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Financeirização do espaço urbano na América 
Latina: teoria, processos e desafios para 
construção de uma agenda de pesquisa 

Lucia Shimbo
Beatriz Rufino

Em 2002, apenas nove Certificados de Recebíveis Imobiliários 
foram emitidos para captar recursos no mercado financeiro para a 
viabilização de empreendimentos imobiliários no Brasil. Quatorze 
anos depois, em 2016, foram 140. Em 2010, o valor de mercado das 
empresas brasileiras de construção atingiu seu pico, quando as 16 
maiores alcançaram uma soma de R$ 57 bilhões, e seis anos depois 
caíram para apenas R$ 16 bilhões. Ainda no Brasil, nos últimos cinco 
anos, os leilões de imóveis aumentaram em mais de 90%, fruto da inca-
pacidade de pagamento dos financiamentos residenciais. Na Argen-
tina, um programa de crédito para habitação passa a contar cada vez 
mais, a partir de 2016, com créditos hipotecários indexados fortale-
cendo a aliança entre incorporadores imobiliários e setor financeiro. 
No Chile, as companhias de seguros aumentaram em 80% sua partici-
pação em investimentos imobiliários entre 2005 e 2014. No México, em 
2011, houve a criação de um instrumento financeiro comercializado 
na Bolsa de Valores para investimentos imobiliários, especialmente, de 
escritórios, numa estrutura muito similar aos REITs (real estate invest-
ment trust) dos Estados Unidos. 

Entre 2010 e 2015, as entidades de intermediação financeira em 
Santiago (Chile) ficaram com um terço das transações de solo urbano. 
Em 2015, o município de Belo Horizonte (MG) emitiu debêntures no 
valor total de quase R$ 1 bilhão numa operação de securitização da 
dívida pública municipal. Entre 2004 e 2016, 52% dos lançamentos 
residenciais na Operação Urbana Água Espraiada, financiada pela 
emissão de Certificados de Potencial Adicional Construtivo (CEPACs), 
foram realizados por empresas listadas na Bolsa de Valores. Em 2013, a 
prefeitura municipal de São Paulo dispôs de um montante de quase R$ 
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3 bilhões para consórcios de grandes empreiteiras nacionais – algumas 
de capital aberto – no quadro da intervenção urbanística do Arco Tietê. 

Esses fatos, vocabulários e números, pescados nos capítulos que 
se seguem, nos levam a refletir sobre as profundas reconfigurações 
da produção do espaço no Brasil e na América Latina que ocorreram 
nas duas primeiras décadas dos anos 2000, quando agentes e instru-
mentos das finanças se imbricaram em políticas urbanas, programas 
habitacionais, produção de infraestrutura e projetos imobiliários. 
O conjunto dessas transformações vem sendo tratado pelos estudos 
voltados à financeirização do espaço urbano, e este livro pretende 
contribuir para esse debate. Esta obra apresenta pesquisas em curso ou 
recém-finalizadas de jovens (entre 28 e 45 anos) autoras (6) e autores 
(3) provenientes de diferentes campos (geografia, arquitetura, urba-
nismo, economia e sociologia) e países (Brasil, Argentina, Chile e 
México), alimentando uma perspectiva interdisciplinar renovada.

O livro reúne uma seleção de trabalhos apresentados no seminário 
internacional “Financeirização e estudos urbanos: olhares cruzados 
Europa e América Latina”, realizado em São Carlos (SP) em maio de 
2018 no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (IAU-USP). Trata-se do primeiro evento acadêmico que reuniu de 
maneira substantiva um conjunto de pesquisadores relacionados ao tema 
da financeirização da produção do espaço no Brasil e que contribuiu, de 
modo original, para o debate sobre a sociedade urbana no século XXI. 

Seguindo as pistas lançadas no seminário, este livro procura 
contribuir para a reflexão e a possibilidade de recriação da pesquisa 
urbana considerando de maneira conjunta o imobiliário e a infraestru-
tura, tal como o território e o cotidiano.

1. Estudos sobre a financeirização urbana

O tema da financeirização da economia e da sociedade tem 
ganhado grande destaque desde o final dos anos 1990, considerando 
principalmente uma importante reflexão produzida por pesquisadores 
da Europa e dos Estados Unidos (Van der Zwan, 2014). Tal proliferação 
e disseminação do conceito, por um lado, trazem enormes possibili-
dades de interlocução e de enriquecimento do debate, mas, por outro, 
impõem o risco de uma reprodução empobrecida e pouco explica-
tiva de nossas especificidades latino-americanas (ou, mais genérica e 
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controversamente, do Sul-global). Nesse sentido, o evento representou 
um ponto de inflexão e uma reflexão amadurecida sobre o conceito e 
sua potência explicativa ante o que é particular às nossas cidades.

Os estudos europeus e norte-americanos revelam que a cidade 
não é mais somente financiada e produzida por atores urbanos histó-
ricos, tais como proprietários, incorporadores, construtoras, Estado, 
bancos e, muitas vezes, habitantes (Lorrain, 2011). Uma das maiores 
transformações está relacionada ao aumento progressivo do papel dos 
investidores financeiros na elaboração de grandes projetos urbanos e 
nos empreendimentos imobiliários (Halbert e Attuyer, 2016). Mesmo 
em relação aos atores históricos, é possível notar adaptações e altera-
ções em suas lógicas e práticas dentro desse contexto financeirizado, 
sejam eles privados (como no caso, os incorporadores – Romainville, 
2016), sejam públicos (por exemplo, governos locais – Weber, 2015). 
Além disso, montagens jurídicas complexas são realizadas por diversos 
agentes financeiros (não mais somente bancários) que conduzem, por 
sua vez, à transformação de bens imobiliários em “ativos” comerciali-
záveis a todo momento nos mercados financeiros (Carruthers e Stin-
chcombe, 1999). A crise de 2008 revelou os riscos extremos da finan-
ceirização da vida cotidiana, como o alto grau de endividamento de 
famílias e a securitização de hipotecas na habitação (Aalbers, 2012). 

Paralelamente a esse debate europeu, a literatura latino-ameri-
cana também vem se dedicando à análise sobre a heterogeneidade nas 
formas de produção e de consumo da urbanização na região (Pírez, 
2016). A intensificação da produção imobiliária e a expansão dos 
investimentos em infraestrutura nos países da América Latina, além 
de reforçarem a importância dessas atividades para a compreensão das 
mudanças urbanas e territoriais mais amplas, têm indicado uma cres-
cente articulação entre os ramos e setores, impondo novos desafios 
para a compreensão da produção do espaço urbano, com crescente 
associação de agentes públicos e privados, que ora combatem a desi-
gualdade – que no caso latino-americano, é estrutural –, ora procuram 
se beneficiar. Nesse sentido, há estudos que procuram associar ciclos 
imobiliários e crises econômicas (Daher, 2013; Socollof, 2015), valori-
zação imobiliária e metamorfose urbana (de Mattos, 2016), Estado e 
agentes privados na produção e na gestão de infraestrutura urbana 
(Conolly, 2015; Catenazzi, 2013).1 

1 A interlocução com pesquisadores latino-americanos já havia sido iniciada na ocasião 



10

Financeirização do espaço urbano na América Latina...

No Brasil, o forte crescimento do setor imobiliário, suportado 
tanto pelo movimento de abertura de capital de grandes incorpora-
doras e construtoras como pela política habitacional e demais meca-
nismos institucionais de dinamização do setor, alimentou um campo 
acadêmico que vem se mobilizando recentemente. Klink e Sousa 
(2017) fizeram um importante balanço dos estudos urbanos sobre 
financeirização, dentro de um número especial da revista Cadernos 
Metrópoles sobre o tema. De um lado, a aproximação entre setor imobi-
liário e finanças se tornou mais estreita e evidente nas diversas inova-
ções financeiras que mobilizaram, por sua vez, diversos circuitos de 
capitais para o financiamento de empreendimentos imobiliários, com 
efeitos significativos sobre os territórios urbanos (Fix, 2011; Sanfelici, 
2013; Rufino, 2016; Santoro e Santoro, 2017). De outro, a produção 
de habitação promovida pelas grandes construtoras de capital aberto 
se revelou um motor fundamental para a política habitacional, dentro 
do programa Minha Casa, Minha Vida (Shimbo, 2012; Hoyler, 2014; 
Royer, 2014; Sanfelici e Halbert, 2016). Além disso, a produção de 
infraestrutura urbana e a implementação de projetos urbanos se viram 
alteradas pelos processos de privatização (Britto e Rezende, 2017) e 
pelas parcerias público-privadas com seus mecanismos financeirizados 
de desenvolvimento local (Stroher, 2017; Pereira, 2017). 

A crise de 2008 provocou importantes reações dos governos nacio-
nais de diferentes países latino-americanos no sentido de estimular 
a produção imobiliária e de infraestruturas, ampliando a atração 
do capital financeiro internacional. Tais iniciativas podem explicar 
a centralidade da compreensão do Estado e do desenho de políticas 
públicas na expansão do domínio das finanças nesse continente e o 
adiamento da crise imobiliária, sentidas principalmente a partir de 
2013, diferenciando-se, portanto, da temporalidade do Norte Global.

Se já há um acúmulo de estudos sobre esses processos, o seminário 
de 2018 nos alertou que é crucial a tomada de uma posição metodoló-
gica ante as alterações recentes e em curso na produção imobiliária, 

da Escola de Ciência Avançada “Produção imobiliária e infraestrutura: desigualdade, 
financiamento e planejamento territorial na América Latina. Foco em São Paulo e 
questões de método”, realizada em maio de 2017 em São Paulo, que teve como objetivo 
principal ampliar a compreensão sobre o planejamento, a provisão e o financiamento da 
produção imobiliária e das infraestruturas, com foco na América Latina. De fato, desde 
2012, um grupo de pesquisadores liderado por Paulo Cesar Xavier Pereira (FAU-USP) vem 
discutindo a questão da financeirização da produção urbana em dois projetos de pesquisa 
financiados pelo CNPq.
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habitacional e de infraestrutura, principalmente para que sejam elabo-
radas as corretas mediações entre o empírico (que é fragmentado, 
disperso e complexo) e o campo teórico (que considere a historicidade 
e as espacialidades subjacentes). 

Este capítulo, elaborado pelas coordenadoras do evento e 
também organizadoras do livro, busca discutir a pluralidade de 
perspectivas teóricas mobilizadas pelos autores e a diversidade de 
análises resultantes, aqui apresentadas. Procurou-se, assim, esboçar 
um panorama sobre agentes, instrumentos e geografias que emergem 
e se transformam no curso da financeirização do espaço urbano na 
América Latina. 

2. Mobilizações variadas da noção de financeirização 

Os estudos desse livro mobilizaram noções de financeirização 
advindas de diferentes autores das ciências sociais e em diferentes 
escalas de análise. Uma primeira referência vem da matriz marxista em 
relação à especificidade da produção e da reprodução do capitalismo 
contemporâneo, na qual o capital portador de juros está no centro das 
relações econômicas e sociais (Chesnais, 2005), ou o momento em que 
o capital fictício comanda as forças produtivas reais, impondo o tempo 
futuro e suas expectativas de ganhos como medida fundamental para 
as decisões do presente (Paulani, 2009). Ainda nessa perspectiva 
macro sobre a crescente importância do capital fictício, três tendên-
cias concretas consolidam o processo de financeirização da economia 
e da sociedade: a expansão das finanças em empresas não financeiras; 
a mudança de bancos e de instituições financeiras buscando opera-
ções em mercados abertos, em detrimento de operações tradicionais 
de créditos; e a terceira sobre a incorporação de indivíduos e famílias 
no sistema financeiro (Lapavitsas, 2014).

Numa abordagem menos econômica, a financeirização é mobi-
lizada para indicar a expansão e a dominância das finanças (e seus 
atores, mercados, práticas, medidas e narrativas) em várias escalas, atin-
gindo firmas (inclusive, financeiras), Estados e famílias (Aalbers, 2016). 
Seguindo essa linha, algumas forças impulsoras são identificadas nos 
processos de financeirização, como as normas contábeis (Nölke, 2014).

Territorializando a financeirização, outro conjunto de autores 
foi mobilizado para contextualizar os países “emergentes”. Aqui, a 
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liberalização do comércio e do fluxo de capitais ocorrida na década 
de 1990 abriu novas oportunidades para que incorporações inter-
nacionais se aproveitassem de sua posição dominante na economia 
global (Durand, 2017). E essa liberação converteu os países perifé-
ricos em economias ainda mais vulneráveis às crises, reforçando o 
caráter subordinado (Becker et al., 2010). Na América Latina, em 
especial, essa integração hierárquica ao sistema financeiro global e 
à subordinação monetária coloca barreiras para a acumulação de 
capital na região (Abeles et al., 2018).

Em relação à produção urbana, uma primeira noção mobilizada 
é a clássica land as a financial asset desenvolvida por David Harvey 
a partir dos anos 1980, na qual a propriedade imobiliária e a terra 
urbana tendem a ser, cada vez mais, tratadas como ativo financeiro 
(Harvey, 2015). Há, nesse processo, uma redefinição dos vínculos exis-
tentes entre diferentes circuitos de valorização do capital intrínsecos ao 
setor imobiliário (Haila, 1988). Em relação às dinâmicas do mercado 
de solo, mais especificamente, novos segmentos de investidores e de 
instituições financeiras ingressam nos negócios imobiliários, servindo 
como refúgio para o capital produtivo global, especialmente quando 
se encontra com problemas de rentabilidade (Hudson, 2010). 

Por fim, em relação à habitação, duas noções são destacadas. A 
primeira se refere à globalização dos sistemas financeiros transnacio-
nais como condição para a desregulação dos sistemas nacionais de 
provisão habitacional e, nesse contexto, a financeirização da habitação 
vai seguir trajetórias variadas (variegated) no processo desigual e combi-
nado do capitalismo (Fernandez e Aalbers, 2016). A segunda vai enfa-
tizar as práticas “encarnadas” (embodied) da financeirização ao tratar 
sobre os elevados níveis de endividamento das famílias, promovendo 
uma “biopolítica do endividamento” (Garcia-Lamarca e Kaika, 2016).

3. A diversidade de processos de financeirização  
do espaço urbano na América Latina e a contribuição 
dos capítulos

Os trabalhos aqui apresentados corroboram o importante movi-
mento de expansão da produção imobiliária na América Latina desde 
o início do século XXI, já identificado pelos estudos aqui citados, e 
que se encontra articulado às distintas maneiras do avanço da finan-
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ceirização na região. Construídos fundamentalmente por meio da 
análise sobre agentes e processos concretos (estratégias empresariais, 
políticas urbanas e instrumentos de financiamento), os capítulos nos 
ajudam a compreender uma diversidade de formas e de implicações da 
aproximação do capital financeiro ao ambiente construído. Conside-
rando de modo simultâneo o contexto global do domínio das finanças 
e as particularidades históricas da reprodução social e da produção 
do urbano nos distintos países aqui analisados (Brasil, México, Chile 
e Argentina), os autores acabam por iluminar uma geografia das 
finanças na produção do espaço que, embora constituída a partir de 
fragmentos analíticos bastantes distintos em escalas e naturezas, dão 
uma importante dimensão da intensidade e das especificidades dessas 
dinâmicas na região.

Nossa percepção sobre essas distintas linhas de contribuições 
dos autores deu origem à estrutura do livro e à forma como organi-
zamos as sucintas apresentações de cada um deles a seguir. O primeiro 
grupo de trabalhos apresenta análises sobre a reorganização da indús-
tria imobiliária e a expansão da indústria financeira e de seus instru-
mentos. O segundo enfatiza o aumento da relevância dos governos 
locais na concepção e na gestão das políticas urbanas que buscam uma 
articulação direta com o mercado financeiro. Por fim, o terceiro grupo 
destaca o papel primordial assumido pela habitação na acumulação 
capitalista, dando relevo à compreensão dos sistemas de financiamento 
e aos seus impactos na reprodução social.

Aceitando os riscos inerentes à tarefa de produção de sínteses e 
assumindo eventuais falhas de nossa interpretação, consideramos que 
o conjunto dos trabalhos, mesmo que não produzidos a priori com esse 
fim, nos permite esboçar um quadro preliminar sobre a financeirização 
da produção do espaço na América Latina. Entretanto, cabe ressaltar, 
este livro, como coletânea, permite uma pluralidade de leituras, com 
ordenamentos e seleções particulares aos mais variados interesses. 

3.1. As incorporadoras e instituições financeiras no desenho das 
metrópoles

Partindo do diálogo com extensa bibliografia já produzida sobre o 
protagonismo de grandes incorporadoras no mercado imobiliário resi-
dencial brasileiro após abertura de capital, Beatriz Mioto e Carlos Pena 
Filho em seu artigo Crise econômica e o setor imobiliário no Brasil 
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aprofundam e dão continuidade à análise desses agentes, procurando 
compreender os efeitos da recente crise e as estratégias particulares 
das quatro maiores empresas de incorporação. A análise da situação 
econômica dessas empresas revela um aprofundamento de seu endivi-
damento a partir de 2014, com sistemática transferência de renda para 
o setor financeiro, acarretando uma brutal queda de investimentos e 
perda de valor de mercado. 

