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Promoção imobiliária residencial no espaço construído: 

reflexões sobre preço de terreno, custos de construção e preços de 

oferta, no contexto da Região Metropolitana de Natal/ Brasil.  

 

REFLEXÕES SOBRE A (RE)PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DA RMN  

A produção do espaço urbano da Região Metropolitana de Natal1 (RMN) 
– situada no estado do Rio Grande do Norte (RN)/ Brasil (Figura 01) – registra-
se, ao final da década de 2000, por um novo ciclo imobiliário residencial e de 
atuação de capitais direcionados para o setor imobiliário, em decorrência, 
sobretudo, das recentes formas de acesso ao crédito habitacional por meio de 
programas públicos federais – por exemplo, o Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV) lançado em 2009 – para amplas esferas da sociedade que por um 
momento ficaram excluídas do chamado mercado formal. Em linhas gerais, o 
cenário se associa a elementos referentes tanto ao crescimento do capital 
financeiro direcionado para o mercado imobiliário, atraindo compradores e 
impulsionando setores especificamente ligados à urbanização (incorporadoras, 
construtoras e imobiliárias), quanto aos incentivos fiscais e as políticas urbanas 
voltados a esses agentes atuantes na região.  

No período – décadas de 2000 e 2010 –, a promoção imobiliária alcança 
a escala metropolitana, isto é, certos indicadores da produção da moradia que 
eram concentrados em Natal passam a ser localizados em municípios do entorno 
– principalmente, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante –, com a ampliação 
do mercado de terras a segmentos sociais mais diversificados. E ainda, trata de 
um período atípico a nível local, pois conseguiu fechar a década com a produção 
em franca aceleração, podendo, assim, ser delimitado por dois processos.  O 
primeiro, pela expressividade do mercado de terras na escala metropolitana, 
com a dispersão da mancha urbana para além dos municípios contíguos a Natal 
através do mercado imobiliário-turístico. E em segundo, o protagonismo que os 
municípios próximos passaram a demonstrar em face do PMCMV, que tangencia 
parte da produção imobiliária sob a responsabilidade das incorporadoras 
(QUEIROZ, 2012a; SILVA, SOBRINHA, FERREIRA, 2015). 

O modelo de expansão do espaço urbano e da oferta de imóveis 
residenciais – predominantemente de condomínios fechados verticais e 
horizontais – se mantém nos dias atuais na Metrópole Funcional (MF), Figura 02, 
                                                             
1 A Região Metropolitana de Natal reúne 15 municípios, com o núcleo urbano contínuo 
constituído por Natal – capital do RN – Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz; e, 
pelas cidades de Ceará-Mirim, Ielmo Marinho, Macaíba, Bom Jesus. Maxaranguape, Monte 
Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Vera Cruz, Arês e Goianinha. A RMN é uma 
metrópole em formação que concentra as atividades socioculturais, políticas, econômicas dentre 
os municípios com maiores níveis de integração territorial, isto é, dentre a Metrópole Funcional 
cuja composição decorre de Natal – cidade polo – e das suas áreas limítrofes como: a) 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, com elevado grau de integração 
metropolitana a Natal; e, b) Macaíba, apesar de médio nível de integração, sobressai pelo 
transbordamento da mancha urbana dos municípios limítrofes em seu território (CLEMENTINO 
e FERREIRA, 2015). 
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em consequência das questões relativas à economia, como a queda das taxas 
de juros; e, em decorrência dos modelos de financiamentos do ponto de vista 
espacial, tipológico e empresarial, que vem crescendo e estimulando fortemente 
o mercado imobiliário. No geral, as referidas transformações atuam de modo a 
reforçar a centralidade de Natal como polo metropolitano, já o PMCMV contribuiu 
para alimentar um novo ritmo de produção da moradia, dando nova expressão 
às tendências pré-existentes no espaço urbano, ganhando inclusive contornos 
territoriais metropolitanos, na medida em que avança sobre as áreas ainda não 
ocupadas – rurais e semirrurais (CAMPOS, 2015; FERREIRA, 2016).   

 

 Ano de institucionalização 
de cada município à Região 

Metropolitana de Natal. 

 Níveis de integração entre os 
municípios da RMN, destacando a 

Metrópole Funcional2. 

  

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
Fonte: RIBEIRO, MOURA, DELGADO, et. al. 

(2012), adaptado pela autora (2017). 

 

Por um lado, evidencia-se que as cidades da Metrópole Funcional servem 
de moradia a seus habitantes e, por outro, são, em si mesma, uma forma de 
riqueza a ser capitalizada, por concentrar as condições gerais de produção, 
obtenção e circulação do capital, assim como as de reprodução da força de 
trabalho. Com base no conjunto de processos particulares de produção de 
apropriação e produção do espaço urbano, a mercantilização do solo – através 
do parcelamento, da construção, da incorporação imobiliária, de financiamentos 

                                                             
2 O mapa apresenta os níveis de integração apenas dos municípios integrantes a Região 
Metropolitana de Natal até o período da pesquisa desenvolvida por RIBEIRO, MOURA, 
DELGADO, et. al. (2012). Os demais munícipios – Maxaranguape, Ielmo Marinho, Arês e 
Goianinha – foram agregados a RMN entre os anos de 2013 e 2015.  
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– forma diversas imbricações diretas entre a configuração espacial urbana e a 
produção ou reprodução do capital imobiliário.  

Diante desse contexto, surge o seguinte questionamento: de que maneira 
a tipologia do empreendimento e a sua localização influenciam nas 
diferenciações entre preço do terreno, custos de construção e preços de oferta 
para os imóveis da tipologia casa e apartamento de certas áreas da Metrópole 
Funcional? Determinadas localidades possuem variações bruscas do 
faturamento? De que variáveis resultam ou dependem?  

No geral, são necessárias algumas etapas elaboradas pelo promotor 
imobiliário para responder tais questionamentos.  Com base em Christian 
Topalov (1979b), segue-se, pois, “detrás para frente” (Figura 03) com as fases 
para explicar o ponto de partida de onde vem o lucro do promotor imobiliário, 
como: i) a compra do terreno; ii) a concepção do programa do empreendimento 
para determinar o quanto utilizará do potencial construtivo do lote; iii) a 
constituição da equipe de profissionais para transformar o programa em projeto; 
iv) a contratação de empresas para construir os imóveis, quando a incorporadora 
não é a própria construtora; v) a avaliação, a partir da observação do mercado, 
dos preços possíveis a cobrar pela unidade habitacional a ser comercializada; 
vi) as disponibilidades de créditos e de financiamentos para compra de terrenos, 
construção do edifício e para sua própria comercialização; e, vii) a publicização 
do empreendimento.  

 

 Cálculo “detrás para frente”. 

 
Fonte: Topalov (1979b, p. 651), adaptado pela autora. 

