atuação dos mesmos, tanto do ponto de vista do consumidor quanto da 
espacialização dos empreendimentos.

Por outro lado questionam-se os desdobramentos do fenômeno turístico-imobiliário, uma 
vez que um estoque de terras foi constituído por promotores internacionais que, a depender da 
situação futura, podem voltar a investir no Estado. A realização de eventos como a Copa do 
Mundo de  Futebol  (da  qual  Natal  será  uma das  sedes)  e  as  Olimpíadas  no  Rio  de Janeiro, 
certamente  trarão  reflexos  significativos  para  a  atividade  turística  no  país  e  na  região, 
contribuindo para a reativação de alguns desses projetos.



Algumas  questões  surgem em relação às conseqüências  do turismo imobiliário,  quais 
sejam: (i) o grande número e grande porte dos empreendimentos estavam fora da realidade local 
e serviram apenas para a composição do banco de terras; (ii) as empresas nacionais (ROSSI, 
MRV,  Plano  & Plano,  CYRELLA,  Brasil  Brokers  entre  outras)  que  passaram a  integrar  o 
mercado local, foram atraídas pela onda “turístico-imobiliária” ou este processo fazia parte uma 
estratégia de crescimento para justificar as IPO’s na bolsa de valores e, (iii) como está se dando a 
questão do financiamento imobiliário, em uma cidade de porte médio, tendo em vista a atuação 
paralela de dois sistemas financeiro (SFH e SFI)? – quais as características e conseqüências desta 
atuação conjunta sobre o processo de produção e consumo do espaço urbano.

O ponto fundamental a ser demonstrado é a conexão entre a atividade turística e processo 
de articulação entre o capital financeiro e o capital imobiliário, gerando inicialmente uma bolha 
especulativa caracterizada pelo lançamento de mega-empreendimentos direcionados ao mercado 
europeu que, apesar dos inúmeros fracassos, contribuiu para atrair a atenção de grandes empresas 
nacionais  para  o  mercado  local  e,  provavelmente,  fazer  emergir  um  significativo  ciclo  de 
produção habitacional.
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