Os autores constatam que, embora as métricas financeiras de 
avaliação das empresas estejam em constante processo de renovação, 
apontando para a perspectiva de aprofundamento da financeirização, 
o setor imobiliário no país ainda depende fortemente dos fundos 
públicos e semipúblicos para o financiamento, a realização de suas 
mercadorias e a remuneração acionária. Essa dependência apontaria 
para o maior sucesso das empresas que apostaram na especialização na 
produção de habitação de mercado popular, associadas ao Programa 
Habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV). No contexto de apro-
fundamento da crise, entre 2015 e 2017, 78% das unidades produzidas 
no país eram financiadas pelo PMCMV. Em termos de atuação geográ-
fica, destaca-se que um dos efeitos da crise seria justamente um retorno 
para as áreas de mercado mais consolidadas do país, especialmente os 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

O artigo de Ivo Gasic, Reservas financieras de suelo en Santiago 
de Chile, 2010-2015, discute a penetração do setor financeiro no 
mercado de solo urbano, examinando o caso da Área Metropolitana de 
Santiago de Chile (AMS), capital de um dos países latino-americanos 
a enfrentar de maneira mais precoce e radical as mudanças econô-
micas e sociais neoliberalizantes. O autor destaca como a abertura 
financeira do país se articulou com uma grande modernização insti-
tucional, dando maior poder às instituições financeiras. Essa moder-
nização institucional assegurou a inserção de importantes entidades 
financeiras com incidência no setor imobiliário (fundos de pensão, 
fundos de investimento e companhias de seguro), especialmente no 
setor de habitação. Esses agentes, associados aos bancos, responderam 
por cerca de 45% das negociações de terra na AMS entre 2010 e 2015, 
num cenário de forte ampliação dos preços. 

Ao mesmo tempo, Gasic destaca a importante flexibilização das 
políticas de solo, impulsionadas pelo expressivo aumento do perímetro 
urbano dessa área. Ao observar a localização espacial das transações de 
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bancos e de seguradoras, o autor identifica forte concentração de suas 
aquisições na área periurbana de Santiago. Gasic procura argumentar 
que as dinâmicas do mercado de solo estão estreitamente relacionadas 
à inserção de novos segmentos de investidores e entidades financeiras, 
que respondem a processos globais, e consagram a propriedade do 
solo como lugar de refúgio em contextos em que o capital produtivo 
apresenta problemas de rentabilidade. 

Eugenia Winter, em seu artigo México en un debate sobre finan-
ciarización, técnicas contables y de valoración inmobiliaria, discute as 
Técnicas de Valoração Contábil (TVC) adotadas no caso de uma grande 
torre corporativa construída em área de forte valorização na cidade do 
México e problematiza as implicações da inserção dos países latino-ame-
ricanos na mundialização financeira por meio desse instrumento. 

Para a autora, a crise financeira de 2008, originada no mercado 
imobiliário norte-americano, impulsionou o interesse no aperfeiçoa-
mento de métodos de valoração e de determinação dos preços dos 
bens imóveis. Seguindo esse movimento, Winter analisa em que 
medida essas técnicas e esses instrumentos de avaliação impactam 
nos valores e nos espaços imobiliários das cidades e impulsionam a 
consolidação primordial do imobiliário como investimento financeiro. 
A partir daí, discute o contexto das relações de poder surgidas no 
período colonial e o papel da financeirização na criação de uma nova 
face dessas relações.

3.2. Os governos locais e os instrumentos de financiamento  
de políticas urbanas

Aproximando-se de grandes projetos urbanos em desenvolvimento 
na metrópole de São Paulo, Laisa Stroher e Fernanda Silva avançam na 
discussão sobre a concepção e a implementação de projetos urbanos e 
os articulam aos processos de financeirização em curso. 

Laisa Stroher traz em seu artigo Operações Urbanas Consor-
ciadas: financeirização urbana sem investidores financeiros? um 
olhar particular sobre os Certificados de Potencial Adicional Constru-
tivo (CEPACs) mobilizados como títulos para o financiamento dessas 
operações, problematizando sua apropriação como mecanismo de 
financeirização. Ao privilegiar os espaços de maior transformação na 
metrópole de São Paulo (as Operações Urbanas Consorciadas – OUCs 
– “Água Espraiada” e “Faria Lima”), a autora revela que o CEPAC 
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engendrou uma série de novos atores, instituições e procedimentos 
ao planejamento urbano, embora não tenha se tornado objeto privile-
giado de investidores no mercado de capitais em São Paulo. 

Stroher mostra como essas operações urbanas passaram a deli-
mitar espaços privilegiados para atuação dos agentes articulados com 
o capital financeiro (seja através das empresas de capital aberto, seja 
pela presença dos fundos de investimento), sem rupturas evidentes 
com os fortes interesses de elites nacionais do setor da construção, que 
permaneceram determinantes nos processos. Dessa forma, a autora 
procura argumentar que, embora possam ser observados na trajetória 
das OUCs, vários elementos que remetem ao caráter patrimonialista 
do Estado brasileiro (como troca de favores entre município e emprei-
teiras, influência de incorporadores imobiliários na precificação dos 
CEPACs, e outros expedientes de captura do fundo público) estão 
imbricados com instrumentos e instituições próprios do estágio atual 
de desenvolvimento capitalista sob a dominância financeira.

Fernanda Silva, em seu artigo Controle de risco: do Arco Tietê 
aos projetos de intervenção urbanas, procura identificar os desloca-
mentos entre os papéis do poder público e do setor privado na formu-
lação e no desenho da política urbana, considerando esse movimento 
um aspecto central para compreender o aprofundamento de práticas 
que reiteram a segregação socioespacial na cidade de São Paulo. Ao 
estudar os procedimentos para a formulação, o desenho e a regula-
mentação dos Projetos de Intervenção Urbana (PIUs), um novo instru-
mento urbanístico em que se ampliam as possibilidades de coorde-
nação da produção do espaço por agentes privados, a autora revela a 
centralidade do Estado e de seus instrumentos no controle dos riscos 
de investimento por parte do capital.

O novo instrumento, ao conceder o controle sobre as projeções 
futuras do desenvolvimento urbano de um fragmento da cidade, ajuda 
a garantir a manutenção de investimentos que visam à acumulação 
de capital por meio da produção do espaço, dando força ao planeja-
mento urbano e seus instrumentos enquanto estratégia para ampliar 
a segurança dos investimentos privados. Viabilizam-se dessa maneira 
processos de reprodução ampliada do capital por meio da atuação de 
agentes capitalizados que buscam transformar o espaço em um fluxo 
contínuo de rendas.

A preocupação sobre as intensas transformações do Estado, em 



17

Lucia Shimbo e Beatriz Rufino

suas distintas instâncias, atravessa esse grupo de trabalhos e é o aspecto 
central no capítulo de Thiago Canettieri. Em Dívida, território e a 
nova forma de financiamento do desenvolvimento urbano por meio 
do mercado financeiro, Canettieri analisa a empresa PBH Ativos S/A, 
discutindo as implicações da mobilização de estratégias de financia-
mento diretamente vinculadas à securitização de dívidas – ampla-
mente disseminada nas empresas privadas – nas políticas públicas. O 
autor demonstra que a construção dessa estratégia, amplamente supor-
tada por bancos e consultorias orçamentárias como uma solução em 
curto, médio e longo prazo para o financiamento de políticas urbanas, 
tem se concretizado como uma fonte privilegiada de remuneração 
de investidores anônimos. A perda de recursos públicos repercute na 
própria gestão do município, levando a empresa a priorizar políticas 
públicas que apresentem maior potencial para a obtenção de ganhos 
financeiros. A “engenhoca da dívida”, ao moldar o funcionamento da 
empresa, passa a impactar a dinâmica territorial do município e a vida 
cotidiana da população. É com base nessa análise que o autor identi-
fica uma nova etapa da gestão neoliberal dos municípios, marcada pela 
transição da cidade-empresa para a cidade ativo. 

3.3. Mercados habitacionais em financeirização

Ivana Socoloff, em seu artigo Financiarización de la vivienda y 
crédito hipotecario en Argentina, parte de uma análise da evolução 
do crédito hipotecário e das mudanças no papel do Banco Hipotecário 
Nacional (BHN) para explicar a carência estrutural de crédito para 
habitação no país e as respostas dadas recentemente em alinhamento 
aos processos crescentes de financeirização. A autora pontua a última 
ditadura militar (1976-1983) como período de radical transformação 
no papel da instituição, consolidando-se como banco desvinculado 
da política habitacional com obrigações de gerar recursos próprios e 
de se ajustar aos princípios da lei de entidades financeiras. A privati-
zação do BHN repercutiu em um protagonismo do interesse de grandes 
grupos econômicos em sua gestão no marco de um sistema financeiro 
mais privatizado, concentrado e internacionalizado. Nesse contexto os 
bancos comerciais assumiram um papel crescente no financiamento da 
habitação, sob a premissa de altas taxas de juros e indexação ao dólar.

A gravidade das questões habitacionais, em articulação com o 
contexto de crise econômica internacional e do setor da construção 
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no país, no início dos anos 2000, fundamentou o lançamento, na 
Argentina, do ProCreAr (2012-2015), o qual, assim como o Minha 
Casa Minha Vida no Brasil, é definido como um programa de estra-
tégia econômica e social, recriando a aliança entre crédito hipote-
cário, habitação e setor da construção. O ProCreAr II se pautou na 
ascensão de incorporadores e do setor financeiro na produção habi-
tacional assegurada por fundos públicos, mas sem subsídios diretos 
ao consumo (como ocorre no caso brasileiro). A longa trajetória de 
pesquisa apresentada pela autora permite ressaltar especificidades do 
crédito imobiliário no contexto dos países periféricos. A fragilidade 
do sistema financeiro subordinado e atravessado por diversas crises 
marca um limitado desenvolvimento de instrumentos financeiros que 
possam durar ao longo do tempo. 

Em seu capítulo O mercado habitacional confiscado pelas 
finanças: uma análise a partir dos Certificados de Recebíveis Imobi-
liários, Marlon Abreu aborda a nova rodada da captura da proprie-
dade e da habitação por meio da dívida imobiliária. O autor investiga 
os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), procurando discutir 
as relações entre a expansão do mercado de ativos securitizados com 
lastro em bens imobiliários no Brasil em alinhamento às ações de insti-
tuições públicas, particularizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) 
e pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Nesse sentido, busca discutir como a captura dos rendimentos 
oriundos da produção imobiliária, efetuada através de emissões de 
CRI com lastro em financiamentos habitacionais, aponta para novas 
formas de subordinação do setor imobiliário ao capital financeiro. 
Destaca também, nesse processo, o papel central da CEF que, como 
principal responsável pelo financiamento residencial em todo o país, 
conecta a esfera financeira pelo lastro no imóvel ao espaço concreto 
das cidades. Com base nessa análise, o autor sustenta a hipótese da 
constituição paulatina de uma nova espacialidade do capital finan-
ceiro, que, em sua conexão com o mercado imobiliário e suas várias 
outras conexões com diferentes estratos da rede urbana, extrapola a 
escala metropolitana e se dissemina em cidades de diferentes portes.

O trabalho de Flavia Martins, Níveis e dimensões da alienação 
da habitação: endividamento imobiliário e contextos de expulsão, 
lança luz na contradição presente em processos na expansão imobi-
liária pautada em longos financiamentos. Ao impor o futuro como 



19

Lucia Shimbo e Beatriz Rufino

estratégia de resolução de suas necessidades atuais, a enorme expansão 
do financiamento habitacional é lida como mecanismo que flexibi-
liza a reprodução social do trabalhador. Analisando a ampliação do 
crédito imobiliário e sua imediata relação com o aumento da produção 
imobiliária, via abertura de capital das empresas e transformações 
dos marcos regulatórios da propriedade, a autora discute a crescente 
ampliação do endividamento das famílias a partir de 2011. Martins 
procura problematizar de que maneira a mundialização das estru-
turas financeiras e sua preponderância sobre o capitalismo industrial 
agudizaram as já difíceis questões habitacionais no contexto global, 
trazendo o urbano e a moradia para o primeiro plano dos debates. A 
interlocução com autores internacionais não exime a autora da árdua 
tarefa de diferenciar entre o contexto de neoliberalismo dos países 
desenvolvidos e a nossa trajetória particular, que apresenta o impe-
dimento crônico de acesso à moradia, impelindo os trabalhadores a 
enfrentar esse problema por meio da autoconstrução e a consequente 
produção de periferias urbanas.

Essas preocupações instigam uma pesquisa empírica sobre a 
geografia da dívida, a partir da análise de leilões de imóveis, apontada 
como promissora fonte de novas pesquisas. Revela que cada vez mais 
imóveis subsidiados pelo PMCMV localizados nas periferias das regiões 
metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro são leiloados. Outra 
importante constatação do trabalho é que o endividamento tende a ser 
mais crítico quando observado a partir de cortes de classe, geracionais, 
de gênero e raciais, complexificando as articulações entre o processo 
de alienação da moradia e a consequente crise do Direito à Cidade.

4. Processos mundiais e especificidades da América 
Latina: construindo uma agenda de pesquisa

A leitura conjunta e articulada dos trabalhos presentes no livro nos 
revela novos olhares sobre a financeirização e suas implicações em termos 
de reorganização dos agentes e de diversificação de geografias, que 
apontam para o aprofundamento das contradições urbanas, há tempos 
presentes nos países latino-americanos. Entretanto, também confirmam 
tendências gerais, que se revelam na Europa e nos Estados Unidos. 

A concentração de grande parte dos estudos em regiões metropo-
litanas reforça a hipótese de que as metrópoles são os espaços privile-
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giados da financeirização mundial. Como mostra Brenner (2013), os 
centros metropolitanos têm atuado na primeira linha no momento de 
absorver os excedentes do capital financeiro e de facilitar a dinâmica 
de acumulação em escala mundial. 

No contexto latino-americano, o insight de Brenner parece 
ganhar força maior. A acelerada urbanização do continente e 
o caráter incompleto dos processos de industrialização fizeram 
emergir gigantescas metrópoles marcadas por grandes desigual-
dades, em que a emergência e a consolidação do mercado imobi-
liário ocorreram em paralelo a distintos níveis e formas de expansão 
de precariedades habitacionais. De Mattos (2007) já identificara na 
primeira década do século XXI um afluxo de investimentos imobi-
liários incomparavelmente maior a qualquer outro momento do 
passado para as metrópoles latino-americanas. A articulação mais 
acentuada entre instrumentos financeiros sofisticados e a produção 
imobiliária produziu nessas metrópoles fragmentos de cidades 
globais, a partir da concentração de torres corporativas e da implan-
tação de grandes condomínios residenciais de luxo em espaços mais 
isolados, radicalizando a segregação como traço de nossas metró-
poles (Fix, 2007; Botelho, 2007).

Consoante à literatura internacional sobre financeirização 
urbana, os trabalhos também identificaram a reorganização da indús-
tria imobiliária, a expansão da indústria financeira, assim como a 
crescente relevância dos governos locais na concepção e gestão das 
políticas urbanas financiadas por instrumentos financeirizados. Entre-
tanto, essas alterações no contexto latino-americano deram força a 
acelerados processos de centralização de capital em agentes do setor 
imobiliário articulados à indústria financeira, rompendo com entraves 
históricos que limitavam a expansão capitalista do setor da construção 
na região (Jaramillo, 1982). 

Se a consagração da produção do espaço como política anticíclica 
está presente em diversos países desenvolvidos, no Brasil a mobilização 
de recursos e fundos públicos e sua canalização direta para agentes 
privados são exacerbadas. Aparentemente, a forte presença do Estado 
na ativação do mercado imobiliário e na mercantilização da habitação 
não pode ser lida como um indicador da reduzida presença de capital 
financeiro internacional, representando, em nossa perspectiva, exata-
mente o contrário: uma condição requerida pelo capital financeiro 
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internacional para sua inserção na produção imobiliária dos países 
periféricos (Rufino, 2019).

Embora tragam recortes temporais muito distintos, que abrangem 
tanto trajetórias mais longas que antecedem e explicam particula-
ridades do processo de financeirização na América Latina, como o 
detalhamento de processos mais recentes determinantes dessa nova 
racionalidade de acumulação, em quase todos os trabalhos a crise 
mundial de 2008 aparece como ponto de inflexão das dinâmicas de 
produção do espaço e de seus vínculos com o capital financeiro. O 
sentido dessa inflexão parece complexo e reforça a necessidade de 
um aprofundamento da compreensão, em trabalhos futuros, sobre as 
consequências específicas da financeirização em contextos urbanos já 
fortemente marcados por desigualdades. Por exemplo, a generalização 
de formas de propriedade imobiliária sofisticadas para os mais pobres, 
implicando no aumento do endividamento e na retomada de imóveis 
pelos bancos, dá novos contornos aos processos de espoliação urbana. 