 

Portanto, tem-se como objetivo apresentar estudos pormenorizados de 
determinados condicionantes a serem aplicados para obtenção e influência nas 
diferenciações entre preço do terreno, custos de construção e preços de oferta, 
especificamente, dos incorporadores atuantes na Metrópole Funcional, dentre o 
período de 2011 a 2016. Frente ao método de Topalov (1979b), a investigação 
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prosseguirá de “detrás para frente” para atingir tal objetivo. Embora haja uma 
variedade tipológica de empreendimentos registrados dentre os dados 
levantados de Registros de Incorporação3, do período de 2011 a 2016, das 
tipologias lote, casa, apartamento, apart-hotel e flat, os pontos a seguir 
analisarão aspectos dos imóveis do tipo casa e apartamento por representarem 
94% das incorporações registradas no referido recorte temporal. Ou seja, do total 
de 32.705 unidades, houve o registro de unidades habitacionais do tipo 
apartamento de 22.497 e de casa 3.669. 

Cabe salientar, as significativas variações do quantitativo de unidades de 
lotes/ imóveis (total 32.705 unidades) conforme a tipologia (Tabela 01). Dentre 
os produtos fundiários e imobiliários, os dados indicam a intensa inserção do tipo 
apartamento (68,8% do total de unidades), tanto em localidades com saturação 
do espaço edificado – a cidade polo – quanto aquelas em que avançam com este 
produto – Parnamirim e, em menor proporção, São Gonçalo do Amarante (Figura 
04). E, ainda, quanto mais se distância da multiplicação dos condomínios 
verticais, verifica-se a redefinição da estrutura centro-periferia, com o produto do 
tipo casa (11,2%), sobretudo em condomínios fechados, e loteamentos (18,1%) 
em áreas de vazios urbanos, semiurbanos e, até mesmo, rural. Havendo, assim, 
diversas facetas do mercado.  

 

Tabela 1: Número de imóveis por tipologia e município. 

Município 
Tipologia por imóveis 

Apartamento Casa Lote 
Apart-
hotel 

Total 
(unid.) 

Total  
(%) 

U
n

id
a
d

e
 

Natal 10.737 237 221 331 11.526 35,2 

Parnamirim 8.228 950 4.014 290 13.482 41,2 

São Gonçalo 3.204 2.143 175 0 5.522 16,9 

Extremoz 0 28 0 0 28 0,1 

Macaíba 328 311 1.508 0 2.147 6,6 

Total (unid.) 22.497 3.669 5.918 621 32.705 100 

Total (%) 68,8 11,2 18,1 1,9 100 - 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 
 
 

Dentre o recorte temporal e espacial da pesquisa, identifica-se variações 
significativas de concentração e/ou desconcentração de empreendimentos e de 
unidades habitacionais no território, consequentemente, por questões físico-
territoriais, pela ocupação intensa de espaços edificados, pelo elevado preço do 
solo, pelos condicionantes urbanísticos, dentre outros (Figura 04).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Para maiores esclarecimentos sobre a coleta de dados, verificar o item “Operacionalização da 
pesquisa e resultados”. 
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 Espacialização na Metrópole Funcional dos empreendimentos por 
tipologia. 

 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de Registro Imobiliário. 

 

A partir desse contexto, o artigo encontra-se estruturado da seguinte 
forma, primeiramente, aborda a descrição da metodologia de coleta de dados 
em Registros de Incorporações, na parte “Operacionalização da pesquisa”. Em 
seguida, define o que é preço acerca do ponto de equilíbrio entre a lei da oferta 
e a lei da demanda, sobretudo, com base em Christian Topalov (1979b) e David 
Harvey (2013), para embasar as análises referentes ao preço do terreno dos 
empreendimentos, o custo previsto das suas construções pelas incorporadoras 
e o preço de oferta das unidades habitacionais. Por fim, relaciona da produção 
de moradias da Metrópole Funcional no contexto do preço, custo e atuação do 
incorporador.   
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OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA  

A pesquisa dá continuidade a uma série de coleta de dados e análises 
desenvolvidas por Angela Ferreira (1996), Luiz Queiroz (2012a) e Huda Lima 
(2018) que vêm acumulando informações sobre a produção imobiliária no 
município de Natal desde 1967 – ano que foi registrada a primeira incorporação 
na cidade. Ambas contribuirão para elaboração de séries históricas e estudos 
comparativos significativos para o entendimento da evolução do mercado 
imobiliário local, permitindo comparações com o atual mercado a respeito do 
desempenho, da efetividade e das consequências, econômicas e espaciais.  

Para tanto, realizou-se um levantamento de dados documentais para o 
desenvolvimento do objetivo, por se tratar de informações em estado bruto sem 
ter recebido nenhum tratamento científico, como nos relatórios, nas reportagens 
de jornais, nas revistas, nas cartas, etc. Em certos casos, os materiais de 
divulgação impressos ou eletrônicos, entrevistas e materiais de jornais que 
demonstram as características e as vantagens do empreendimento e das 
empresas responsáveis pela obra emitem notícias e opiniões distorcidas ou 
errôneas. E, ainda, apresentam informações sobre os produtos sem coincidir 
com o resultado final do produto, sendo os dados demasiados ou omitidos 
conforme os interesses dos diversos agentes. 

Desse modo, houve a coleta de informações em Cartórios de Registros 
Imobiliários, por seguir regras estabelecidas na Lei nº 4.591/644 (BRASIL, 1964) 
que exigem o registro da incorporação imobiliária antes do anúncio da venda das 
unidades autônomas e pelo Cartório ser uma fonte única, pública e confiável. 

Nos Cartórios, pesquisou-se com afinco os Registros de Incorporações 
dos municípios da Metrópole Funcional, do período de 2011 a 2016.  Como os 
registros são de caráter público com significativas informações sobre a 
promoção imobiliária, optou-se por utilizá-lo para a construção do banco de 
dados que consta sobre o empreendimento, como endereço, número de edifícios 
por empreendimento, número de pavimentos por edifícios, número de unidades 

                                                             
4A Lei do Incorporador – Lei nº 4.591/64, Art. 32 (BRASIL, 1964) – exige para qualquer 
empreendimento o Registro de Incorporação, arquivado em Cartório competente de Registro de 
Imóveis, acompanhado de uma extensa documentação, como: “a) título de propriedade de 
terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos 
ou de permuta; b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protesto 
de títulos de ações cíveis e criminais e de ônus reais relativos ao imóvel, aos alienantes do 
terreno e ao incorporador; c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os 
últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros; d) projeto de construção 
devidamente aprovado pelas autoridades competentes; e) cálculo das áreas das edificações, 
discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando, para cada tipo de unidade a 
respectiva metragem de área construída; f) certidão negativa de débito para com a Previdência 
Social, quando o titular de direitos sobre o terreno for responsável pela arrecadação das 
respectivas contribuições; g) memorial descritivo das especificações da obra projetada; h) 
avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, como também, o custo de 
construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra; 
i) discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas 
corresponderão; j) minuta da futura Convenção de Condomínio que regerá a edificação ou o 
conjunto de edificações; l) declaração em que se defina a parcela do preço; m) certidão do 
instrumento público de mandato; n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de 
carência; o) atestado de idoneidade financeira, fornecido por estabelecimento de crédito que 
opere no país há mais de cinco anos; p) declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sobre 
o número de veículos que a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos”. 
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habitacionais por edificação, áreas, custos do metro quadrado, da unidade 
habitacional e global da obra. Ademais, as Escrituras Públicas dos terrenos que 
se encontram o empreendimento, para obter informações sobre o preço de 
compra e área do lote.  