A crescente instrumentalização do espaço pelo capital, que impul-
siona a ampliação da produção de habitações pelo mercado e os processos 
de renovação territoriais mais complexos (como OUCs e PIUs), dificul-
tará em última instância as condições de reprodução social dos traba-
lhadores em nossas cidades. Como desenvolve Harvey (2018, p. 187), “o 
capital está construindo cidades para que pessoas e instituições invistam 
nelas, e não cidades para as pessoas comuns viverem”.

A crise evidenciada após esse ciclo de expansão imobiliária na 
região impõe novas questões para a reflexão. Se as políticas que incen-
tivaram essa expansão se articularam, em grande medida, à ascensão 
de governos de esquerda, a alternativa a essas propostas vem sendo 
tratada por governos de direita e de ultradireita a partir da crescente 
generalização de políticas de austeridade, que se sustentam no apro-
fundamento das privatizações e da alienação de bens públicos, com 
enormes custos sociais. 

Expansão e crise imobiliária, vistas agora como processos arti-
culados que nos colocam grandes desafios teóricos e metodológicos, 
delineiam novas perspectivas e abordagens. Entre esses desafios, 
destacaríamos a importância de refletir sobre os desdobramentos da 
nova engenharia financeira em relação às condições de vida social e 
política; a capacidade de resistência da população; a necessidade de se 
distinguir e entrecruzar a capitalização da renda da terra; e os ganhos 
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financeiros a partir dos juros e da propriedade do dinheiro. Ou seja, 
torna-se importante compreender como o patrimônio mobiliário 
e o patrimônio imobiliário atuam juntos – cooperam e conflitam – 
no âmbito da mundialização financeira em um novo movimento da 
propriedade capitalista.
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1. Introdução: crise econômica e o setor de edificações 
no Brasil

Este capítulo tem o intuito de discutir algumas transforma-
ções na atuação das empresas de capital aberto do setor de edifica-
ções no Brasil a partir da segunda metade dos anos 2000, quando 
o país assistiu à retomada da produção imobiliária pelo território e, 
principalmente, a partir de 2012, momento em as empresas passam 
a enfrentar processos de desaceleração e crise. Uma série de fatores 
institucionais, macroeconômicos e sociais possibilitaram o primeiro 
movimento de alavancagem dos negócios. No bojo da conjuntura favo-
rável, as grandes empresas do setor também alteraram suas estratégias 
após se agigantarem via emissão de ações, fazendo com que as deter-
minações do capital fictício estivessem mais presentes na construção 
do espaço brasileiro. A formação de bancos de terra, diversificação de 
produtos imobiliários, a expansão geográfica do mercado e a oferta 
para famílias de baixa renda foram alguns dos componentes dessas 
estratégias. Entretanto, a partir de 2012, tanto o ciclo expansivo da 
produção imobiliária, como da entrada/abertura de capitais apresen-
taram forte arrefecimento. 

Diante dessas mudanças, o objetivo do artigo é discutir, à luz da 
economia brasileira, as transformações na dinâmica imobiliária, obser-
vando especificamente: as mudanças das estratégias empresariais em 
relação aos seus ativos (produtivos e financeiros); grau de endivida-
mento; e seus resultados operacionais. Para tanto, apresentamos três 
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seções: a primeira, esta introdução, tem como objetivo discutir alguns 
aspectos teóricos e importantes para o desenvolvimento do setor de 
edificações no país; a segunda seção apresenta uma breve contextua-
lização do ciclo macroeconômico ao qual as empresas respondem no 
Brasil, uma proposta metodológica de análise dos balanços patrimo-
niais para o setor de edificações, bem como a análise dos indicadores 
financeiros (compilados a partir do sistema Economática) de quatro 
grandes empresas do setor que abriram capitais na década de 2000 
(Cyrela, Gafisa, PDG e MRV); e a terceira seção busca sintetizar os 
principais resultados. Com esse estudo, busca-se contribuir para o 
entendimento das relações entre as estratégias financeiras e produ-
tivas das empresas (no nível microeconômico) e os determinantes 
gerais (macroeconômicos) que condicionam o imobiliário brasileiro.

***

A construção civil foi um dos setores responsáveis por acelerar as 
taxas de crescimento da economia brasileira nos anos 2000. Em função 
de uma conjuntura internacional favorável e de fortes estímulos internos 
(como a expansão do crédito, aumento real do salário mínimo, redução 
das taxas de desemprego etc.) o setor imobiliário se destacou, principal-
mente a partir capitalização das grandes empresas nacionais. Do ponto 
de vista da economia real, o setor da construção mostrou-se funda-
mental para a dinâmica da renda e do emprego, pois, mesmo tendo 
sofrido transformações técnicas significativas, relativamente ainda é um 
setor considerado intensivo em força de trabalho, sendo o subsetor de 
edificações um importante vetor de dinamismo do mercado de trabalho 
urbano. A construção ainda mobiliza, com fortes relações de encadea-
mento, uma miríade de segmentos industriais ligados aos insumos de 
produção, máquinas e equipamentos, acabamento etc. 

Do ponto de vista das finanças, o novo contexto fez com que a lógica 
de gestão dos negócios se transformasse, colocando novos determinantes 
e atores no gerenciamento dos ativos empresariais, em um processo que 
a literatura recente reconhece como de financeirização. Especificamente 
para os segmentos de Edificações e Incorporação, além da capitalização 
oriunda da entrada de diversas empresas na bolsa de valores, a entrada 
de capitais externos foi fator proeminente dos anos 2000. Esse movi-
mento foi intenso na economia brasileira na década de 1990, mas ocorre 
tardiamente em um setor que, historicamente, havia sido reduto de 
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capitais nacionais. Como coloca Bertasso (2012, p. 124), a entrada desses 
capitais (principalmente entre 2005 e 2009) não contrariou a lógica dos 
Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no país, muito mais de caráter 
patrimonial e de ganho de mercado (Market-seeking) do que aqueles com 
o objetivo de modernizar e expandir a base produtiva (greenfield). 

Como aponta Fix (2011), esse movimento resultou em estratégias de 
gestão dos investimentos e das expectativas de rentabilidade centrada, 
fundamentalmente, no aumento do Valor Geral de Vendas (VGV), isto 
é, em negócios (com a terra e a produção) que podem valorizar ativos 
financeiros da empresa e que atendem, basicamente, aos imperativos da 
circulação do capital em sua forma abstrata. Para o caso do setor imobi-
liário o manejo dessas ideias ganha contornos especiais, pois trata-se de 
uma atividade em que a mercadoria produzida tem altos custos, neces-
sidade de financiamento de longo prazo, tanto da produção como do 
consumo, além de ser uma atividade de natureza especulativa. A terra, 
principal insumo e também ativo dessas empresas requer um trata-
mento especial uma vez que a criação de capital fictício por parte das 
companhias passa necessariamente por ela. Assim, as dimensões “real” 
e “financeira” também respondem à valorização patrimonial e rentista, 
característica histórica do mercado imobiliário urbano brasileiro e que 
se exacerba com a lógica de financeirização do capitalismo.

Esse processo, por conseguinte, pode ser definido a partir de 
diversas matrizes interpretativas, mas entende-se aqui, de modo geral, 
que a financeirização é um fenômeno ligado à mudança estrutural no 
padrão de acumulação capitalista que significa uma transformação nas 
configurações de valorização da riqueza, onde as formas parciais do 
capital (produtivo, financeiro, bancário etc.) se submetem à valorização 
da forma do capital em geral, o dinheiro. Desse modo, o objetivo dos 
agentes não é apenas a maximização da produção, mas do dinheiro 
e, portanto, da forma mais flexível e líquida da riqueza. Como aponta 
Tavares (1998, p. 57), “O capital só pode ser valorizado em dinheiro, 
isto é, através de sua metamorfose numa mercadoria especial, que 
conduz uma taxa que é premissa e base de cálculo para a ‘valorização’ 
do capital global – a taxa de juro do capital financeiro”.

Embora esse processo tenha se tornado dominante a partir 
dos anos 1970, Marx já abordava a questão da riqueza abstrata pela 
crescente necessidade de concentração e centralização do capital na 
economia capitalista, ensejando o predomínio cada vez mais latente 
do sistema de crédito nas relações mercantis e de produção. Nesse 



32

Crise econômica e o setor imobiliário no Brasil...

sentido, o capital a juros aparece como motor das necessidades de 
expansão e valorização do capital Belluzzo (1999, p. 88). A formação 
das sociedades anônimas, para Marx é a concretização da união dos 
interesses entre bancos e indústria e, partindo dessa ideia Hilfer-
ding (1985) dá origem ao termo capital financeiro que pressupõe a 
fusão dos interesses entre bancos e indústrias na gestão dos ativos 
industriais. Para esse autor, cresce a influência dos primeiros nas 
indústrias alterando, portanto, as práticas de gestão. Para ele, a socie-
dade por ações introduz o capital fictício na lógica de reprodução das 
companhias industriais, isso porque a ação é um título de rendimento 
cujo fluxo de pagamentos é baseado nos lucros e os preços desses 
títulos são fixados a partir das expectativas de lucros, ou seja, são 
precificados a partir de premissas especulativas. A bolsa de valores, 
por conseguinte, seria um grande mercado de capital fictício.1 

Em vista disso, a lógica da especulação norteia o comando das 
empresas de acordo com Hobson (1985). Esse autor via na formação 
da grande empresa norte-americana a crescente importância da classe 
financeira no comando das indústrias. Para ele, a postura dessa classe é 
adotar práticas com o intuito de ampliar ficticiamente o valor existente, 
ou seja, o valor dos ativos é dado pela sua capacidade de ganho futuro 
(BELLUZZO, 1999). Partindo dos conceitos desses autores, Tavares e 
Belluzzo (1980) argumentam que historicamente o capital financeiro se 
distancia das demais formas de capital pelo permanente processo de 
especulação e de criação contábil de capital fictício. Lapavitsas (2014) faz 
referência sobre a crescente importância da categoria capital fictício 
tanto nos trabalhos do início do século XIX, como nas atuais aborda-
gens sobre a financeirização. Para ele esse expediente associa-se à ideia 
de valor presente líquido2 e sua influência na tomada de decisões. Para 
o estudo em questão essas categorias analíticas são importantes, pois, 
dentre as principais mudanças recentes do setor imobiliário, uma das 
que se destaca é a entrada das incorporadoras nesse mercado de capital 
fictício e o crescente protagonismo dos agentes e estratégias perante 
dinâmicas desses capitais, como veremos adiante. 

1 Hilferding (1985) elabora na obra O capital financeiro uma importante distinção entre os 
mercados de capitais dos mercados acionários. Para ele, há uma distinção entre os títulos 
de dívida e os títulos de capital fictício, considerando, portanto, errôneo chamar a bolsa 
de valores de mercado de capitais. 
2 O Valor Presente Líquido é uma equação matemática que calcula a valor presente os 
recebimentos futuros descontando uma dada taxa de juros. 
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Destarte, ainda no escopo mais geral, Lapavitsas (2014) mostra 
três tendências concretas que consolidam o processo de financeiri-
zação: a primeira diz respeito ao fato das empresas não financeiras 
se tornarem, crescentemente, engajadas com as finanças, alterando 
suas perspectivas de investimento, de organização e lucratividade em 
função da valorização dos ativos; a segunda é relacionada à mudança 
dos bancos e instituições financeiras, que passaram a priorizar as 
operações em mercados abertos e a lucratividade oriunda das negocia-
ções financeiras em detrimento das operações de crédito, ao mesmo 
tempo que avançam sobre a poupança das famílias conectando crédito 
e operações financeiras; por fim, a terceira mudança recai sobre os 
indivíduos e as famílias, que também vão ser incorporados ao sistema 
financeiro e seus parâmetros de valorização para terem acesso a bens e 
serviços básicos, estando a moradia e previdência entre os mais impor-
tantes. Ainda nesse último ponto, Belluzzo (2009, p. 133) destaca o 
“efeito riqueza” dessa incorporação generalizada dos indivíduos na 
lógica das finanças onde “o consumo deixa de ter comportamento rela-
tivamente estável previsto pela função keynesiana e passa a apresentar 
um componente típico das decisões de gasto dos capitalistas”, aumen-
tando a instabilidade sistêmica da economia. 

Organizando essas tendências a partir dos debates teóricos, Van 
der Zwan (2014) aponta que a diversidade de argumentos sobre a 
financeirização podem ser entendidos sob três enfoques principais: 
o primeiro, ancorado nos teóricos da Escola Francesa de Regulação, 
que mira os processos decorrentes das transformações do fordismo 
no pós-1960. Nesse aspecto, Lazonick e O’Sullivan (2000) qualificam 
a mudança das firmas, quando, a partir da crise do modelo de cres-
cimento do pós-guerra, ganham espaço as decisões que priorizam o 
modelo downsize/distribute (exugamento/distribuição), baseada no 
binômio reestruturação produtiva e distribuição de dividendos, em 
detrimento da lógica vigente até os anos 1960 de retain/reinvest (reter/
reinvestir), baseada na retenção dos lucros para reinvestimento na 
produção. O segundo enfoque, sintetiza o debate sobre a ‘maximização 
do valor do acionista”; e o terceiro trata da financeirização do “coti-
diano” e da compreensão de como as finanças assimilam as famílias e 
indivíduos, inclusive de renda média e baixa, e fazem com que que a 
subjetividade das pessoas seja permeada pela lógica de internalização 
dos riscos e da gestão dos ativos financeiros. 
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O segundo enfoque, especialmente importante para a análise 
crítica da contabilidade das empresas, analisa a corporação moderna 
como o centro da financeirização, ideia esposada na referida “maxi-
mização do valor do acionista”. No livro Corporate Governance Adrift: a 
critique of shareholder value, Aglietta e Rebérioux percorrem os caminhos 
teóricos que sustentam a proposição da maximização do valor do 
acionista3 e afirmam que se trata de uma construção ideológica de 
gestão corporativa, onde os acionistas são os principais beneficiários 
dos resultados das empresas. Esse modelo ideológico foi respaldado 
pela Teoria da Agência. Segundo seu principal autor, Jensen (1989), 
o mercado deveria recuperar o poder na alocação dos recursos das 
empresas, o que seria viabilizado com o uso do mercado de ações e a 
distribuição dos dividendos entre os acionistas. A taxa de retorno das 
ações seria um bom indicador da performance econômica das firmas. 

O problema principal das grandes empresas e a razão para a 
perda de competitividade decorreria, nesta visão, do conflito de inte-
resses entre o os acionistas (o principal), aqueles que, de fato, corriam 
os riscos, e os gerentes (o agente) que administravam as empresas. A 
contradição entre esses dois atores resultaria de o fato dos gerentes 
estarem mais preocupados com a expansão da firma do que com a 
valorização das ações. Essa “revolta dos acionistas” teria como ponto 
central o controle sobre os fluxos de caixa da empresa. O argumento 
de Jensen era o de que a liberdade sobre esses fluxos resultou em um 
comportamento “indisciplinado” dos gerentes acerca das reais neces-
sidades das empresas, redundando, muitas vezes, em investimentos 
desnecessários. Nesse sentido, a alavancagem seria um elemento 
importante para disciplinar os gerentes, na medida em que reduziria 
o seu raio de manobra em função do comprometimento com o paga-
mento dos empréstimos. Além disso, o endividamento teria a função 
de reestruturar empresas ineficientes, levando ou ao enxugamento 

3 A concepção teórica crítica à ideia da maximização do valor do acionista como o principal 
foco de análise da financeirização transborda para múltiplas orientações teóricas tanto 
do campo marxista como do pós-keynesiano. De modo geral há uma concordância sobre 
a ascensão das lógicas financeiras em empresas não financeiras com rebatimentos na 
economia real. No entanto, há divergências quanto aos impactos para a economia real, 
sobre o papel do rentismo e a colocação da atividade produtiva em segundo plano, as 
quais não trataremos aqui. Para este trabalho, a tese da maximização do acionista assume 
um papel importante como frente de pesquisa, uma vez que, a partir da contabilidade 
crítica dos demonstrativos financeiros, pode-se levantar elementos das estratégias das 
empresas em análise, atentando especialmente as especificidades do setor.
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em direção a atividades chaves, ou, num caso extremo, ao fechamento 
dessas empresas.

De uma perspectiva crítica, Aglietta (2000) e Guttman (2008) 
trabalham com a ideia de que tal ideologia implica em uma gama de 
estratégias produtivas e financeiras. Dentre as produtivas, destacam-
se a redução dos custos de trabalho, redução da relação capital/
produção, atenção nas tecnologias da informação etc. No plano finan-
ceiro, emergem as estratégias de alavancagem e os programas de 
recompra de ações. No caso da alavancagem, Aglietta (2000) considera 
que, em patamares superiores, ela produz um ROE (Return on Equity) 
maior e isso, em geral, tem como consequência o aumento de preços 
nas ações, porém às custas, do ponto de vista da firma, de aumento do 
risco de inadimplência e, do ponto de vista sistêmico, de grande insta-
bilidade. Guttmann (2008) reforça essa ideia ao entender que tal estra-
tégia prioriza os resultados de curto prazo e subordina as decisões de 
investimento de longo prazo (desacoplando a relação entre os lucros 
e o investimento). Para o mesmo autor, isso ainda tem impactos sobre 
a distribuição funcional da renda, gerando uma tendência ao cresci-
mento da desigualdade.

Diante dessas breves considerações, pode-se dizer que as empresas 
não financeiras têm como paradigma de atuação estratégias que subor-
dinam suas decisões aos imperativos da valorização do capital em 
geral e aos interesses vinculados a esses mercados, inter-relacionados, 
obviamente, com os mercados reais e mais estáveis (da produção, 
renda e emprego). No entanto, como aponta Lapavitsas (2014), apesar 
do seu caráter sistêmico, encontramos especificidades quando consi-
deramos os diferentes países, especialmente aqueles que se inserem 
de forma subordinada no processo de financeirização. No caso brasi-
leiro, essa subordinação, ao nosso ver, apresenta duas peculiaridades 
que merecem ser destacadas, embora não sejam objeto desse artigo: a 
primeira refere-se ao fato de que o alto patamar da taxa de juro básica 
no país apresenta uma dupla determinação para o alargamento dos 
mercados de capital fictício, pois, de um lado, torna a dívida pública 
um ativo (e lastro) importante da valorização dos capitais e da riqueza 
pessoal, já que consegue garantir rentabilidade, liquidez e riscos 
mínimos. De outro, justamente pelos atributos anteriores, inibe a 
formação de mercados secundários de outras naturezas (LOPREATO, 
2018), como, por exemplo, os mercados vinculados ao setor imobi-
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liário criados a partir das mudanças do Sistema Financeiro Imobiliário 
(SFI) na década de 1990. A inclusão de parcelas crescentes da popu-
lação no processo de financeirização também esbarra no relativo baixo 
grau de bancarização da população brasileira, em torno de 60% em 
2014, enquanto nos países desenvolvidos supera os 90% (FEBRABAN, 
2014); e nas características do mercado de trabalho (com alto grau 
de informalidade, rotatividade e renda média baixa) e da distribuição 
de renda, o que somado resulta, do ponto de vista da realização da 
produção imobiliária, em forte dependência dos fundos públicos e 
semipúblicos de financiamento, principalmente da produção voltada 
aos segmentos de menor renda. Isso, apesar de incluir muitas famílias 
na dinâmica do endividamento, em muitos casos ainda restringe o 
alcance de tal movimento. 

2. Ambiente econômico e estratégias de negócios

O bom desempenho das empresas do setor de edificações nos anos 
2000 no Brasil respondeu a estímulos reais, onde o alargamento do 
mercado consumidor e a capitalização das empresas (seja pela entrada 
de capitais, seja pelo acesso aos fundos públicos e semipúblicos) resul-
taram em altas taxas de crescimento. Em um primeiro momento, o 
aquecimento da economia se dá pelo crescimento das exportações 
brasileiras pós-2004, como efeito do aumento da demanda mundial, 
especialmente chinesa. Tal estímulo foi acompanhado por um cresci-
mento do investimento e da demanda internos, atrelados ao investi-
mento privado e, com participação crescente, ao investimento público 
e das empresas estatais. O incentivo à expansão do crédito junto a 
um mercado de trabalho mais estruturado potencializou o efeito do 
consumo e reativou a indústria. Como mencionado anteriormente, 
a capitalização das empresas em função da abertura de capitais em 
meados da década fez com que essas mudanças pudessem expandir, 
inclusive, os mercados do segmento econômico, bem como expandir 
territorialmente a atuação das empresas do setor. 

Como afirmam Hiratuka et al. (2010, p. 284), o crescimento da 
formação bruta de capital fixo foi maior que o crescimento do PIB 
entre 2005 e 2008, com grande participação da construção. Nesse 
contexto, os investimentos concentraram-se primeiramente na infraes-
trutura e nos setores industriais exportadores que depois extrapo-
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laram para outras indústrias, como o setor imobiliário. Em 2008, com 
a crise econômica mundial, o PIB4 apresentou taxa de crescimento 
negativa (-0,33%), colocando freio à expansão nas bases descritas ante-
riormente. A resposta do governo à crise foi a realização de medidas 
fiscais e monetárias anticíclicas com o objetivo de evitar a contami-
nação interna do sistema financeiro e, ao mesmo tempo, recuperar o 
nível de atividade. Em 2010, o PIB brasileiro cresceu 7,53%. No que se 
refere às políticas do governo, o Programa Minha Casa Minha Vida 
(2009) foi fundamental, principalmente pelos efeitos sobre a conjun-
tura da crise econômica. Complementando os dados do Valor Bruto 
da Produção, destacam-se no período o aumento da participação do 
subsetor de edificações e a incorporação no valor das obras e incor-
porações do setor da construção civil (PAIC, 2012). Houve tanto um 
aumento da participação dos setores ligados ao mercado imobiliário 
no total da construção como das construções residenciais no total 
da construção de edifícios após o PMCMV (2009). O impacto entre 
2007 e 2012 foi relevante, com ganhos de participação do setor imobi-
liário no total da construção de 7,15% e, na produção de edifícios resi-
denciais, de 5,24% (MIOTO, 2015). Destarte, o PMCMV foi capaz de 
alargar a dinâmica expansiva setorial, respaldando os interesses das 
organizações patronais no desenho do programa. No que se refere 
ao mercado de trabalho, segundo Baltar et al. (2009), o crescimento 
entre 2003-2008 gerou uma espécie de ciclo expansivo do emprego
-renda-emprego. O setor da construção teve maior acréscimo absoluto 
e maiores taxas de crescimento das ocupações com 3.386 milhão de 
ocupados a mais em 2013 do que em 2003 e taxa de crescimento anual 
de 4,5% para o período (MIOTO, 2015).

No entanto, a taxa de crescimento do PIB brasileiro já desacelera 
em 2012, caindo substancialmente em 2014. Isso ocorre, de um lado, 
pela persistência dos efeitos da crise mundial (com a parca recuperação 
da economia Europeia, a continuidade da queda dos preços das commo-
dities – em especial do petróleo etc.), bem como dos mecanismos que 
a desencadearam (em que pese o salvamento do sistema bancário, não 
houve avanços suficientes para a regulação dos mercados). De outro, os 
desdobramentos do período pós-crise mostram a incompatibilidade de 
uma postura permanentemente mais vinculada à intervenção estatal 
com o modelo de estabilização e suas prerrogativas monetária e fiscal. 

4 Os dados de crescimento do PIB e do Valor Adicionado da construção civil são do IBGE. 
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Em outras palavras, se durante o segundo governo Lula se vislumbrou 
medidas de cunho desenvolvimentista com a manutenção dos “sólidos 
fundamentos macroeconômicos” foi porque a conjuntura econômica e 
a financeira internacional ajudavam nesse sentido. Findado esse movi-
mento, as mesmas medidas utilizadas (estímulos econômicos, aumento 
do gasto social e do investimento estatal, desonerações, financiamento 
habitacional subsidiado etc.) se mostraram incapazes de manter o 
nível de crescimento sem afetar a estabilização exigida pela forma de 
inserção externa da economia brasileira. Assim, a compreensão dos 
anos de governo Lula e o primeiro governo Dilma devem ser pensados 
diante dessas contradições das ações “desenvolvimentistas” e a política 
econômica neoliberal.

Se 2014 foi um ano de desaceleração do crescimento (com taxa de 
0,5% a.a.), 2015 e 2016 inauguraram um período de severa recessão 
(com queda de 3,5% do PIB nos dois anos), corroborada pelas polí-
ticas de austeridade do início do segundo governo Dilma e agravada 
pelos desdobramentos políticos do impeachment e da Lava Jato (que 
enfraqueceu o nível de investimento de empresas como a Petrobras) 
(PINTO et al., 2017). O Valor Adicionado Bruto da Construção Civil 
terá taxas negativas de crescimento a partir de 2014, chegando a, 
respectivamente, -9,0%, -10,0% e -7,5% em 2015, 2016 e 2017 (IBGE). 
O saldo de empregos no setor segundo o CAGED é sistematicamente 
negativo a partir de outubro de 2014 e entre janeiro deste ano e março 
de 2016 o saldo líquido é de -610.371, ou seja, um cenário de destruição 
de postos de trabalho.

O setor imobiliário sofrerá tanto em sua dimensão real (com queda 
nos níveis de investimento, produção, emprego, vendas etc.), quanto em 
seu desempenho financeiro (aumento do endividamento de curto prazo, 
queda na rentabilidade das ações etc.). Entre os setores de empresas 
não financeiras afetados pela crise, Almeida, Novais e Rocha (2016) 
destacam o contundente aumento da fragilidade financeira das grandes 
empresas do setor da Construção Civil e material de construção, aumen-
tando o grau de endividamento e reduzindo a qualidade do mesmo. 
Eles sustentam que, considerando a conjuntura pós-2014, houve sistemá-
tica transferência de renda para o setor financeiro em função da piora 
da situação das empresas. Isso se refletiu também uma queda significa-
tiva no volume de investimento, na ordem de 75% entre 2013 e 2015. 
Ademais, como noticiado na mídia especializada, em 2010 o valor de 
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mercado das empresas de construção atingiu sua máxima histórica, 
quando as 16 maiores somavam R$ 57,1 bilhões. Já em dezembro de 
2016, o valor dessa soma era de apenas R$ 16,3 bilhões.5 Em movimento 
pró-cíclico, ou seja, que amplia a tendência de recessão econômica, o 
setor de edificações ainda foi afetado pela redução do financiamento, 
dos subsídios governamentais, aumento das taxas de juros, aumento dos 
distratos, problemas de realização da produção etc.

Apesar do ciclo recessivo na atividade imobiliária, um dado da 
produção destaca-se no período recente que foi o avanço da produção 
de unidades Minha Casa, Minha Vida, comparado com a produção de 
produtos de médio e alto padrão. De acordo com dados da Abrainc-
Fipe, entre os anos de 2015 e 2017, a participação cresceu 6% saindo de 
72% do total para 78%. Esse dado nacional também tem respaldo na 
dinâmica recente da cidade de São Paulo. De acordo com pesquisa do 
Secovi-SP, a participação das unidades MCMV lançadas na cidade saltou 
de 21% em 2016 pata 44% em 2018.6 Essa tendência recente, reforça 
a relevância do programa habitacional para sustentação da produção 
imobiliária no país e como ele tornou menos severa a recessão do setor. 
No plano das empresas essa tendência fica evidente com o ritmo de 
acumulação da empresa MRV, como se verá em seguida. 

Diante desse cenário de crise, analisamos o desempenho das 
grandes empresas de capital aberto do setor imobiliário, especialmente 
as mudanças das estratégias empresariais. A análise desses pontos é 
empreendida por dados setoriais das empresas de maior porte do setor 
no ano de 2010 (Cyrela, Gafisa, PDG e MRV). Utilizamos os dados 
dos balanços patrimoniais divulgados pelas empresas entre os anos de 
2010 e 2017, compilados por meio do sistema Economática. A escolha 
das empresas analisadas foi baseada no valor do patrimônio líquido 
em 2010, sendo as quatro maiores do segmento de edificação, classifi-
cadas no Novo Mercado Bovespa.7 Além de terem o maior volume de 

5 Dados da reportagem disponível em: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-
indices/noticia/5930569/bolha-sem-fim-imobiliarias-perdem-valor-mercado-desde-auge-
setor.
6 Ver Anuário do Mercado Imobiliário (2018), disponível em: http://www.secovi.com.br/
downloads/url/2394.
7 De acordo com Fonseca (2015), há quatro mercados de listagem na Bovespa: Tradicional, 
Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. A diferença entre esses segmentos de listagem reside nas 
práticas de governança corporativa, transparência dos dados e proteção aos acionistas 
minoritários, sendo o primeiro o de menor exigências e o Novo Mercado com maior 
número de exigências. No Novo Mercado além das garantias expressas é necessário que 
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recursos próprios, as três primeiras apresentaram, no mesmo ano, o 
maior volume de receita operacional líquida entre as vinte empresas 
listadas no Novo Mercado Bovespa. A MRV, especificamente, ocupava 
a quinta posição em termos de receita líquida (ficando atrás da Brook-
field), mas sua dinâmica posterior específica e relativamente bem-
sucedida mostrou-se importante para nossa análise. Em termos de 
estratégias produtivas, consideram-se Cyrela, Gafisa e PDG, empresas 
diversificadas em termos de produtos. Ou seja, ofertam desde imóveis 
de alto padrão aos elegíveis pelo MCMV, como também empreendi-
mentos comerciais. Já a MRV,8 de acordo com os relatórios da empresa, 
atua majoritariamente em imóveis elegíveis para financiamento nas 
regras do FGTS e do MCMV (99% de seu landbank atual está nesse 
segmento), ou seja, fortemente apoiada nos fundos públicos. 

2.1 Metodologia adotada e indicadores escolhidos

A proposta metodológica para avaliação do desempenho das 
empresas do segmento de edificação e suas respectivas estratégias finan-
ceiras e produtivas é mediante os demonstrativos financeiros divul-
gados pelas empresas e compilados por meio do sistema Economática. 
Utilizam-se dois desses demonstrativos: o balanço patrimonial, que expli-
cita a situação patrimonial e financeira da empresa; e o Demonstrativo 
de Resultados de Exercício (DRE). O primeiro é consolidado ao final de 
cada exercício social iniciado no primeiro dia do ano até o último dia do 
ano. Apenas para o ano de 2017 não se utilizou os dados do consolidado 
do ano, pois até a finalização deste artigo não haviam sido divulgados os 
resultados consolidados do exercício social de 2017. A partir do balanço 
patrimonial pode-se identificar os ativos, passivos e o patrimônio líquido 
das empresas. Já o segundo demonstrativo, o DRE, evidencia as receitas 
e despesas das companhias e, por seguinte, seus resultados (lucro ou 
prejuízo) em um determinado exercício social (ASSAF NETO, 2017).

Não há, para pesquisa embasada nesses dados, uma metodologia 
consensuada na literatura. De acordo com Assaf Neto (2017) a escolha 
dos dados, a construção e a análise dos índices deve ser construída 
conforme o olhar do pesquisador e as necessidades da pesquisa:

a companhia emita apenas ações ordinárias e obrigatoriedade de adesão a Câmara de 
Arbitragem. De acordo com a autora a Câmara de Arbitragem resolve conflitos societários 
e no mercado de capitais
8 No grupo MRV, há mais duas marcas: a Urbamais, empreendedora de loteamentos e a 
Log Commercial Properties.
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[...] a análise de balanços é uma arte, pois, apesar das técnicas 
desenvolvidas, não há nenhum critério ou metodologia formal de 
análise válidos nas diferentes situações e aceitos unanimemente 
pelos analistas. Dessa maneira, é impossível sugerir uma sequência 
metodológica ou instrumental científico capazes de fornecer 
diagnósticos sempre precisos das empresas. (ASSAF NETO, 2017, 
p. 47).

 
Para elaboração dos dados e dos índices que expomos a seguir, 

a estrutura da pesquisa baseou-se nos trabalhos de Tavares (2008), 
Borghi (2011), Rocha (2013) e Loural (2016) e também índices próprios. 
Desses trabalhos citados, cuja perspectiva é compreender a dinâmica 
interna de acumulação das empresas de capital aberto por meio de 
seus relatórios contábeis, apenas o trabalho de Tavares (2008) tem 
como objeto de estudo as empresas do segmento de edificações. Os 
demais trabalhos abordam outros tipos de segmentos de companhias 
não financeiras. 

É importante pontuar que para análises baseadas em demonstrativos 
financeiros há algumas diferenças do setor de edificações em relação 
aos demais segmentos industriais. Uma dessas distinções reside na 
questão dos ativos: enquanto que para a maioria dos segmentos indus-
triais a expansão de suas atividades e seus investimentos são visuali-
zados pela rubrica Imobilizado, no caso do setor em estudo enxergamos 
esses fatos nas rubricas estoques de curto e longo prazo.9 São nelas que são 
contabilizados os imóveis a serem comercializados tanto em construção, 
em lançamento ou prontos, quanto os estoques de terreno (landbank). 
Os primeiros tipos são contabilizados nos estoques de curto prazo (e 
contabilizados pelo custo de produção e pela razão custo incorrido 
pelo custo total) e os do segundo tipo nos de longo prazo (contabili-
zados pelo custo de aquisição mais encargos).10

Além disso, outra especificidade da contabilidade da construção 
civil é que o reconhecimento da receita ocorre pelo método PoC (Percen-

9 Nas notas explicativas, divulgadas pelas empresas, esse dado também aparece com o 
nome de “imóveis a comercializar”.
10 É de praxe nos relatórios financeiros divulgados pelas empresas de capital aberto desse 
segmento a exposição de seu landbank pelo seu VGV potencial, isto é, quanto em vendas 
aquele terreno pode gerar para a companhia. Esse dado é encontrado nos materiais de 
Release. Já no balanço patrimonial essas empresas seguem as normas internacionais e 
nacionais de contabilidade e expressam esse valor em termos do custo de aquisição mais 
os encargos embutidos na compra, não sendo auferido pelo VGV potencial daquela área.
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tage of Completation) onde a empresa reconhece o recebimento da receita 
da unidade vendida a partir do percentual de conclusão da obra.11 

Dito isso, os indicadores aqui abordados e os dados brutos que 
exploraremos são:

Tabela 1. Síntese dos dados utilizados

Dado Origem do dado Significado

Composição dos 
ativos

Segmentação 
dos ativos em 
percentual do 
ativo total

Balanço 
patrimonial

Utiliza-se esse indicador para avaliar 
a participação do ativo circulante e 
não circulante objetivando entender 
os ativos dessas empresas e o prazo 
de maturação. Varia de 0 a 1.