A respeito dos dados selecionados, o número de empreendimentos ou o 
número de unidades habitacionais (UH) disponíveis no levantamento são 
variáveis que podem de certa forma mascarar ou distorcer as análises, pois em 
alguns casos um mesmo empreendimento possui diversos edifícios e em outros 
– como um imóvel de alto padrão – apresenta poucas UH. Portanto, utiliza-se 
informações sobre o número de unidades habitacionais para melhor quantificar 
o fenômeno.   

Para complementar o banco de dados, coletou-se o menor preço de oferta 
da unidade habitacional dos empreendimentos registrados por meio de 
pesquisas em páginas eletrônicas da incorporadora, em corretora de imóveis, 
em classificados do principal jornal de circulação da capital – Tribuna do Norte. 
Dentre os casos de não adquirir as informações pelos referidos meios, foi 
necessário entrar em contato por telefone com incorporadores ou corretores 
imobiliários, totalizando uma média de 50 ligações.  

Para compreender as estratégias de produção e de atuações dos 
promotores imobiliários em determinadas áreas dos municípios, entrevistou-se 
representantes de cinco incorporadoras que se destacaram na Metrópole 
Funcional entre os anos de 2011 a 2016, com base num roteiro de perguntas 
com temáticas sobre: a) a incorporadora; e, b) as quatro etapas fundamentais 
para realização da operação imobiliária, como a compra do terreno, a concepção 
do empreendimento imobiliário, a construção e a comercialização. 

Por conseguinte, digitalizou-se as informações sob a forma de um banco 
de dados e espacializou-se os empreendimentos em bases cartográficas pelo 
sistema de informação georreferenciado, como o programa ArcGis. A 
preocupação de relacionar a localização no tecido urbano dos empreendimentos 
com as formas de provisão habitacional possibilita a compreensão das 
alterações do espaço urbano em virtude de intervenções urbanísticas e, ainda, 
seus efeitos com evidências sobre os processos de fragmentação e da 
segregação socioespacial. 

DEFININDO PREÇO NA PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA  

Horacio Capel (2013) recorda que frequentemente são os promotores 
imobiliários quem consideram as demandas do mercado e decidem o tipo de 
moradia que vão construir, se é unifamiliar ou em blocos, se de maior ou menor 
qualidade, de um ou outro tamanho. No caso específico do incorporador, este 
assume um papel destacado na coordenação do processo produtivo, por ser o 
agente que compra o terreno e detém o financiamento para construção e para 
comercialização do imóvel; por determinar o processo de produção a respeito 
das características arquitetônicas, econômico-financeiras e locacionais; além de 
ser quem decide qual será o uso do solo naquela área e para qual camada de 
renda destina-se o imóvel (RIBEIRO, 1997).  

Para Harvey (1980), cabe ressaltar que os incorporadores se envolvem 
no processo de criar espaços nas cidades com variados valores de uso para 
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outros, a fim de realizar valores de troca para si próprios, como a compra do solo, 
sua preparação (particularmente a provisão de utilidades públicas) e a 
construção de moradia que requer considerável desembolso do capital em 
adiantamento à troca. As empresas envolvidas nesse processo sujeitam-se à 
pressão competitiva e realizam o lucro, com forte interesse em produzir moradia 
com valores de usos para os consumidores e com a medida de criar valores de 
troca para si próprios. Ademais, a figura do incorporador/ promotor imobiliário é 
a do empresário financiador do empreiteiro, que organiza a produção imobiliária 
e depois a venda através de cotas, para enfim retirar seu próprio capital e o lucro 
gerado.  

Em termos gerais, os promotores do ramo da construção civil buscam o 
lucro a todo custo e, ao fazê-lo, opõem-se à formação de meios necessários para 
sua própria valorização, não interessando produzir determinados elementos para 
constituição do valor de uso complexo, aqueles que não são rentáveis, como 
infraestruturas urbanas e equipamentos coletivos. No caso dos incorporadores, 
o objetivo não é o de produzir casas, e sim de ser o organizador da produção 
imobiliária para que depois da venda, retire seu capital e seu lucro (CAMPOS, 
2011; ROYER, 2009).  

Os incorporadores avançam em oferecer novos produtos habitacionais 
em condomínios com diversos serviços e facilidades para obter lucratividades 
elevadas pela conversão de vazios urbanos ou edificações unifamiliares por 
novas casas e/ ou torres de apartamentos. A possibilidade de expandir a 
produção imobiliária residencial em diversas áreas (urbana, semirrural e rural) 
influencia na produção e na circulação de mercadorias imobiliárias residenciais, 
como também, contribui para que os incorporadores valorem novas 
oportunidades para obtenção de maiores lucros, através da promoção e da 
venda das moradias. Todavia, ao tratar do mercado residencial considera-se que 
a determinação do preço de oferta depende do poder de compra do público-alvo, 
das evoluções futuras das conjunturas econômicas, políticas e sociais e/ou da 
localização do empreendimento, da qualidade da construção (tanto das 
características dos materiais como do estilo).  

Mas, o que é o preço? A partir das reflexões de Christian Topalov (1979b) 
e David Harvey (2013), o preço é o ponto de equilíbrio entre a lei da oferta e a 
lei da demanda que se estabelece em função da mediação do dinheiro com 
relações de intercâmbios entre um produto qualquer e demais produtos.  Assim, 
o preço é a medida econômica imediatamente perceptível pelos agentes 
econômicos e, especialmente, pelos produtores capitalistas, ou seja, é 
constituído pelo custo da construção, quer dizer pelo capital de consumo mais o 
lucro médio sobre este capital; e, ainda, o valor de troca da construção é 
regulado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para construção do 
empreendimento. Em seguida, uma vez deduzido o custo da construção, o preço 
de oferta é determinado, por uma lado, pelo preço de compra do terreno e pela 
lucratividade bruta da promoção; por outro, pelo rápido retorno do capital 
investido a forma de dinheiro, tempo este vinculado para: a) aquisições de 
alvarás e de financiamentos; b) lançamento da obra; c) início e término das 
vendas, etc. Ademais, existe a possibilidade de adicionar ao preço de oferta os 
sobrelucros de localização, acrescidos pela proximidade a áreas valorizadas da 
cidade, com presença de infraestrutura e serviços urbanos, centros de comércios 
e serviços, orla marítima, etc. 
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No geral, o preço é a forma capitalizada assumida pelo valor de troca no 
circuito imobiliário que depende da produção em si do empreendimento, como 
também: a) da sua localização; b) da escassez de terras e de imóveis; c) do 
próprio poder de compra do público-alvo; d) do prestígio social ao adquirir o 
imóvel em determinada área da cidade; dentre outros elementos. Vale destacar, 
ainda, que o primeiro elemento deduzido do faturamento do preço de oferta é o 
custo da construção o qual depende, é claro, da amplitude do programa. E a este 
nível intervém um conjunto de interesses que condicionam a produção, como a 
produtividade das incorporadoras, as economias de escalas, as metas de 
lucratividade das empresas. Por outro lado, o preço da construção não depende 
fundamentalmente do nível dos preços finais de oferta e/ou de comercialização, 
podendo ocorrer a venda de moradias a preços que variam em proporções muito 
superiores ao custo da construção (TOPALOV, 1979b).  