Participação dos 
estoques no ativo 
total

Balanço 
patrimonial 
e notas 
explicativas dos 
demonstrativos 
financeiros

Expressa o percentual de estoques 
de imóveis e de terrenos no ativo. 
Além desse dado, complementa-
se com o percentual de estoques 
prontos, em construção e de terrenos 
nos estoques totais. Além desses 
indicadores utilizaremos o dado 
bruto para mostrar a evolução do 
landbank dessas empresas.

Evolução 
da receita 
operacional 
líquida e 
das receitas 
financeiras

Demonstração 
do resultado do 
exercício

Evidencia a evolução das principais 
fontes de receita das empresas 
entendendo se se concentram no 
core business ou em outras formas de 
valorização.

Endividamento e 
estrutura de capital 
Endividamento e 
estrutura de capital

Alavancagem Balanço 
patrimonial

Relação entre o capital de terceiros 
(passivo total) e capital próprio. 
Mostra a utilização de recursos 
de terceiros comparado com os 
próprios, evidenciando o grau 
de endividamento das empresas. 
Quanto maior esse dado, maior a 
participação do capital de terceiros 
na empresa.

Evolução 
das despesas 
financeiras (juros) 
e dividendos

Demonstração 
do resultado do 
exercício

Mostra a canalização de recursos 
extraídos por essas empresas para 
outras formas de capital.

Estruturado dessa forma, pretende-se em um primeiro momento 
abordar as questões relativas aos ativos dessas empresas, compreen-

11 A questão de a forma como reconhecer a receita da incorporação imobiliária gera 
diversos debates dentro das ciências contábeis. Há dois modelos a serem seguidos, o 
método PoC e o de entrega das chaves, onde a receita é reconhecida apenas ao final 
da entrega da unidade ao consumidor. O método adotado produz impactos diretos na 
divulgação dos lucros e prejuízos.
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dendo quais são suas estratégias produtivas e financeiras além de captar 
o impacto da mudança recente de conjuntura. Para tanto, também 
utilizaremos os relatórios de Release onde são divulgadas as visões da 
empresa e suas estratégias produtivas e de negócios. Outro material 
que complementa nossa base de dados são as Notas Explicativas dos 
Demonstrativos Financeiros12 as quais esmiúçam os dados presentes 
nos balanços patrimoniais e dão maior precisão aos argumentos. No 
que se refere à análise dos passivos, o objetivo é compreender quais 
as formas de endividamento dessas empresas e quais tipos de capitais 
elas remuneram com a atividade imobiliária. Dessa forma, pode-se 
entender também o peso do setor bancário e do mercado de capitais 
na estrutura dessas empresas.

2.2 Ambiente econômico e estratégias empresariais

Abordamos em Penha Filho e Mioto (2017) as estratégias produ-
tivas dessas empresas frente aos contextos de aceleração da atividade 
imobiliária bem como o de retração da atividade sobretudo após 2012, 
ano marcado pela inversão da trajetória do imobiliário no Brasil. 
Nesse sentido, pontuou-se que em um primeiro momento as empresas 
expandem seus horizontes de negócios tanto pela entrada em dife-
rentes nichos de mercado, como pela atuação em regiões até então 
inexploradas por esses capitais. A tônica desse processo foi o alarga-
mento da produção imobiliária para o segmento econômico ampliado 
com o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Parte 
dessas empresas pesquisadas, por não terem experiência nesse tipo 
de provisão habitacional, fez parcerias ou comprou empresas atuantes 
nesse segmento. Exemplo disso é o caso da Gafisa, que incorporou a 
Tenda em suas estruturas, e da PDG, que incorporou a Goldfarb. Já a 
Cyrela, atua nas faixas 2 e 3 por meio das marcas Living e da parceira 
com a Plano e Plano e na faixa 1 a empresa tem joint-venture com a 
Cury. Em 2018 a Cyrela anunciou a criação da marca Vivaz para atuar 
também nas faixas 2 e 3 do programa habitacional. A MRV, por sua 
vez, origina-se nos anos 1970 dentro desse mercado, mas, ainda assim, 
faz aquisições de outras empresas para penetração em novos mercados.

Destarte, a estratégia de atuar em outros segmentos com joint-

12 Ambos documentos estão para download na seção Central de Sistemas da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), no link Informações sobre Companhias: http://sistemas.
cvm.gov.br/.
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ventures, SPEs e aquisições de empresas também serviu de suporte para 
penetração em outras regiões do país como também para a entrada 
em outros nichos além dos exemplos citados em relação ao PMCMV. 
Para ilustrar, houve a compra da Alphaville Urbanismo pela empresa 
Gafisa para atuar no segmento de loteamentos. Particularmente a PDG 
destaca-se na aquisição de outras empresas não para ampliar sua capa-
cidade de produção, mas para ter participação acionária e rendimentos 
capturados a partir da posse de ações dessas companhias. Dentre esses 
destaca-se a participação na LDI Desenvolvimento Imobiliário e na 
Brasil Brokers. Esse tipo de estratégia assemelha-se às práticas finan-
ceiras de empresas não financeiras descritas por Lazonick e O’Sullivan 
(2000), ou seja, a compra das ações como um fim em si. Mas uma 
particularidade é que os investimentos da empresa, mesmo com vistas 
à participação acionária, restringem-se a empresas do próprio setor. 

Já em relação as estratégias adotadas com a desaceleração da ativi-
dade imobiliária pós-2012, pontuamos que essas empresas reduzem 
o ritmo de lançamentos, desfazem tanto de ativos fixos, a exemplo 
da participação em SPEs e terrenos, como vendem participações 
acionárias em empresas que foram adquiridas no período anterior. 
Também está em curso um processo de desalavancagem, reduzindo 
o grau de endividamento e de exposição financeira. Em termos de 
atuação geográfica destaca-se um retorno para as áreas de mercado 
mais consolidado do país, especialmente os estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro. Cyrela, PDG e Gafisa pontuam em seus relatórios a necessi-
dade de privilegiar essas praças em detrimento das demais.

As mudanças mais latentes da reversão da dinâmica imobiliária 
recente são as reestruturações das empresas Gafisa e PDG. A primeira 
vendeu 70% do Aphaville Urbanismo para o grupo financeiro Blacks-
tone e em 2016 alienou 30% das ações da Tenda para o Jaguar Growth.13 
Já a PDG, maior empresa em 2010, atualmente está em um processo 
de recuperação judicial obrigando-a a desfazer de uma série de ativos 
(participações acionárias, SPEs e terrenos) e sob vigilância de seus 
principais credores (Banco do Brasil, Bradesco, CEF, Itaú e Votoran-
tim).14 Diferem dessas empresas a Cyrela e a MRV que mesmo enfren-

13 Ver Letícia Toledo. O novo velho sócio da Tenda. Disponível em: http://jaguargrowth.
com/portuguese/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/O-novo-velho-so%CC%81cio-da-
Tenda-%E2%80%93-Revista-Exame.pdf.
14 Esses bancos detêm, em conjunto, R$ 4,5 bilhões em dívidas com essas empresas, de um 
total de pouco mais de R$ 5 bilhões. Além desses credores, há dívidas trabalhistas, com 
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tando problemas com a desaceleração da atividade não passam por um 
processo de redução drástica de seus ativos e reestruturações internas. 
A MRV, ao contrário, segue em ritmo de crescimento, principalmente 
em termos de landbank, como mostraremos. Para essa empresa, que 
tem 99% de seus lançamentos elegíveis para financiamento via FGTS, 
ela atua em um mercado resiliente “de demanda forte e baixa oferta”. 
Pontuamos em Penha Filho e Mioto (2017) que essa característica da 
MRV se deve, sobretudo, pela existência do MCMV que alimentou, em 
ritmo decrescente, a dinâmica imobiliária nesse segmento.

Outro ponto da reversão da atividade imobiliária recente e que 
impacta nos resultados dessas empresas é em relação aos distratos. 
Fenômeno até então irrelevante no período de boom imobiliário, 
atualmente é encarado com um dos principais problemas do setor. Ou 
seja, a possibilidade de devolução dos apartamentos antes da entrega 
das chaves impacta no caixa dessas empresas e amplia seus estoques 
e problemas de realização da produção e manutenção dos preços, já 
pressionados pela retração das vendas. De acordo com o Release de 
2017 da empresa Cyrela, “Esse problema estrutural do nosso setor 
continua sendo a nossa maior vulnerabilidade”. Para reversão desse 
problema há tentativas de alterar a legislação vigente.15

Os fatos descritos ficam melhor elucidados nos dados apresen-
tados a seguir:

 

fornecedores e com consumidores que realizaram distratos e não receberam.
15 Em 2018, após o fechamento do artigo, a Câmara Federal aprovou o PL nº 1.220/2015, 
que disciplina as novas regras em caso de distratos, ampliando o valor retido pela 
construtora em caso de devolução do imóvel. 



46

Crise econômica e o setor imobiliário no Brasil...

Ta
be

la
 2

. C
om

po
si

çã
o 

do
s 

at
iv

os
 (%

 d
o 

to
ta

l)

E
m

pr
es

a
D

ad
os

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Se
t. 

20
17

 
A

ti
vo

 c
ir

cu
la

nt
e

68
%

68
%

70
%

60
%

64
%

66
%

67
%

67
%

 
A

ti
vo

 n
ão

 c
ir

cu
la

nt
e

30
%

30
%

28
%

33
%

28
%

26
%

24
%

24
%

C
yr

el
a

In
ve

st
im

en
to

s
0,

1%
0,

1%
0,

1%
5%

5%
6%

8%
7%

 
Im

ob
ili

za
do

1,
4%

1,
5%

1,
3%

1,
1%

1,
3%

1,
1%

0,
7%

0,
6%

 
In

ta
ng

ív
el

0,
8%

0,
7%

0,
6%

0,
6%

0,
8%

0,
7%

0,
6%

0,
4%

 
A

ti
vo

 c
ir

cu
la

nt
e

64
%

77
%

80
%

69
%

65
%

64
%

65
%

54
%

A
ti

vo
 n

ão
 c

ir
cu

la
nt

e
33

%
20

%
17

%
15

%
20

%
20

%
18

%
25

%
G

afi
sa

In
ve

st
im

en
to

s
0%

0%
0%

14
%

13
%

14
%

15
%

19
%

 
Im

ob
ili

za
do

0,
8%

0,
6%

0,
5%

0,
4%

0,
7%

0,
7%

0,
5%

0,
7%

 
In

ta
ng

ív
el

2,
2%

2,
4%

2,
5%

1,
3%

1,
1%

1,
1%

0,
5%

0,
6%

 
A

ti
vo

 c
ir

cu
la

nt
e

68
%

65
%

62
%

58
%

58
%

60
%

58
%

57
%

 
A

ti
vo

 n
ão

 c
ir

cu
la

nt
e

29
%

31
%

33
%

35
%

33
%

32
%

34
%

34
%

M
R

V
In

ve
st

im
en

to
s

2,
3%

2,
4%

3,
6%

6,
2%

8%
6%

6%
8%

 
Im

ob
ili

za
do

0,
8%

0,
8%

0,
9%

0,
8%

0,
8%

0,
9%

1,
1%

1,
0%

 
In

ta
ng

ív
el

0,
4%

0,
4%

0,
4%

0,
5%

0,
7%

0,
7%

0,
7%

0,
6%

 
A

ti
vo

 c
ir

cu
la

nt
e

75
%

73
%

65
%

58
%

50
%

44
%

58
%

68
%

 
A

ti
vo

 n
ão

 c
ir

cu
la

nt
e

18
%

20
%

29
%

33
%

40
%

48
%

38
%

29
%

P
D

G
In

ve
st

im
en

to
s

0,
4%

0,
7%

0,
1%

5%
6%

6%
1%

1%
 

Im
ob

ili
za

do
1%

2%
2%

0,
4%

0,
3%

0,
3%

0,
6%

0,
4%

 
In

ta
ng

ív
el

5%
4%

4%
4%

4%
1%

2%
1%

Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
çã

o 
pr

óp
ri

a 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
da

do
s 

da
 E

co
no

m
át

ic
a.



47

Beatriz Tamaso Mioto e Carlos Alberto Penha Filho 

 A partir da segmentação do ativo dessas empresas, nota-se que 
a maior parte das fontes de receitas encontra-se no curto prazo, ou 
seja, é no ativo circulante que essas empresas garantem suas fontes 
de receitas, podendo ser tanto decorrente da atividade imobiliária 
como também de aplicações financeiras. Já no ativo não circulante, 
que garante fontes de recursos no longo prazo, há uma diminuição 
da participação nas empresas Cyrela, Gafisa, e PDG. Especialmente a 
partir de 2013, reduzem-se os patamares da participação do ativo não 
circulante no ativo total, indicando a abreviação da visão de longo 
prazo. Isso decorre tanto da redução da formação de estoques de 
terrenos como das aplicações de ordem financeira, além do impacto 
dos recebimentos futuros pela venda de seus produtos. Em relação a 
esse último ponto, é necessário frisar que, por ser uma atividade cujos 
prazos de pagamentos se estendem, a redução do volume esperado 
de caixa no futuro deve também ser levada em consideração. Nesse 
quesito, a evolução da PDG é a mais emblemática, pois, chegando a 
quase 40% dos ativos da empresa em 2014, essa rubrica cai para menos 
que 30% em 2017.

Ainda em relação a segmentação dos ativos, nota-se que a rubrica 
investimentos, que mostra a participação das empresas em outras 
empresas ou em SPEs reduz apenas na PDG. Isso porque, em seu 
processo de reestruturação, a PDG tem repassado suas sociedades 
para outras empresas: somente em 2016 foram 18 SPEs encerradas. 
Chama atenção o aumento dos investimentos da Gafisa, que sai de um 
patamar nulo para quase ¼ dos ativos da empresa em 2017. Acredita-se 
que esse aumento se deva à venda de empresas pertencentes à Gafisa, 
como a Alphaville, e a separação da gestão da Tenda, com a venda 
de 30% das ações. Nas demais, o aumento dos investimentos indica 
que essas as empresas têm ampliado suas estratégias de atuação em 
SPEs, possivelmente como uma forma de reduzir os riscos envolvidos 
no lançamento de um determinado produto imobiliário.

Para entender os movimentos produtivos dessas empresas pela de 
formação dos estoques e as implicações dos efeitos da crise sobre a 
dinâmica imobiliária, seguimos a apresentação com as participações 
dos estoques de curto e longo prazo no ativo total.
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Tabela 3. Estoques de curto prazo (% do ativo total)

Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Set. 2017
Cyrela Realt 26 23 22 17 23 25 31 32
Gafisa 16 22 23 18 24 28 22 29
MRV 20 20 18 17 20 24 25 23
PDG Realt 22 21 12 15 12 16 25 33

Fonte: elaboração própria a partir de Economática.

Tabela 4. Estoques de longo prazo (% do ativo total)
Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Set. 2017
Cyrela Realt 6 7 8 16 16 15 12 14
Gafisa 5 8 4 8 11 11 11 14
MRV 8 9 12 15 18 20 25 25
PDG Realt 6 5 16 14 15 16 15 13

Fonte: elaboração própria a partir de Economática.
  
Os estoques de curto prazo contêm os imóveis disponíveis à venda 

ou em construção pela empresa.16 Pelos dados da tabela 3, observa-se 
que na maioria dos casos, após um período de redução dos estoques 
entre 2010 e 2013, cresce o percentual dos estoques de curto prazo no 
ativo total. Esse dado sugere dois pontos da dinâmica imobiliária atual: 
a redução do ritmo das vendas e também aumento dos distratos, retor-
nando aos balanços dessas empresas os imóveis não realizados. Já em 
relação aos estoques de longo prazo, a tabela 4 mostra que, apesar de 
diminuir o ativo não circulante, os estoques de longo prazo aumentam 
a participação nesse período. O maior crescimento da participação dos 
estoques de longo prazo no ativo total é da empresa MRV. Esse salta 
de 8% em 2010 para 25% em 2016. Pontua-se essas implicações para o 
crescimento dos estoques de longo prazo, pois, a partir do gráfico 1, 
podemos notar que há redução do landbank na maioria das empresas, 
confirmando as perspectivas de baixo dinamismo em prazos mais 
longos para o setor.