Dentre diversos aspectos, convém recordar que um dos traços visíveis e 
pertinentes do funcionamento do mercado imobiliário residencial é a mudança 
de preços de terra quanto de oferta dos imóveis e, uma certa estabilidade, nos 
custos das construções (insumos, taxas, impostos, projetos). Além disso, para 
Samuel González (2010), o que se paga pelo terreno e pelo próprio imóvel conta 
com o dinamismo das mudanças temporais e da própria conjuntura, o qual 
contribui de maneira substancial para definição do papel da propriedade 
territorial urbana e para imprimir uma série de particularidades na definição dos 
promotores e das suas práticas neste mercado, com impactos notáveis e 
diversos na configuração das cidades.   

TERRENO: O PREÇO DE UM BEM SEM VALOR  

As variações quantitativas do preço do solo – urbano e, em alguns casos, 
semirrurais –se delimitam pela sua conexão com os aspectos estruturadores do 
conjunto de operações deste mercado – como também, da economia capitalista 
– e pela escala de incidência da maior parte dos terrenos ou até mesmo de um 
número reduzido deles.  Esse movimento dos preços do solo sobrecarrega os 
recursos financeiros daqueles com interesse de adquiri-los para valor de uso; e, 
é irresistível, na maioria das cidades capitalistas, para agentes com visível 
“ilusão monetária” e interesses de valor de troca (GONZÁLEZ, 2010). 

O alcance do preço do terreno determina-se pelo preço da demanda 
capitalista do solo e, de maneira mais precisa, pela hierarquia dos preços de 
demanda dos agentes que valorizam o capital ao transformar o uso do solo; já 
que, não há lei de oferta independente dos preços da transação, eles mesmos 
definem-se pela demanda. As diferenciações de preços decorrem, geralmente, 
da ampliação da busca por novos espaços construídos, principalmente em áreas 
com elevado índice de ocupação. Além disso, com o crescimento do poder de 
compra pela população – por efeito de mudanças de tributos, impostos, inflação, 
implementação de políticas habitacionais – que tende a ampliar a demanda e 
valorizar o preço da terra. E, ainda, é interessante ressaltar que as variações dos 
preços podem incidir pela ação estatal, por meio de distintas vias de: i) 
programas habitacionais; ii) financiamentos; iii) recursos direcionados para 
implementação de estruturas urbanas; como também, iv) através de 
modificações dos padrões de uso e ocupação do solo (TOPALOV, 1979b; 
GONZÁLEZ, 2010). 
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Em certos casos, ao haver mobilização de capital para cumprir a função 
de organizar a produção do terreno – como infraestrutura e serviços urbanos – 
e transformar seu uso – de rural para urbano –, conduz a formação de sobrelucro 
de localização da renda do solo em determinadas regiões. Na prática, a 
expansão da demanda por espaço construído pressiona o crescimento físico e 
expande os deslocamentos necessários para utilizá-los, isto é, aumenta as 
rendas ligadas aos custos de mobilidade, particularmente, para o preço de oferta 
das habitações e intervém, notavelmente, no preço dos terrenos 
disponibilizados. 

A busca por espaço construído consolida os interesses e as ações dos 
promotores de terras que, de certo modo, controlam a condição básica para a 
“produção” deste bem. No caso da Metrópole Funcional, é visível o esgotamento 
de solo urbano na cidade polo – Natal; em trechos da orla marítima a serem 
facilmente urbanizados; e, ainda, se intensifica a escassez relativa de terras 
urbanas em localidades com barreiras naturais – como Zonas de Proteção 
Ambiental – e com elevados sobrecustos para produção de infraestrutura 
(Figuras 04 e 05).  

 

  Bairro de Mãe Luiza (AEIS) e o entorno imediato (Areia Preta, 
Petrópolis, Tirol), Zona Leste de Natal. 

Fonte: Foto Jornalismo Canindé Soares. Site: http://canindesoares.com/site/wp-
content/uploads/2017/05/17032013-IMG_0159.jpg. Acesso em: nov. 2017. 

 

Frente a tal quadro da Metrópole Funcional, as percepções quantitativas 
evidenciam flutuações na totalidade dos preços do solo comercializados (Figuras 
06 e 07) que abarcam os conjuntos de lotes das cidades e correspondem a 

Mãe Luiza 

(AEIS) 

Areia Preta 

ZPA 

Parque das 

Dunas (ZPA) 

Petrópolis 

Tirol 

Zona Norte 

Rio Potengi 
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grandes submercados do espaço construído5. No geral, cada terreno tem seu 
próprio potencial para diversas rentabilidades urbanas – como do uso do solo e 
de suas transformações – que se acrescentam ao preço de comercialização. E, 
dentre diversos fatores6, destacam-se no mercado aquele solo cujos 
proprietários podem efetivar o uso potencial a ser desenvolvido no local e 
agregar uma maior porção de renda.  

Ao considerar apenas a categoria de variações de gabarito dos 
empreendimentos (Figuras 08 e 09), sobressaem áreas da Metrópole Funcional 
com preço de comercialização de terreno sobrelevados em comparação 
daqueles com menores disponibilidades de potencial construtivo – verticalização 
–, como as áreas com predominância da tipologia casa. Segundo o empresário 
Silvio Bezerra7, a viabilidade de comprar terrenos que permitem elevado 
potencial construtivo influencia no custo final da incorporação, porque o preço do 
terreno para empreendimentos verticais pode equivaler a 18% do custo 
construção, já para o tipo horizontal é em média 40%.  

No caso da tipologia apartamento, é visível o incremento da rentabilidade 
dos preços por metragem (R$/m²) quando há a possibilidade de aumentar a 
densidade construtiva, isto é, quanto mais se permite o aumento de gabarito 
mais repercute-se no preço final do terreno. Tal relação demonstra-se, 
claramente, em áreas limítrofes entre Parnamirim e Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante e Natal – especificamente no bairro do Planalto –, cuja ausência de 
infraestrutura e serviços urbanos, disponibilidade de terrenos vazios e o controle 
de gabarito (média de quatro pavimentos), reduz o futuro ganho agregado ao 
preço final do terreno. Por exemplo, na região do Planalto, aqueles terrenos 
comprados após os anos de 2010 têm como preço/m² máximo R$ 100,00; já, 
nas áreas anteriormente citadas dos demais municípios, os preços predominam 
entre R$ 100,00 e R$150,00, tendo ressalvas nas proximidades de São Gonçalo 
à Natal, que atinge R$300,00/ m².  

Quanto à localização, os resultados evidenciam, claramente, que as 
escalas do preço de comercialização dos terrenos crescem de maneira 
paulatina, ao se aproximar cada vez mais de áreas com intensa ocupação do 
solo, escassez de terrenos vazios, elevada infraestrutura e serviços urbanos. E, 
em certos trechos – Zona Sul e Leste de Natal – atravessa as fronteiras de preço 
contínuo e alcança preços de monopólio (por exemplo, R$ 1.537,00 no bairro de 
Petrópolis (Figura 05). De fato, determinados incorporadores estão dispostos a 

                                                             
5 Como mencionado no tópico Operacionalização da Pesquisa, os dados referentes aos preços 
dos terrenos foram obtidos em suas Escrituras Públicas que se encontravam anexadas aos 
Registros de Incorporação, isto é, o preço refere-se ao momento de aquisição do terreno.    
6 Segundo Samuel Gonzáles (2010), os preços dos terrenos tendem a variados movimentos de 
oscilações: i) das atividades construtivas, ou seja, a expansão ou contração da produção do 
espaço construído implica numa ampliação ou num estreitamento da demanda por terrenos 
urbanos; ii) do mercado de capital pela influência de modo indireto, na medida em que gera 
acelerações e desacelerações da atividade construtiva; iii) das taxas de lucro referentes ao qual 
se determina o preço do solo para capitalizar a renda; iv) das demandas especulativas da terra; 
v) do uso e ocupação do solo; vi) da densificação construtiva. 
7 Silvio de Araújo Bezerra é o presidente e um dos proprietários da Ecocil Incorporações S/A. As 
informações mencionadas por ele foram obtidas em entrevista concebida à autora em 28 de 
março de 2018. A empresa de construção civil Ecocil foi a primeira na área de incorporações 
imobiliárias do estado do Rio Grande do Norte, é uma empresa local que sobressai na presença 
de firmas nacionais e relativamente capitalizadas dentre o mercado imobiliário da Metrópole 
Funcional.  
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pagar por preços excepcionalmente elevados, quando há expectativas de que 
os benefícios financeiros auferidos com o empreendimento possibilitará 
arrebatar dimensões adicionais de lucratividade. 

 

 Preço por metragem (R$/m²) do 
terreno, tipologia apartamento. 

 Preço por metragem (R$/m²) do 
terreno, tipologia casa. 

 

 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
  
  

 Número de pavimentos, tipologia 
apartamento. 

 Número de torres (blocos) por 
condomínio, tipologia apartamento. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 

Zona Sul 

Zona Leste 
Planalto 
(Zona Oeste) 
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Ao comparar as áreas que prevalecem as tipologias horizontais (casas, 
dúplex e tríplex), identifica-se a compra ampliada de terras para utilizá-las 
apenas parcialmente com o empreendimento, havendo, assim, um efeito de retê-
las, estocá-las e até mesmo valorizá-las nas devidas proporções e 
temporalidades para no futuro ocupá-las. Esse efeito de retenção de terras e a 
construção de empreendimentos no seu entorno – mesmo em áreas pouco 
adensadas ou semirrurais – afeta em grande medida as expectativas de 
crescimento futuro dos preços dos terrenos e as decisões de consumo do 
mesmo e, ainda, quanto mais metro quadrado se compra, há a possibilidade de 
redução do preço de comercialização. Dentre os empreendimentos do tipo casa, 
o preço/m² do terreno prevaleceu até R$150,00 e os preços elevaram-se numa 
menor proporção – atinge no máximo R$751,00 – na medida em que se 
aproxima da orla marítima, de áreas densamente construídas, com ausência de 
terras desocupadas e com melhores estruturas urbanas.  

Esses resultados confirmam, claramente, a afirmação de Heliana Vargas 
(2014), de que a dinâmica do preço da terra não está atrelada apenas aos 
aspectos qualitativos do solo (topografia e tamanho), nem aos atributos 
locacionais e de infraestrutura urbana que compõem o seu preço, mas também 
a sua escassez. Quanto mais se aproxima de áreas com intensa ocupação do 
solo, eleva-se os preços e as diferenciações decorrem, em grande parte, da 
pressão da demanda em adquiri-los e da limitação da oferta tomadas em 
conjunto.  

CUSTO PREVISTO DA CONSTRUÇÃO: CÁLCULO ECONÔMICO DO 
PROMOTOR 

Os custos do empreendimento por incorporação imobiliária apresentam 
diversos parâmetros fundamentais que se relacionam e se atrelam aos custos 
relativos dos terrenos, aos custos da construção e aos custos da administração 
da obra. Dentre os custos da construção incluem-se, ainda, as etapas de projeto, 
fundação, estrutura e acabamento, os custos relativos à aquisição de matérias-
primas e remuneração de mão-de-obra própria e terceirizada. Como também, os 
gastos operacionais que abrangem as despesas comerciais, gerais e 
administrativas (SHIMBO, 2012). 

Para demonstrar o custo da construção dos empreendimentos da 
pesquisa, realizou-se o cruzamento de dados disponibilizados no Registro de 
Incorporação referentes ao custo previsto da construção (CPC) que compreende 
as seguintes parcelas8: i) o custo básico de materiais, o custo básico de mão-de-
obra, o custo básico das máquinas e equipamentos; ii) as adicionais não 
consideradas no projeto padrão, como fundações especiais, elevador, 
equipamentos e instalações (fogões, gerador, bombas e recalque, 
impermeabilização, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão), parque 
infantil, obras e serviços complementares (terraplenagem, recreação – piscinas, 
campos de esporte –, ajardinamento, instalações e regulamentação do 
condomínio, ligação e serviços públicos), pátio estacionamento, garagem; iii) os 
impostos, as taxas e os emolumentos cartoriais; iv) os gastos com projetos 

                                                             
8 A soma das referidas parcelas corresponde ao custo global da construção, conforme a NBR 
12.721 (ABNT, 2005) referente a Avaliação de custos unitários de construção para incorporação 
imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios.  
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arquitetônico, estrutural, instalação, especiais; e, v) as remunerações do 
construtor e do incorporador.  