 

16 Esse dado também contém o valor de materiais de construção e também terrenos que 
a empresa pretende lançar naquele período de 360 dias. No entanto, a maior parte desse 
valor corresponde aos imóveis em construção finalizados. Nessa rubrica, de acordo com as 
normas estabelecidas, é marcado o valor de construção do imóvel em termos percentuais 
do estágio da obra. Para visualizar a segmentação dos estoques é necessário olhar para as 
Notas Explicativas expresso aqui na tabela 5.
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Gráfico 1. Evolução dos estoques de longo prazo (em milhares de R$ – 
corrigido pelo IPCA)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Economática.

Pelo gráfico 1 fica claro que há uma redução dos estoques de 
terrenos, especialmente a partir de 2013. As empresas iniciam a série 
com um valor muito próximo de estoques de terreno. A PDG amplia 
substancialmente esse valor até 2012 reduzindo seus estoques a 
partir daí. A exceção entre essas empresas é a MRV que, desde 2010, 
aumenta a aquisição de áreas para futuras incorporações. A MRV 
tem, atualmente, o maior valor dentre todas, sendo mais de R$ 3,5 
bilhões.17 A empresa que vem de uma trajetória de atuar em cidades 
médias, atualmente explica em seus relatórios que pretende ampliar 
sua participação em capitais e regiões metropolitanas. De acordo com 
seu último relatório essas eram áreas “onde não tínhamos estoque 
adequado de terrenos”.

O estoque de terrenos está diretamente associado à capacidade 
da empresa em gerar lucros no futuro e maximizar valor ao acionista. 
Podemos com isso associar que a formação do banco de terras projeta 
expectativas de lucro que produzem impactos positivos no preço das 
ações. Logo após o ciclo de abertura de capitais Sanfelici e Halbert 
(2015) dizem que o preço das ações dessas empresas passou por um 
movimento especulativo levando a altas que não tiveram correspon-
dência real. O mesmo fato é comentado por Rocha Lima (2012) quando 
considera que a partir de 2012, alguns anos após os movimentos espe-

17 Em termos de VGV potencial a empresa divulga um valor acima dos R$ 40 bilhões, ou 
seja, quase 10 vezes mais que os valores dispendidos para compra.
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culativos no preço das ações, muitas empresas caíram em descrédito 
no mercado financeiro acarretando em queda do preço das ações. 
Portanto, considera-se que para entender as relações entre o capital de 
incorporação e o capital fictício é fundamental estabelecer as conexões 
entre a evolução do landbank e a variação das ações. 

A partir da tabela 5, podemos ver a distribuição dos estoques 
por estágio durante esse período. Há, novamente, um crescimento do 
percentual dos imóveis prontos, indicando principalmente o efeito dos 
distratos e da redução do ritmo de vendas, exceto no caso da MRV.

Tabela 5. Estoques de imóveis por estágio (% do total de estoques) (2010-2016)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cyrela
Imóvel pronto 7 8 11 9 13 16 20
Construção 33 34 41 32 36 40 42
Terrenos 61 58 48 58 51 44 39

MRV
Imóvel pronto 2 2 1 2 1 1 1
Construção 26 38 39 38 33 38 39
Terrenos 71 60 60 61 65 61 60

Gafisa
Imóvel pronto 13 8 17 15 11 13 29
Construção 45 12 38 32 37 33 27
Terrenos 42 80 45 54 53 55 44

PDG
Imóvel pronto 5 5 11 10 17 34 39
Construção 60 46 42 31 21 11 22
Terrenos 35 50 47 59 62 55 39

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das notas explicativas dos demonstrativos 
financeiros.

 
Já em termos de imóveis em construção o ritmo varia de compa-

nhia para companhia, mas também verifica-se a evolução da dinâmica 
do imobiliário e dos distratos de imóveis em construção. No entanto, 
o sinalizador mais importante da dinâmica futura dessas empresas é 
em relação ao percentual dos terrenos no estoque total. Nesse período 
nota-se o expressivo valor que atinge nos anos 2011 e 2012. Só na Gafisa 
eles correspondiam a 80% dos estoques em 2011 e na MRV eram 60%. 
A partir de 2013 há uma diminuição desse percentual, chegando a 2016 
em patamares mais baixos. Essa diminuição não ocorre na MRV, pois 
a empresa enfatiza sua estratégia de ganhar mercado nos segmentos 
respaldados pelos fundos públicos e semipúblicos, ainda que eu menor 
ritmo. A PDG, por sua vez, mostra essas transformações de maneira 
mais intensa, chegando em 2016 com o mesmo percentual de imóveis 
prontos e de terrenos.
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Ainda como forma de entender a dinâmica de acumulação dessas 
empresas e os impactos da reversão da atividade imobiliária, explo-
ramos a seguir os dados relativos à receita operacional (aquela oriunda 
da atividade imobiliária) e as receitas financeiras (originária de aplica-
ções financeiras) com objetivo de entender também se há tentativas de 
valorização do capital em outras esferas. Comparando os gráficos 1 e 
2, nota-se que a receita operacional, além de ser muito mais expressiva 
que as receitas financeiras, declina a partir de 2011, estando no menor 
patamar da série em 2016. Já a receita financeira apresenta movi-
mentos distintos entre essas empresas. A Cyrela, em 2010, tinha maior 
receita de aplicações financeiras, seguida da PDG, MRV e Gafisa. Há 
entre 2010 e 2013 uma diminuição das receitas financeiras de todas as 
empresas, podendo ser entendido pela redução do patamar de taxas 
de juros aplicado no país durante o primeiro governo Dilma Rousseff.

Gráfico 2. Evolução da receita operacional (2010-2017) (em milhares de R$ – 
corrigido pelo IPCA)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Economática.
 
O movimento das receitas financeiras ascende a partir de 2013, 

principalmente nas empresas Cyrela e MRV, decorrente do aumento 
das taxas de juros entre 2015 e 2016 e também pelo declínio da ativi-
dade imobiliária, favorecendo a canalização de recursos para as apli-
cações financeiras. Ainda assim, considera-se que as receitas estão 
concentradas no core business, sendo a valorização financeira depen-
dente das taxas de juros e de oportunidades de rendimento específicas 
que, embora crescentes, não constituem uma alteração significativa na 
lógica de gestão financeira das empresas.
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Gráfico 3. Evolução da receita financeira (2010-2017) (em milhares de R$ – 
corrigido pelo IPCA)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Economática.

A observação desses dois gráficos também mostra que a MRV se 
encontra melhor posicionada no mercado tanto em termos de receitas 
operacionais como financeiras. Até setembro de 2017 a empresa 
possuía consolidado o maior volume de receita entre as quatro pesqui-
sadas. Ao contrário, a PDG apresentava os piores resultados. Os dados 
referentes à MRV sugerem dois pontos principais para debate levando 
em consideração as especificidades dessa empresa: o primeiro deles 
é que o impacto da crise é menor nas suas atividades, especialmente 
em função do segmento que atua; o segundo é a relevância do fundo 
público para alimentar a dinâmica imobiliária nacional. Trata-se de 
uma combinação de ação estatal e demanda nas faixas de menor renda.

A análise do passivo, evidencia o grau de alavancagem dessas 
empresas, considerando aqui a participação do capital de terceiros 
(passivo total) sobre o capital próprio (patrimônio líquido). O dado de 
alavancagem permite identificar a utilização de capital de terceiros na 
dinâmica de acumulação dessas empresas e o grau de exposição frente 
aos compromissos assumidos.
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Tabela 6. Alavancagem (2010-2017) (em %)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Set. 2017
Cyrela Realt 170 187 167 150 125 103 85 79
Gafisa 155 255 251 156 136 118 170 181
MRV 130 160 185 142 140 133 133 154
PDG Realt 160 168 219 244 260 443 (239) (188)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Economática.

De um modo geral, após um processo geral de alavancagem entre 
2010 e 2012, verifica-se um processo de desalavancagem das empresas, 
exceto a PDG que, por uma situação de extrema fragilidade e necessi-
dade de reestruturação, ampliou substancialmente seu grau de alavan-
cagem. Atualmente o valor é negativo, pois a empresa encontra-se em 
estágio de passivo a descoberto, ou seja, seus ativos e seus recursos 
próprios são inferiores a suas obrigações. A Cyrela evidencia esse 
processo de desalavancagem, sendo atualmente suas dívidas menores 
do que seus recursos próprios. Isso aponta que as empresas estão inves-
tindo menos e também estão utilizando recursos próprios para conti-
nuidade da atividade em cenário de redução da demanda e incerteza.

Como apontamos na introdução parte da literatura coloca que os 
processos de alavancagem estão diretamente relacionados a produção 
de ROEs elevados e de expectativas de aumento do preço das ações 
e de lucros. Os dados apresentados não nos habilitam a fazer essas 
relações mas o crescente endividamento das empresas pode ser enten-
dido pelo alargamento do sistema de financiamento da produção habi-
tacional assentada no SFH e a redução das necessidade de comprome-
timento do caixa da empresa com financiamento das obras, liberando 
os recursos para serem destinados tanto para compra de terrenos e 
outras formas de valorização, como recompra de ações. Tal propo-
sição pode ser elucidada no trecho retirado das Notas Explicativas da 
empresa PDG em 2010, “A Companhia reduz a exposição de caixa de 
cada empreendimento através do uso de recursos de terceiros no finan-
ciamento da construção através do Sistema Financeiro Habitacional e 
de linhas de capital de giro oferecidas por instituições financeiras de 
primeira linha” (PDG, 2010, p. 76). 

Isso conduz ao fato de que se por um lado capital fictício permitiu 
a expansão da atividade do capital de incorporação é o capital portador 
de juros que garante a continuidade da valorização do capital de 
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incorporação. Desse modo, bloqueios de crédito no sistema bancário 
tendem a contrair tanto a demanda como a oferta de novas habitações. 

Ainda em relação aos passivos dessas companhias, os gráficos 4 e 
5 mostram a evolução dos dispêndios com os pagamentos de juros e de 
dividendos aos acionistas. De uma forma geral esses dois dados refletem 
o direcionamento de recursos para os credores das, ou seja, com o paga-
mento de juros e os dividendos mostram a remuneração auferida aos 
proprietários dessas empresas. A exposição desses dados evidencia os 
capitais que, estão sendo remunerados a partir dessa atividade.

 
Gráfico 4. Evolução das despesas financeiras (2010-2014) (em milhares de R$ 
– corrigido pelo IPCA)

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Economática.
 

Gráfico 5. Evolução do pagamento de dividendos (2010-2017) (em milhares 
de R$ – corrigido pelo IPCA)

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Economática.
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Comparativamente, observa-se que os dispêndios com despesas 
financeiras ultrapassam em larga medida o pagamento com divi-
dendos. A PDG se destaca no pagamento de juros já que, devido a 
problemas financeiros, a empresa ampliou sua dívida com intuito de 
arcar com os compromissos assumidos. Por essa razão a PDG encerra 
2016 com quase R$ 1 bilhão em gastos com pagamentos de juros. 
Observando o comportamento das outras três empresas, constata-se 
uma redução das despesas financeiras.

Já em relação aos dispêndios com dividendos, a PDG, que escoa 
grandes somas ao pagamento de juros, não faz uma distribuição de 
dividendos aos acionistas desde 2011. A Gafisa, devido a problemas de 
ordem financeira, também teve pagamentos de dividendos de maneira 
esparsa. As empresas que mantém a remuneração de seus acionistas são 
as empresas Cyrela e MRV. A primeira mostra uma redução da remu-
neração desde 2013. A MRV despende mais recursos com o pagamento 
de dividendos do que com o pagamento de juros, onde: em 2014 ela 
pagou R$ 136 milhões em juros contra R$ 171 milhões em dividendos, 
em 2015 foram R$ 188 milhões em dividendos ante R$ 85 milhões em 
juros e em 2016 foram R$ 161 milhões em dividendos contra R$ 64 
milhões em juros. Além disso, a empresa fez pagamentos extraordiná-
rios de dividendos em 2016 e 2017, refletindo os resultados positivos na 
contramão da maioria do setor. Portanto, esses dados indicam que há 
uma canalização de recursos para o setor bancário, com o pagamento 
de juros, devido a alavancagem dessas empresas; por outro lado, os 
resultados ruins dessas empresas impactam na remuneração de seus 
acionistas reduzindo o pagamento de dividendos. 

3. Considerações finais

A dinâmica das empresas trabalhadas aponta para uma dife-
renciação dos efeitos da crise, principalmente se considerarmos suas 
estratégias produtivas e financeiras. Na segunda metade da década de 
2000, a dinâmica da economia real, as políticas anticíclicas, a abertura 
de capitais e a internacionalização do setor fizeram com que as taxas 
de crescimento fossem das mais relevantes entre os setores econômicos 
do país. Esse movimento também colocou novos agentes na dinâmica 
imobiliária, como os gestores dos fundos e as corretoras de investi-
mento, que avaliam o desempenho das empresas. Como em todos 
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os setores, essa avaliação se dá em função dos resultados de rentabi-
lidade próprios das finanças, a saber, a valorização dos ativos sobre 
expectativas de maior valorização (financeira e operacional presentes 
e futuras). Esse cenário ampliou as formas de apropriação externa das 
rendas, não só da construção em si como também da renda da terra. 
A estratégia das empresas perante a abertura de capitais foi ampliar 
a compra de terrenos na busca de manter, frente aos investidores, as 
possibilidades de efetivar o VGV (Valor Geral de Vendas) prometido 
no lançamento das ações. Isso teve como efeito principal o aumento 
generalizado do preço dos terrenos e a incorporação de novas áreas 
(periféricas, rurais, de fronteira etc.) à dinâmica especulativa do setor 
imobiliário.

Embora a participação das novas métricas aponte para um 
processo de financeirização pautado nos ganhos do capital em geral e 
na maximização do valor do acionista, o setor imobiliário no país ainda 
depende fortemente dos fundos públicos e semipúblicos para o finan-
ciamento, realização de suas mercadorias e remuneração acionária. 
Muitas vezes, a impossibilidade de realizar os investimentos reais acaba 
por atrapalhar os processos de valorização e, como está ocorrendo 
nesse momento, as empresas encontram-se em piores condições e em 
nova rodada de “reorganização” patrimonial – com fusões, saída da 
bolsa, fortes desvalorizações dos seus ativos etc.

Entre as empresas analisadas, fica bastante elucidada a dimensão 
cíclica/depressiva da atividade a partir de 2012 (com redução da alavan-
cagem, freio na constituição de bancos de terras etc.). No entanto, o 
enfrentamento diferenciado das companhias mostra que a adoção de 
estratégias de longo prazo assentadas nos segmentos de mercado cuja 
realização é garantida pelas políticas de governo foi mais eficaz para 
manutenção dos rendimentos. O exemplo disso foi a MRV, que atua no 
segmento econômico respaldado pelo financiamento público. Diferen-
temente das demais, a empresa projeta-se no longo prazo ampliando 
seu banco de terrenos e eleva o ganho de seus acionistas no presente. 
Já a PDG, cuja estratégia esteve mais vinculada a posturas agressivas 
tanto na incorporação imobiliária como de ganhos nos mercados 
financeiros teve os piores resultados, inclusive pedindo recuperação 
judicial em 2017. A Gafisa e a Cyrela, por sua vez, tiveram posturas 
mais conservadoras, com diminuição da alavancagem e pior desem-
penho econômico. No entanto, a Gafisa passou por sucessivas rees-
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truturações ao contrário da Cyrela. Considera-se, entretanto, que o 
horizonte do setor ainda se encontra bastante incerto, para não dizer 
ruim. Ao depender do alargamento do mercado interno e dos fundos 
de financiamento capazes de atender a população de menor renda, o 
cenário de ajuste fiscal do governo pressiona para a continuidade dos 
determinantes macroeconômicos da recessão/estagnação.
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Reservas financieras de suelo en Santiago de 
Chile, 2010-2015. Cómo Bancos y compañías 
de seguros adquieren terrenos para el futuro 

desarrollo inmobiliario capitalista.

Ivo Ricardo Gasic Klett

Hace casi cuatro décadas que en Chile se impuso una política 
urbana que ha consistido -entre muchas otras cosas- en la privatización 
y liberalización del suelo urbano. Durante los primeros siete años de 
la Dictadura Militar se aplicó un conjunto de medidas para facilitar los 
negocios con el suelo urbano, que en el caso de Santiago de Chile ha 
significado una incidencia casi irrestricta del mercado del suelo en la 
organización del espacio y en la consolidación de patrones de exclusión 
y segregación social urbana (CNDU, 2015). 