Deve-se advertir, desde logo, que o custo previsto se calcula por 
engenheiro ou arquiteto responsável antes mesmo de registrar o 
empreendimento no Cartório. Com base no Custo Unitário Básico (CUB) definido 
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte – 
SINDUSCON/RN –, o incorporador chega-se ao custo global da construção – 
denominado aqui de CPC – e no custo global unitário da obra em cálculo9.  Dessa 
forma, a empresa divide o custo global da construção pela área equivalente, a 
fim de obter o parâmetro principal que é o CPC por metro quadrado. Na prática, 
o CPC pautará a estimativa parcial dos gastos da obra. Além disso, os dados do 
custo da construção podem mascarar ou distorcer as análises, devido ao 
Registro de Incorporação disponibilizar a previsão do custo final da obra e não 
informar a despesa real. 

Conforme a pesquisa, o custo previsto da construção da unidade 
habitacional predomina entre R$ 1.001,00/m² e R$ 1.500,00/m² tanto para 
tipologia apartamento quanto para tipologia casa10 (Figuras 10 e 11).  Ambas têm 
semelhanças na base produtiva dos projetos, com padronizações do estilo 
arquitetônica e do processo construtivo o qual favorece para o sistema de 
controle da produção e dos custos. No geral, os incorporadores buscam a 
produção em série, a fim de conseguir maior apropriação privada de lucros e 
atender ao perfil socioeconômico do seu nicho de mercado.  

No caso específico das torres de edifícios de apartamentos, o crescimento 
do custo da construção não mantém uma continuidade com respeito ao número 
de níveis de pavimentos, mas sim existem sobressaltos (GONZÁLES, 2010). Na 
medida em que se verticaliza (Figuras 08 e 09), o CPC eleva quando se 
ultrapassa dos cinco ou seis pavimentos pela necessidade de introduzir aparatos 
mecânicos de circulação vertical, como por exemplo, até o quarto pavimento o 
custo prevalece entre R$ 500,00/m² e R$ 1.000,00/m², por a maioria dos 
empreendimentos adotarem a alvenaria estrutural como sistema construtivo. E, 
se difere substancialmente (superior a R$ 1.500,00/m²), quando o 
escalonamento supera os 20 pavimentos por recorrer a estruturas mais 
sofisticadas. Logo, a técnica de edificar e o tipo de insumos conduz a CPC 
variados, o qual implica dizer, em princípio, que o custo se introduz em 
determinados andares.  

A pressão dos próprios investidores introduz métodos de produção cada 
mais eficientes que conduz ao avanço das forças produtivas, os beneficiam para 
obtenção de maior porção do mercado e da apropriação de uma quantidade 
maior de sobrelucros. Conforme Samuel González (2010), nessa economia 
mercantil ditada pelo capitalismo, ao aumentar a produtividade há a tendência 
de diminuir o efeito do valor unitário da produção – “preço natural” – e, até mesmo 

                                                             
9 O valor estimado obtém-se com a multiplicação do valor por metro quadrado da construção 
pela área equivalente em área de custo padrão da unidade autônoma. A área equivalente 
corresponde a área virtual cujo custo de construção equivale ao custo da respectiva área real, 
utilizada quando este custo é diferente do custo unitário básico da construção, adotado como 
referência. Pode ser, conforme o caso, maior ou menor que a área real correspondente (ABNT, 
2005). 
10 O quadro não especifica os valores dos custos de aquisição dos terrenos e custos de 
administração da obra que também compõem o custo do imóvel. 
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de forma contraditória, eleva os preços de oferta – e, de comercialização – 
individuais das mercadorias.  

 

 Custo da construção por metragem 
(R$/m²) da obra, tipologia apartamento. 

 Custo da construção por metragem 
(R$/m²) da obra, tipologia casa. 

  

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 
Registro Imobiliário. 

Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 
Registro Imobiliário. 

 
De fato, o CPC no interior do setor capitalista da indústria da construção 

civil não é constante, seja pela influência do padrão técnico-construtivo seja pela 
tipologia do empreendimento, e não depende fundamentalmente do nível dos 
preços de oferta finais. O custo da construção resulta da amplitude do programa, 
das intervenções de um conjunto de variedades que abrange as condições da 
produção, como as economias de escala, a produtividade e a lucratividade das 
empresas da construção.  

PREÇO DE OFERTA: VARIAÇÕES SUPERIORES AO CUSTO DA 
CONSTRUÇÃO 

Como mencionado anteriormente, o preço do terreno dos 
empreendimentos pesquisados determina-se pela renda potencial a ser 
adquirida pelo desenvolvimento de usos rentáveis no local. Ademais, o preço de 
oferta se estabelece não só pela soma do preço do terreno, dos custos de 
produção, como também pelas taxas de lucratividades, pelas rentabilidades 
periódicas, pelas disponibilidades financeiras do público-alvo em adquirir imóveis 
específicos em determinadas áreas. E, ainda, há as distorções conjunturais 
influentes no preço com respeito a capitalização de suas rendas diferenciais, de 
monopólios que podem se sobressair em momentos de lançamento e/ou num 
futuro com a capitalização de incrementos, ou ao menos uma parte.  

Neste caso, estimar o preço de oferta requer dispor do preço que os 
agentes do espaço urbano pagariam por um imóvel em seu conjunto mais o 
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preço do terreno e os custos da construção. Para alinhar a esses condicionantes, 
deve-se saber o preço de oferta em áreas desenvolvidas e com poucos lotes 
vazios, como também, em zonas que há poucas transações e até mesmo com 
raras edificações, já que as possíveis densidades construtivas das cidades 
relacionam quantitativamente com os preços de oferta e os custos da construção 
(GONZÁLEZ, 2010). 

Entretanto, Samuel González (2010) afirma que a magnitude dos preços 
dos imóveis urbanos não é algo a se manifestar de maneira evidente e não se 
determina facilmente pelo observador desprevenido, por se tratar de bens com 
qualidades distintas entre si e para demandantes com comportamentos 
diferenciados. Assim, estabelecer o preço de oferta de residências toma 
dimensões adicionais do simples consumo do comprador, uma vez que a 
moradia é simultaneamente bem “de consumo” e bem “de investimento” com 
alusões a lógica de valor de uso e de valor de troca que supõe a estas práticas.  

Com base nos dados disponibilizados pelos entrevistados, grande parte 
das incorporadoras realizam pesquisas de mercado sobre o preço de imóvel 
para, em seguida, definirem o preço máximo da oferta e, em certos casos, para 
impor preços de monopólio que tendem exaurir a renda da terra. Para Raimundo 
Maia11, se estabelece uma relação entre o preço que se deseja vender o imóvel 
com o preço de compra do terreno e com a lucratividade da empresa, que é 
quase sempre mais ou menos o dobro do custo da construção. Nessa 
percepção, o preço de oferta é a relação do quanto os incorporadores estão 
dispostos a investir para custear o processo de compra do terreno, a construção 
do empreendimento – e dentre outros fatores – mais o cálculo provável para 
obtenção da taxa de lucratividade, ou seja, o preço que o incorporador determina 
para comercialização – lançamento – do imóvel no mercado.  

Como metodologia, coletou-se o menor preço de oferta da unidade 
habitacional da incorporação que fora divulgado em páginas eletrônicas da 
incorporadora, em corretora de imóveis e em classificados do principal jornal de 
circulação da capital – Tribuna do Norte. Dentre os 511 empreendimentos da 
tipologia apartamento e casa, registrou-se o preço de oferta de 40% do total. 
Apesar do reduzido quantitativo, é possível realizar o estudo, mas deve-se 
considerar que as informações decorrem praticamente de UH situadas em Natal 
(48%) por concentrar maior número de imóveis e por haver maiores meios de 
publicidade dos empreendimentos.  

A partir dos dados do tipo apartamento situados nas áreas periféricas da 
Metrópole Funcional, nota-se que o preço de oferta da UH predomina entre R$ 
100.001,00 e R$ 200.000,00 e quanto mais se localiza distante de Natal, não 
ultrapassa de R$100.000,00 (Figuras 12 a 15). Conforme o padrão construtivo e 
a localização do empreendimento, observa-se que os preços de oferta por 
metragem (m²) predominam entre R$2.001,00/m² e 2.500,00/m² na área central 
de Parnamirim e entre R$1.001,00/m² e R$1.500,00/m² nas bordas de São 
Gonçalo com Natal, especificamente na Zona Norte. Nesta área da cidade polo, 
os preços de oferta assemelham-se daqueles a serem comercializados em 
Parnamirim, e, ainda, sobressai UH com preço superior a R$ 2.500,00/m². 

                                                             
11 Raimundo Nonato Maia Costa Maia é gerente geral da filial Construtora Colmeia S/A de Natal. 
As informações obtidas por ele decorreram da entrevista concebida à autora em 22 de março de 
2018. 
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 Preço (R$) da UH, tipo apartamento.  Preço (R$)/m² da UH, tipo apartamento. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
  

 Dimensionamento da UH (m²), tipo 
apartamento. 

 Número de quarto, tipo apartamento. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
 

Entretanto, no caso especifico de Natal, o preço de oferta aumenta à 
medida que se desloca no sentido da Zona Sul para Zona Leste, o qual identifica-
se na primeira Zona, sobretudo no bairro de Capim Macio, empreendimentos 
com UH ofertadas por até R$599.000,00 (R$ 6.655,55/m²) com três quartos 
(90,00m²); e, chega-se a ofertar na faixa litorânea da Zona Leste – em Areia 
Preta – apartamentos com cinco quartos (280,00m²) por R$ 2.307.000,00 
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(R$8.239,28/m²). Esses elevados preços possibilitam os incorporadores 
adquirirem componentes exclusivos de lucratividade que se determinam pelas 
condições de mercado, do preço do solo e do custo da construção. Como 
também, por outros componentes de sobrelucratividades diferenciais que se 
obtém pela localização dos empreendimentos, como: pelas proximidades da orla 
marítima; dos principais centros de comércios e serviços; e, em alguns casos, 
por Zonas de Proteção Ambiental. Nessa perspectiva, o preço de oferta dos 
imóveis é fortemente influenciado pela apropriação do lucro a partir da 
localização do terreno, ou seja, quanto mais diferenciados e exclusivos forem o 
entorno dos terrenos e o próprio imóvel, maior é a tentativa dos incorporadores 
elevarem expressivamente o preço de oferta da unidade habitacional. 

De fato, a produção limita-se a propriedade do solo, o que traz consigo o 
aumento dos preços das moradias. Ao observa-se o preço/m² dos terrenos 
(Figura 06) das Zonas Sul e Leste de Natal identifica-se as mais altas escalas de 
valores da Metrópole Funcional (superior a R$601,00/m²). Logo, o alcance de 
determinados incorporadores em construírem nesses terrenos com preços 
sobrelevados podem outorga-los sobrelucratividades. Nesse mercado, o público-
alvo paga pela soma mais alta do preço de oferta, que introduz, o preço do 
terreno. E, o preço do solo supera a proporção desembolsada pelos usuários 
para o edifício construído.   

Tais sobrepreços de oferta não aparecem dentre os imóveis residenciais 
horizontais condominiais (Figuras 16 a 19). Como mencionado anteriormente, a 
padronização de projetos neste mercado – principalmente, para população de 
renda média e baixa – concentra entre si preços de oferta em torno de 
R$100.000,00 para unidades com 2 quartos (60,00m²). Tais diferenciações de 
preços atrelam-se, também, ao preço do terreno do que ao próprio custo da 
construção, como por exemplo, nas áreas de transbordamento de Natal sobre 
Parnamirim onde concentram os valores mais elevados dos preços do solo 
(média de R$150,00/m²). Nessas áreas comercializam-se imóveis com 2 ou 3 
quartos (100,00 a 150,00m²) e com preços de oferta variando entre 
R$150.000,00 e R$200.000,00 (média de R$ 2.001,00 a 2.500,00/m²). 

No sentido Parnamirim em direção à Macaíba e na própria São Gonçalo 
do Amarante, o preço máximo de oferta é de R$150.000,00 para UH de até 
75,00m² (média de R$1.501,00/m² a R$ 2.000,00/m²). Embora haja a redução 
do preço de oferta, comercializam-se os terrenos numa escala de R$3,0012 até 
R$250,00/m² (Figura 06), o qual possibilita maiores sobrelucros para os 
incorporadores que as adquiriram a reduzido custo. Nessa linha de preços de 
ofertas, os empreendimentos em si não agregam valores aos produtos como 
áreas de lazer, equipamentos poliesportivos e nem a própria infraestrutura e os 
serviços do entorno13 que favorecem para tal acréscimo do preço final de 
comercialização.  

 

 

                                                             
12 Quase sempre são grandes glebas compradas e parceladas, posteriormente, para a 
implantação do empreendimento.  
13 Essa área é uma região urbana e semiurbana com precárias infraestruturas e serviços 
urbanos.  
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 Preço (R$) da UH, tipo casa.  Preço (R$)/m² da UH, tipo casa. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
 
 

 

 Dimensionamento da UH (m²), tipo 
casa. 

 Número de quarto, tipo casa. 

  
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
Fonte: A partir dos dados coletados em Cartórios de 

Registro Imobiliário. 
 

Por outro lado, Natal concentra as novas casas com maiores preços de 
oferta (máximo de R$450.000,00 e R$3.880,00/m²), apesar do reduzido número 
destes empreendimentos. Na prática, não há um comportamento anômalo do 
preço final, pois os imóveis se situam numa área com preços de solo elevados. 
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Ademais, não só o entorno interfere na agregação de valores ao 
empreendimento, como também as disponibilidades de equipamentos de lazer 
nos condomínios, como: piscinas, parque infantil, quadra poliesportiva, salão de 
festas, churrasqueiras, entre outros.  