Precisamente por ello, actualmente en Chile se han venido dando 
señales de preocupación del sector público –de manera transversal en 
el espectro político- por la regulación e intervención del Estado en este 
mercado de especial implicancia social. Se han ingresado al parlamento 
leyes para transparentar el mercado, para aprobar instrumentos 
de captura de valorización en límite urbano, e incluso se plantean 
propuestas para la generación de bancos de suelo público en la nueva 
Política Nacional de Desarrollo Urbano aprobada en 2014. Todas estas 
medidas apuntan a corregir las distorsiones económicas y los efectos 
socialmente regresivos del funcionamiento del mercado del suelo, 
pero adolecen de una previa discusión sobre las relaciones que éste 
tiene con las transformaciones económico-sociales experimentadas 
recientemente en el país. 

En este contexto, el presente trabajo aporta investigación y 
reflexión crítica a la discusión sobre los problemas del mercado 
del suelo en Santiago, a partir de sus relaciones con el proceso de 
financiarización inmobiliaria en Chile. Como planteamiento general se 
considera que las dinámicas del mercado del suelo están estrechamente 
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relacionadas a la inserción de nuevos segmentos de inversionistas y 
entidades financieras que ingresan a los negocios inmobiliarios; lo cual 
responde a procesos globales entendiendo que el mercado del suelo es 
un lugar de refugio cuando el capital productivo presenta problemas 
de rentabilidad (Hudson & Feder, 1997; Gaffney, 2009; Hudson, 
2010). Asimismo, la experiencia internacional de casos como los de 
Japón, Reino Unido, y Estados Unidos y España en la pasada década, 
muestran que la especulación con el suelo no representa un fenómeno 
aislado sino que responde a un proceso económico-social potenciado 
en la actual fase de financiarización de la economia mundial (Foster, 
2008; Hudson, 2010; Jover y Morell, 2014). 

Por este motivo, el presente trabajo se dedica a indagar sobre 
la penetración del sector financiero en el mercado del suelo urbano 
en Santiago de Chile, utilizando una base de datos de transacciones 
para el período 2010-2015. Si bien este período no logra captar la 
amplitud temporal del proceso, sí permite evidenciar su actualidad. 
A continuación el trabajo organiza su contenido de la siguiente 
manera: 1) contexto de la financiarización del mercado inmobiliario 
en Santiago de Chile; 2) evidencia empírica de la participación del 
sector financiero en el mercado del suelo; 3) análisis de la formación de 
reservas financieras de suelo para desarrollo inmobiliario de vivienda; 
4) estimación de las ganancias de capital y las rentas obtenidas 
mediante las reservas financieras de suelo. Se termina el trabajo con 
una síntesis de resultados y discusión. 

1. Financiarización inmobiliaria en Santiago de Chile

El mercado del suelo en el Área Metropolitana de Santiago 
-desde ahora AMS- responde a las dinámicas inmobiliarias generales 
de un país que ha experimentado radicales cambios económicos y 
sociales en su última fase de reestructuración capitalista (De Mattos, 
2016). Después de una década de los noventa creciendo al 7% y con 
alta estabilidad macroeconómica, la década de los 2000 –poscrisis 
asiática- ve nacer un mercado de vivienda más determinado por el 
aumento en el ingreso de grupos medios y altos que por el aumento 
en la demanda agregada de una población que crece al 1% anual 

 y con corrientes migratorias marginales salvo los flujos internacionales 
de los últimos cinco años. 
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Consecuentemente, el comportamiento de los precios de la 
vivienda ha sido sostenidamente alcista, ajustándose a los ingresos 
de la población dada la tradicional función de la propiedad del suelo 
de responder a la demanda con precios crecientes que operan como 
gastos del desarrollador inmobiliario. Como muestra la Figura 1, hay 
evidencia suficiente de incremento del precio del suelo y la vivienda 
de manera sostenida en un período relativamente largo. Mientras 
el índice del primero muestra un incremento de 1.440% entre 1982 
y 2017, llegando a una media de 390 USD/m2, el segundo varía un 
78% entre 2004-2016, llegando a 167.500 USD el precio medio de la 
vivienda al 2016. Esto indica que en una década el precio de la vivienda 
se incrementa en tres cuartas partes de su valor inicial, mientras el 
suelo se multiplica quince veces en treinta y cinco años. 

Figura 01 – Índices de precio de vivienda y de precio de oferta de suelo en Santiago. 
Fuente: elaboración propia en base a Índice de Precio de la Vivienda de la Cámara 
Chilena de la Construcción e Índice de Precio de Oferta de Suelo de Pablo Trivelli y 
Compañía Limitada.

Desde una perspectiva clásica de análisis del mercado del suelo 
estos resultados son consistentes con la explicación de las rentas del suelo 
a partir de los ingresos de la población. No obstante, la transformación 
de las rentas inmobiliarias en precios inmobiliarios se media por la 
tasa de interés, obteniendo una relación inversa entre precio y tasa 
de interés, manteniendo las rentas constantes. Aquí es donde se torna 
relevante observar los efectos de la intermediación financiera y de la 
variación de la tasa de interés sobre el comportamiento de los precios. 

Como muestra la Figura 2, mientras el Índice Real de Precios 
de la Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción muestra un 
incremento sustantivo -de 75% entre 2004-2016 como se graficó en la 
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figura anterior-, paralelamente se experimentó un relativo descenso de 
4,9% a 3,5% en las tasas de interés de los créditos hipotecarios entre 
2004-2016, los cuales se han posicionado como una de las principales 
colocaciones del sector bancario. En este sentido -siguiendo la 
tendencia internacional observada en Estados Unidos, Reino Unido, 
España, entre otros- desde inicio de los 2000 el mercado de la vivienda 
ha registrado un significativo endeudamiento de los hogares (López 
Morales, 2016), aunque por debajo de los niveles de los países europeos 
y del resto de la OCDE (Cox y Parrado, 2005; OCDE, 2015). 

Figura 02 – Índices de precios de la vivienda en Santiago y Tasas de Interés de 
Créditos Hipotecarios. Fuente: Cámara Chilena de la Construcción y Banco Central 
de Chile. (2018).

Sin embargo, paralelo a la dinámica de expansión de los créditos 
hipotecarios se ha registrado un incremento en la intermediación 
financiera de activos inmobiliarios, entendida como compra y venta de 
propiedades tanto para permitir el ingreso del capital inmobiliario como 
para permitir su salida de los proyectos, es decir, su circulación por el 
medio construido. A pesar de que no existe evidencia sobre los efectos de 
este fenómeno sobre la formación del precio del suelo y la vivienda, este 
déficit de investigación se torna relevante toda vez que investigaciones 
anteriores sobre el sector inmobiliario en Santiago reportan evidencia 
empírica de prácticas de intermediación financiera bastante más 
generalizadas de lo que pudiese esperarse (Wainer et al., 2017). 
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De hecho, como muestra la Figura 3, la participación del rubro 
“intermediación financiera” en el total de adquisiciones inmobiliarias 
entre 2010-2015 en Santiago asciende al 45% del total, constituyéndose 
el sector financiero en el principal comprador de propiedades, por 
sobre el rubro inmobiliario propiamente tal (y por sobre otros rubros 
como el comercio, la construcción, las industrias y agricultura). Esta 
estadística descriptiva permite construir un panorama general de 
la importancia que tienen actualmente los fondos e instituciones 
financieras en el mercado inmobiliario en su conjunto. Como puede 
observarse en la Figura 3, estos altos niveles de adquisición financiera 
se observan en activos de tipo casa, departamento, industria, comercio 
y terrenos, siendo extensible entonces a todo el mercado inmobiliario. 

Figura 03 – Adquisiciones de propiedades inmobiliarias por sector (sin personas 
naturales). Fuente: elaboración propia en base a datos de Conservadores de Bienes 
Raíces recolectados y facilitados por Inciti Consultores (2018). 

2. Reformas, instituciones y agentes en la 
intermediación financiera en Chile

A pesar de estas características, hay dos condiciones que hacen 
atractivo emprender estudios sobre las relaciones entre producción 
inmobiliaria, finanzas y mercado del suelo en Chile.  Por una parte, 
Chile es de los primeros países de América Latina y el Caribe –desde 
ahora ALC- en abrir sus mercados financieros después del período 
mundialmente conocido como de “represión financiera”. Esta apertura 
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financiera –y reapertura comercial- se basó en el desarrollo de 
instituciones e instrumentos regulatorios para la estabilidad financiera 
post crisis de 1982, los cuales permitieron a esta pequeña economía 
presentar altos niveles de modernización del sector financiero en 
relación al resto de las economías de la región (CEPAL, 2018). 

El inicio de las reformas financieras en Chile fue casi inmediato a 
la llegada de la dictadura militar en 1973. En 1974 se comenzó con la 
liberalización de las tasas de interés y la proliferación de la banca libre, 
que consistió en relajar la exigencia mínima de capital para entrar a la 
intermediación financiera, permitiendo a su vez el ingreso de la banca 
extranjera (CEPAL, 1990). Luego, entre 1975-1978 se privatizan bancos 
y se licitan paquetes accionarios de bancos estatales para el ingreso de 
inversionistas y la apertura de un mercado de capitales para la banca 
estatal no privatizada (Held & Jiménez, 2001). 

La expansión de las colocaciones de bancos y sociedades financieras 
fue dramática entre 1975-1982, creciendo de 8% a 73% las colocaciones 
totales sobre el PIB nacional en estos siete años (Held & Jiménez, 
2001). La situación financiera del país se volvió especialmente frágil 
en 1982, dados dos factores concurrentes. Por una parte, los créditos 
otorgados a las empresas privadas nacionales –fundamentalmente 
primario-exportadoras- se realizaron a tasas extraordinariamente 
altas, llegando a tasas de 40% entre 1976-1987 y 30% entre 1981-1982 
(CEPAL, 1990), las que se explican por el nivel de desfinanciamiento 
de las empresas privadas productivas del país en los años previos a 
1973 (Held & Jiménez, 2001). 

Por otra parte, en 1979 la Reserva Federal de EEUU realiza la 
operación más drástica de la historia en control de la inflación y 
consecuente revaluación del dólar, lo que hizo que toda la deuda 
externa de los bancos que operaban en el país se disparase, golpeando 
severamente su liquidez y la macroeconomía del país, en lo que fuere 
entonces conocida como la crisis de la deuda de 1982 (Ffrench-Davis, 
2018; Bértola & Ocampo, 2013). 

Tras la crisis de 1982 se inició una gestión financiera que dio 
curso en 1986 a la Reforma a la Ley de Bancos, la cual permitió 
controlar el riesgo subiendo las tasas de encaje y limitando los créditos 
de las operaciones bancarias (Reinstein & Rosende, 2001). Una de 
las actividades que comenzó a tomar fuerza para los bancos fue su 
reaparición en el financiamiento a la vivienda, ya que desde los años 30’ 
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fueron desplazados por las cajas de ahorro y luego por las Asociaciones 
de Ahorro y Préstamo, las cuales dejaron de operar precisamente en el 
marco de la crisis de la deuda (Morande & García, 2004). 

También posterior a la crisis de 1982 comienza a tener impacto 
la entrada en vigencia de las nuevas Administradoras de Fondos de 
Pensiones creadas en 1980, las cuales bajo el principio de capitalización 
individual han alimentado el mercado de capitales del país contando 
al día de hoy con casi 200 mil millones de USD, y participando desde 
su origen de la compra de letras hipotecarias a los bancos (Morande 
& García, 2004). Y a su vez, en 1989 se crean los Fondos de Inversión, 
los cuales permiten a su vez la intermediación en base a aportes que 
pueden ir dirigidos al sector inmobiliario a través de la conformación 
de sociedades para desarrollo, renta o plusvalía inmobiliaria. De esta 
manera, como puede verse, tras la crisis de 1982 se habilita un sistema 
de financiamiento con incidencia en la vivienda compuesto por bancos, 
AFP y Fondos de Inversión que dura al menos hasta los 2000’ con el 
ingreso de nuevos actores. 

De esta forma, desde inicios de los años 80’ los diversos agentes e 
instituciones que han ingresado al financiamiento inmobiliario -tanto 
por el lado de la demanda como por el lado de la oferta/producción- han 
logrado aumentar la capitalización inmobiliaria y reforzar el sistema 
bancario basado en créditos hipotecarios. En resumen, siguiendo lo 
dicho, se puede observar desde 1982 las siguientes entidades financieras 
con incidencia en el sector inmobiliario especialmente de vivienda: 

1) Establecimiento del sistema de pensiones y particularmente de 
las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), que inciden de 
forma indirecta –comprando letras hipotecarias- en un volumen muy 
considerable de la producción de vivienda. El informe de AAFP (2012) 
indica que los fondos de pensiones han comprado históricamente 
más de un 40% de las letras hipotecarias y además han invertido 
cerca de 520 millones de dólares en cuotas de fondos inmobiliarios, 
logrando ser uno de los principales inversionistas institucionales en 
el sector inmobiliario, al igual como ocurre en varios países europeos 
(Theurillat, 2012).

2) Creación de los Fondos de Inversión Inmobiliaria inicialmente 
pensados para estimular un segmento de pequeños inversionistas pero, 
luego, utilizados por los desarrolladores inmobiliarios como fondos 
para capitalizar el sector con mayores ventajas tributarias. Los datos de 
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Cattaneo (2011) muestran que los fondos inmobiliarios han impulsado 
obras por casi 21.000 unidades, es decir, un 8,7% del total de permisos 
de edificación emitidos para esos cinco años. Vale notar que en el 
mercado de vivienda se han enfocado en el desarrollo de proyectos y 
no en el negocio de la renta, y en lo que respecta a inversión en suelo 
es deducible baja participación dada la escasa actividad de los fondos 
de plusvalía, que entre 2004-2016 disminuyen su fondo administrado 
en un -63%, pasando de administrar 67.000 millones de pesos en 2004 
a un total de 24.500 millones de pesos en 2016. 

3) Participación incremental de las Compañías de Seguros de 
Vida (CSV) en la inversión inmobiliaria directa, además de la compra 
de letras hipotecarias. Las aseguradoras en Chile han registrado un 
aumento significativo en activos inmobiliarios al menos desde mediados 
de los 2000’. Las series estadísticas de la Superintendencia de Valores 
y Seguros muestran que entre 2005 y 2014 las aseguradoras han 
invertido anualmente un promedio de 100 millones de UF, cerrando 
al 2014 con 162 millones de UF, monto superado solamente por la 
inversión en “Bonos y Deventures”. Su aumento en 80% en inversiones 
inmobiliarias entre esos años corresponde a uno de los mayores 
incrementos en la cartera total de inversiones de las aseguradoras, 
pasando a ser importantes capitalizadores del sector inmobiliario en 
inversiones directas a diferencia de las AFP y Bancos que deben seguir 
cursos indirectos a través del mercado de valores y capitales. 

Todos estos agentes e instituciones han logrado una mayor 
integración de los capitales financieros e inmobiliarios en Chile, 
superando la lógica inicial de articulación directa entre los sectores 
inmobiliario y bancario. Esta penetración del sector financiero se 
comprende desde la creación de las AFP a inicios de los 80’, la creación 
de los distintos fondos de inversión inmobiliaria a fines de la misma 
década y la inversión inmobiliaria directa de las compañías de seguros 
de vida intensificada en los 2000’. Probablemente los únicos nichos 
de financiarización que no han sido explorados con profundidad 
han sido la securitización y la formación de paquetes de inversiones 
ofertados en el mercado internacional, así como tampoco la creación 
de Real Estate Investment Trusts (REIT’s), considerados mundialmente 
como instituciones y agentes característicos de la financiarización 
inmobiliaria y de la vivienda. 
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3. Evidencia empírica sobre la intermediación financiera 
en el mercado del suelo urbano de Santiago de Chile

Los datos anteriormente expuestos han sido posibles de recolectar 
a partir de bases estadísticas oficiales, balances de compañías y de 
publicaciones académicas y estudios sobre la materia. No obstante, la 
especial opacidad del mercado del suelo y la escases de investigaciones 
de base empírica han hecho muy difícil, hasta la fecha, la observación 
pormenorizada de lo que ocurre con la inversión financiera en terrenos 
urbanos para desarrollo. Este trabajo pretende llenar ese vacío y 
proponer conjeturas sobre la lógica subyacente en los principales 
agentes, entendiendo que esta veta de análisis podría informar bastante 
sobre un aspecto poco estudiado de la financiarización inmobiliaria.

En los años 80’ Sabatini y Donoso (1979, 1980) formularon la tesis 
de la conformación de reservas e intermediaciones de suelo por parte del 
pujante sector financiero del país, en coherencia con observaciones que 
ya había realizado Harvey (1974) en Estados Unidos. Esa tesis señalaba 
que en los años 80’ se liberalizaría el suelo urbano y agentes de carácter 
financiero pasarían a tomar posición en el control de la propiedad 
inmobiliaria, específicamente del tipo-terrenos. Efectivamente, entre 
1974-1979 se aprobaron sucesivos cambios regulatorios y tributarios 
para facilitar el ingreso de inversionistas, lo que acompañado de la 
liquidación de las reservas estatales de suelo (Sabatini y Donoso, 1979) 
inauguró una fase de predominio del conglomerado inmobiliario-
financiero en el control de la propiedad de la tierra de Santiago. Estas 
medidas culminaron con la aprobación en 1979 de la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano que definiría al suelo urbano como un bien no 
escaso, y ampliaría desmesuradamente el límite urbano de Santiago. 