Os distintos preços de ofertas demonstram que as classes altas 
permanecem nos espaços tradicionais e exclusivos da cidade de Natal (Zona 
Leste), apesar de que as alterações nos modos de vida dominaram outros 
modelos de empreendimentos, como os condomínios fechados horizontais em 
periferias com estruturas urbanas básicas, ou seja, nas áreas de conurbação 
entre Natal e Parnamirim.  

Além disso, as variações de preços num cenário urbano de expansão 
manifestam os diferentes modos de acumulação do capital por parte dos 
proprietários de terras e dos incorporadores das áreas. Nas esferas com maiores 
competitividades – como as Zonas Sul e Leste de Natal – o processo de 
acumulação é intenso, embora haja pouco ou nenhum espaço restante para a 
acumulação adicional. Havendo, assim, uma luta contínua, desde dos anos 
2000, entre agentes imobiliários para construir paisagens físicas – sobretudo, de 
torres de edifícios residenciais – apropriadas à própria condição do capital. 

PREÇO, CUSTO E INCORPORADOR 

A produção de moradias é fortemente influenciada pela conjuntura 
econômica e por outros numerosos fatores que afetam o mercado imobiliário. 
Alguns são de ordem social, como as estratégias das famílias, dos grupos 
sociais, as valorizações de alternativas existentes ou não para a inversão da 
produção. Outros por decisões políticas, com a alocação de recursos para 
construção de moradia, as disponibilidades e as possibilidades de acesso a 
financiamentos, tanto por parte das empresas promotoras quanto dos 
compradores. E também, pelos condicionantes físicos e urbanísticos por 
influenciarem na escolha do local dos empreendimentos, da tipologia da moradia 
a ser implantada e do público-alvo.  

Frente a isso, o estudo das diferenciações entre preço do terreno, custo 
da construção e preço de oferta do imóvel permite visualizar que onde se situam 
os terrenos “baratos” e com alto coeficiente de aproveitamento, há a definição 
do produto que melhor se adapta ao terreno, à região e, por conseguinte, à 
clientela que se pretende atingir. Conforme a integração entre a infraestrutura 
urbana com a propriedade da terra e esta a questão da habitação, os 
investimentos públicos e privados contribuem para definição da lucratividade do 
incorporador e condiciona onde e de que forma as diversas classes sociais 
distribuem-se no espaço urbano.  

Outro fator que orienta os promotores imobiliários na busca das taxas de 
lucratividade pelas diversas regiões da cidade é o zoneamento definido pela 
legislação urbanística. Ao determinar diferentes formas de apropriação do 
espaço, as diretrizes estabelecem classificações para os territórios urbanos. 
Logo, interessa aos incorporadores imobiliários, por exemplo, as terras com o 
maior coeficiente de aproveitamento de sua área total e aquelas com uma 
possibilidade de um alto grau de adensamento e de verticalização, como é o 
caso dos bairros de Lagoa Nova e Petrópolis, respectivamente, Zona Sul e Leste 
de Natal. 
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Em geral, se percebe que não é suficiente ter em conta somente o preço 
do terreno, o custo da construção e o preço de oferta do imóvel para 
compreender a lógica econômica dos incorporadores. Também são elementos 
essenciais a formação da lucratividade da promoção imobiliária, da taxa de lucro, 
a velocidade de comercialização, os financiamentos para a construção e 
comercialização, as diversas combinações dos capitais imobiliários, financeiros, 
dentre outros. 

Mas, para obter o estudo concreto da lucratividade do incorporador é 
necessário envolver pesquisas sobre as trajetórias fundiárias dos terrenos-alvo 
dos novos investimentos, retomando análises sobre as dinâmicas fundiárias de 
transformações do uso do solo, do parcelamento (desmembramentos e 
loteamentos de glebas) e da verticalização. Outro ponto a complementar, trata-
se da verificação dos processos construtivos dos empreendimentos, como as 
relações de espaço-tempo da construção, as suas fases e etapas, as tecnologias 
empregadas, os projetos urbanísticos e arquitetônicos. Por fim, as relações dos 
empreendimentos com as localidades onde são construídos, no sentido de 
entender o alcance da lucratividade, enquanto um processo de transformação 
mais amplo e global do espaço social.   

Para avançar na compreensão da valorização dos espaços que abrigam 
novos empreendimentos, precisa-se avaliar as variedades de promotores 
atuantes na Metrópole Funcional que passaram pelo setor imobiliário nos últimos 
anos. De fato, a atuação dos incorporadores não é homogênea, distinguindo-se 
por aqueles com a pretensão de produzir grandes pacotes de unidades 
habitacionais por diversas áreas da MF e para variados público-alvo.  

Ao recortar a produção imobiliária da Metrópole Funcional numa escala 
municipal e em certos casos por zonas administrativas ou por concentração de 
incorporações (Figura 20), visualiza-se o panorama geral do incorporador com 
maior número de empreendimentos registrados em determinadas localidades, 
os maiores e menores preços de oferta de imóveis e o preço do solo por metro 
quadrado. No geral, constata-se que a Zona Leste de Natal (Área 02) possui os 
maiores valores tanto do preço do terreno quanto do preço da moradia e os 
incorporadores da região são aqueles que possivelmente com elevada 
lucratividade. Verifica-se, também, que as incorporadoras Moura Dubeux e MRV 
sobressaem dentre aquelas com maior quantidade de imóveis registrados por 
área. 

A localidade como mercadoria é, portanto, o determinante para 
diferenciação da lucratividade dos incorporadores. Por um lado, a perspectiva da 
disponibilidade de terras e o processo de valorização do espaço – a sua 
capitalização – torna-se algo presente no preço máximo de oferta. Por outro, a 
questão da urbanização eleva os preços seja da terra, dos empreendimentos 
construídos ou em construção, ao modificar a rentabilidade do solo em preço do 
solo, preço dos imóveis e preço do espaço urbano, dado por um mercado 
imobiliário de espaços edificados e de espaços com expectativas de edificação 
ou de alguma transformação presente ou futura. 

 

 



22  

 Preço, custo e incorporador de destaque em determinadas áreas da 
Metrópole Funcional.  

 
Nota: Terreno refere-se ao seu preço mínimo e máximo de comercialização. Oferta é o preço 
mínimo e máximo de oferta do imóvel. E, por último, é o nome do incorporador com maior número 
de registros da tipologia casa e/ou apartamento daquela área e a quantidade de 
empreendimentos incorporados. 
Fonte: A partir dos dados de Registro de Incorporação, coletados em Cartórios de Imóveis de 
Natal, de sites da própria incorporadora e/ou em classificados de imóveis. 

 

Com base em Heliana Vargas (2014), a condição de localização no âmbito 
do mercado imobiliário conduz à principal peculiaridade do produto (imóvel) a 
vincular ao próprio terreno e aos processos norteadores do espaço urbano, 
remetendo à necessidade de abranger o fator localização como elemento de 
diferenciação da tipologia do empreendimento, do preço de oferta da edificação 
e do próprio faturamento do incorporador. 
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