En ese sentido es pertinente lo que señalan Sabatini y Donoso 
(1979, 1980): desde los años 80 en adelante el ingreso de nuevos 
inversionistas al mercado del suelo sería inminente e inaudito para 
la historia de la ciudad. Sin embargo, ¿se trata necesariamente 
de “entidades financieras”? ¿Entran a comprar suelo las antiguas 
empresas constructoras que requerían nuevos terrenos para sostener 
su industria?¿qué características tienen las empresas y sociedades 
inmobiliarias que ingresan al mercado del suelo y bajo qué expectativas 
de rentabilidad operan? ¿Qué relación pueden tener con el proceso 
generalizado de crecimiento del sector financiero en el país? 
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Con estas preguntas todavía abiertas, en anteriores trabajos 
(Gasic, 2016, 2018 in print) se ha indagado sobre la evidencia empírica 
que existe para, al menos, sostener la idea de que el sector financiero 
participa del mercado del suelo y de que se trata de un sector 
financiero complejo, con distintos agentes y relaciones diversas con 
el empresariado inmobiliario. Nótese que, de las 19.800 adquisiciones 
de suelo realizadas en el AMS entre 2010-2015, 2.900 corresponden 
a entidades de intermediación financiera, que se traducen en un 
aproximado de 2.760 hectáreas (33% del total de suelo transado). Si se 
considera que un informe de gobierno estima el crecimiento urbano 
del AMS entre 2011-2018 en torno a 2.570 hectáreas anuales (CEHU, 
2013), la superficie adquirida por entidades financieras representa un 
18% de la superficie de suelo agregado a la ciudad en un año. 

Más sorprendente aún es notar que las entidades financieras 
compran incluso más suelo que las entidades del rubro inmobiliario 
propiamente tal, constituyéndose como el principal comprador de 
terrenos del AMS al menos entre 2010-2015. Si bien en cantidad de 
transacciones la mayoría de los terrenos son adquiridos por personas 
naturales, en términos de superficie adquirida los predios de éstos 
son mucho más pequeños, por lo cual representan un 24%, 4 puntos 
porcentuales más que las actividades inmobiliarias y 8 puntos 
porcentuales menos que las entidades financieras. La Figura 4 presenta 
estas proporciones en un gráfico de área de participación sobre el total 
de 8.240 hectáreas transadas en los seis años de estudio. 

Figura 04 – Participación de entidades según rubro económico en el total de suelo 
adquirido entre 2010-2015 (total = 8.420 hectáreas transadas). Fuente: elaboración 
propia basado en Conservadores de Bienes Raíces de la Región Metropolitana (2018).
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4. El mercado del suelo en la inversión y el 
financiamiento inmobiliario

Sin embargo, dentro de las empresas y sociedades agrupadas como 
“intermediación financiera” se alojan diferencias substantivas entre lo 
que se podría denominar como entidades “inversionistas” y “financieras”. 
Esto dado que dentro del rubro de intermediación financiera se 
encuentran sociedades de inversión, bancos y aseguradoras; de los 
cuales los primeros son los que más participan del mercado (12% sobre 
el total), mientras aseguradoras y bancos le siguen con participaciones 
similares en torno al 4% y 3% sobre el total, respectivamente. En cuanto 
a inversión anual en terrenos en el período 2010-2015, las sociedades 
de inversión ascienden a USD1 1.100 millones, mientras bancos y 
aseguradoras invierten anualmente USD 544 millones y USD 538 
millones respectivamente. La Figura 5 muestra un resumen de los datos 
anualizados comparativos entre sociedades de inversión, aseguradoras y 
bancos. Se observa una diferencia substantiva en el precio unitario de los 
terrenos comprados, donde las aseguradoras (785 USD/m2) compran 
terrenos más caros que los bancos (650 USD/m2) y, éstos, más caros que 
las sociedades de inversión (480 USD/m2).

 Adquisiciones 
por año

Superficie 
promedio 

(há)

Superficie total 
adquirida (há)

Inversión 
(millones USD)

Precio del 
Suelo (USD/

m2)
Soc. de Inversión 294 0,82 229 1.109 480
Aseguradoras 105 1,5 68 538 785
Bancos 76 1,1 84 544 650

Figura 05 – Resumen de adquisiciones de suelo por tipo de entidad financiera. Datos 
anualizados. Fuente: elaboración propia basado en Conservadores de Bienes Raíces 
de la Región Metropolitana (2018). 

Al revisar los precios de compra de los terrenos, así como 
las relaciones societarias entre las sociedades de inversión y los 
desarrolladores inmobiliarios, se desprende que dichos inversionistas 
operan de dos formas: 1) como inversionistas especulativos que 
compran suelo barato y lo revenden a mayor precio, captando una 
ganancia de capital de tipo comercial; 2) como sociedades relacionadas 
a los desarrolladores inmobiliarios y, por tanto, como agentes que 

1 All values in USD was converted from chilean Unidad de Fomento (UF) to April 23, 2018.
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cumplen la función de reservar terrenos para sus propias empresas 
con precios de transferencia internos y ventajas tributarias asociadas. 

La Figura 6 esquematiza las relaciones entre desarrolladores, 
sociedades de inversión y propietarios de la tierra. En el Esquema 6.A 
se muestra que la demanda de suelo proviene del desarrollador, el cual 
contribuye con parte de su capital para formar una sociedad relacionada 
para adquirir el terreno, sea con participación dominante o no. A 
veces se integra a dicha sociedad el propietario original del terreno, 
a veces se incorporan otros inversionistas, pero en todos los casos la 
operación corresponde a una reserva de terreno con participación en el 
financiamiento por parte del desarrollador y algún otro inversionista. 

En el Esquema 6.B se aprecia que el movimiento inicial 
corresponde a una oferta de terreno por parte de un propietario que 
requiere vender y no tiene tiempo para esperar al mejor comprador 
de suelo para desarrollo inmobiliario. Por ende, vende el terreno a un 
inversionista que capta una ganancia de capital al revender el terreno 
a mayor precio al desarrollador. Este inversionista funciona con mayor 
exposición al riesgo y opera siguiendo una lógica fundamentalmente 
comercial, aunque en algunos casos incorpora gestión inmobiliaria en 
términos de solicitar cambios a la normativa urbanística y realización 
de mejoras en habilitación del terreno. 

Figura 06 – Esquemas de intermediación de inversionistas. *En la medida en que el 
proceso avanza las flechas de hacen más gruesas **El origen de las flechas indica el 
agente que origina la transacción. Fuente: elaboración propia (2018).  
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A diferencia del caso de los inversionistas, el conjunto de 
entidades financieras constituido por aseguradoras y bancos 
corresponden a capitales que compran terrenos tras la evaluación 
de riesgo de un proyecto inmobiliario determinado, frente al 
cual el desarrollador le solicita al banco o a la aseguradora que 
adquiera el terreno y se lo reserve por determinada cantidad de 
tiempo. Para ello se utilizan instrumentos financieros de Leasing y 
Leaseback, que consisten en contratos privados para la entrega de 
financiamiento a la adquisición de un bien mediante cesión material 
por parte del propietario al usuario por un plazo determinado, y 
cuya contraprestación por parte del propietario es un canon de 
arrendamiento que concede al usuario una opción de compra sobre 
este bien. Es, en definitiva, un arriendo financiero sobre un bien 
que, en este caso, corresponde a terrenos. 

La diferencia entre ambos es que en el Leaseback el propietario 
inicial es el luego arrenda el terreno y luego lo compra, volviendo 
éste a su propietario original al final del contrato (Ver Esquema 7.B.). 
En el caso del Leasing el propietario original vende el terreno y el 
intermediador financiero lo pone en arriendo a un tercero, el que 
finalmente adquiere la propiedad al final del contrato (Ver Esquema 
7.A.). En cualquiera de los dos casos el intermediador financiero -es 
decir bancos y aseguradoras- retiene por un período determinado los 
terrenos arrendándolos y luego vendiéndolos a los desarrolladores 
inmobiliarios, como se ilustra en los esquemas de la Figura 7. 

Sobre la creciente importancia del uso de estos instrumentos, los 
datos de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile muestran 
que en 2008 los activos inmobiliarios en Leasing de las aseguradoras 
igualaron al resto de activos inmobiliarios en un 5% sobre el total 
de activos, mientras al 2016 los Leasings llegaron a 10% y el resto de 
activos inmobiliarios se mantuvieron en torno a 5%2. Para el caso de 
los bancos debe señalarse que la Ley de Bancos en Chile les impide 
comprar propiedades distintas a aquellas consideradas como garantías 
propias de la actividad bancaria. Los bancos tienen giro único y 
ello los limita a adquirir propiedades vía mercado, por lo que están 
obligados a comprar terrenos solo mediante Leasing. Huelga notar 
que también por razones regulatorias de la legislación vigente han 

2 Activos inmobiliario no contempla otras inversiones inmobiliarias distintas a la propiedad 
sobre los inmuebles. 
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quedado marginadas de este negocio de intermediación de terrenos 
las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Figura 07 – Esquemas de intermediación financiera. *En la medida en que el proceso 
avanza las flechas de hacen más gruesas **El origen de las flechas indica el agente 
que origina la transacción. Fuente: elaboración propia (2018).  

Siguiendo lo anterior, aseguradoras y bancos se constituyen como 
capital prestable a los desarrolladores inmobiliarios para externalizar 
sus reservas de suelo, dado el menor costo que presentan ambas 
entidades para retener su capital en estos activos inmobiliarios por 
determinados períodos de tempo. Pero a pesar de que bancos y 
aseguradoras comparten esta lógica, en el caso de los primeros hay 
una componente explicativa adicional. Como éstos también otorgan 
líneas de financiamiento a la construcción, su interés en la ejecución 
de los proyectos es mayor (Mogrovejo, 2016). Por ello, su interés en la 
intermediación de los terrenos no es solo la renta del Leasing, sino 
también el apoyo a la actividad de producción capitalista de viviendas. 
En caso hipotético, un banco puede estar perfectamente incorporado al 
desarrollo inmobiliario en todas sus fases: financiamiento del terreno, 
de la construcción y de la compra de las viviendas. Esto implica una 
mayor celeridad para la reventa de los terrenos al desarrollador.

Dicha lógica no es fácilmente extensible a las aseguradoras ya que 
no entregan créditos a la construcción, aunque sí pueden tener otros 
intereses en el desarrollo inmobiliario asociado a bonos, acciones e 
incluso letras hipotecarias si se quiere vincular con la activación de 
la demanda. A diferencia de los bancos, que entregan financiamento 
a todo el proceso, las asseguradoras tienen un mayor interés en 
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mantener los terrenos en Leasing o Leaseback, dado que esto asegura 
la generación de flujos de renta a mediano y largo plazo para hacer 
calzar sus obligaciones financieras, particularmente aquellas ligadas al 
pago de las rentas vitalicias (García, 2018). Al observar la localización 
espacial de las transacciones de bancos y aseguradoras se refuerza esta 
afirmación dado que éstas concentran sus adquisiciones en el área 
periurbana de Santiago (68% del total), mientras los bancos tienen un 
comportamento espacial disperso entre las distintas áreas de la ciudad. 

Por su parte, hay una orientación muy diferenciada entre bancos y 
aseguradoras en lo que respecta a los agentes económico-sociales a los 
que se les vende los terrenos. Mientras los bancos venden un tercio de 
los terrenos a personas naturales, las aseguradoras no llegan al 8%. La 
relación se invierte si se observan las ventas a sociedades de inversión, ya 
que, mientras las aseguradoras venden un 27,6% a estas entidades, los 
bancos solo llegan a 9%. De forma más agregada se puede notar que 
las aseguradoras venden un 84% de sus terrenos a agentes financieros o 
inmobiliarios, considerando constructoras; mientras los bancos concentran 
solo un 40% de sus ventas en los agentes financiero-inmobiliarios. 
Estableciendo una matriz de relaciones de compra-venta el resultado es 
indiscutible: los bancos hacen factoring con los terrenos de diversos tipos 
de sociedades, instituciones, empresas y personas naturales que requieren 
liquidez, mientras las aseguradoras se orientan focalizadamente en el 
financiamiento al sector inmobiliario y otros financieros. 

Dado lo anterior, el rol específico de las aseguradoras en la 
generación de reservas de suelo especificamente para desarrollo 
inmobiliario debe estudiarse más detenidamente, ya que representa un 
alto porcentaje de sus operaciones en el mercado del suelo y muestran 
una tendencia a la generación de flujos de mediano y largo plazo. Para 
ello es necesario centrar el análisis en la intermediación de terrenos 
que fluyen directamente a la ejecución de proyectos inmobiliarios, 
como muestra el apartado siguiente.

5. Rentas y ganancias de capital en la formación de 
reservas de suelo para desarrollo de proyectos de vivienda

Las evidencias mostradas hasta ahora provienen del análisis 
de adquisiciones de terrenos y de la revisión de balances e informes 
de las empresas. Sin embargo, para observar particularmente la 
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articulación de estas adquisiciones financieras de suelo con el 
desarrollo inmobiliario en el AMS, se ha realizado un análisis de las 
compraventas de terrenos que han dado origen a los proyectos de los 
desarrolladores inmobiliarios que más producen vivienda en Santiago 
de Chile. Para esto se seleccionaron los 28 proyectos de casas con mayor 
cantidad de unidades de las diez empresas más grandes, las cuales 
tienen participaciones entre un 9% y un 3% del mercado total de casas. 
A su vez, los proyectos seleccionados representan el 10% de las casas 
ofertadas en el período 2010-2015, con un total de 5.507 unidades de 
vivienda tipo casa. 

Al realizar este análisis de integración de terrenos al desarrollo 
inmobiliario capitalista se corrobora la importancia de la diferencia 
anteriormente estabelecida entre inversionistas y financieros. La 
Figura 8 muestra el diferencial de precio de compra y venta que 
generan los intermediadores de aquellos terrenos que se insumen en 
el desarrollo de los proyectos, y en ella se puede observar que, en el 
caso de los proyectos inmobiliarios intermediados por sociedades de 
inversión, los diferenciales de precio son relativamente mayores que 
en aquellos casos donde participan bancos y aseguradoras, y cuando 
el diferencial no solo es sustantivamente menor, sino que registra 
incluso valores negativos. 

De hecho, en los dos proyectos donde operan bancos, se observa 
que el precio al que compra la inmobiliaria que ejecuta el proyecto es 
menor al que compró el banco, lo que resulta difícil de explicar más 
allá de que pueda tratarse de operaciones sin éxito. Tanto los bajos 
diferenciales como sus diferenciales negativos deben ser comprendidos 
como parte de una lógica financiera en donde la intermediación de 
terrenos no genera ganancias de capital por la compraventa, sino por 
las rentas que reportan los contratos de Leasing durante los períodos 
en que los agentes financieros retienen las propriedades, por lo 
que las intermediaciones de terrenos de bancos y aseguradoras no 
empujan hacia arriba los precios del suelo al que compran las empresas 
inmobiliarias.

Estos resultados son consistentes con lo que se muestra en los 
reportes anuales de las principales aseguradoras que participan del 
mercado del suelo. Mientras las rentas anuales que cobran como tasa 
de interés por los Leasing tienen una media de 6,7% en contratos 
generalmente por sobre los 15 años, las ganancias de capital por las 
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reventas de los terrenos son a veces negativas, incluso llegando a un 
-7% sobre la inversión inicial. De esta forma, se corrobora que estas 
operaciones tienen por objeto principal la generación de flujos de renta 
a mediano y largo plazo, sobre todo para las aseguradoras que deben 
calzar sus obligaciones de pago de rentas vitalicias y no se dedican al 
financiamiento a la construcción de los proyectos (Mogrovejo, 2016).

Entidad Ganancias de capital (USD*/m2)

Bancos
-$ 0,77

-$ 43,09

Aseguradoras

$ 2,31

$ 32,03

-$ 4,71

Sociedades de inversión

$ 44,44

$ 4,58

$ 36,43

$ 43,77

$ 1,09

Insurance + Investor 
$ 27,64

$ 1,04

Leasing Enterprise $ 24,96

Natural person $ 1,40

Figura 08 – Ganancias del capital por reventa de suelo a desarrolladores inmobiliarios, 
de acuerdo al tipo de intermediador. Fuente: elaboración propia basado en 
Conservadores de Bienes Raíces de la Región Metropolitana (2018). 

6. Consideraciones finales

Los resultados a la fecha obtenidos indican que el mercado del 
suelo del Área Metropolitana de Santiago está altamente mediado por 
agentes del rubro de intermediación financiera, a tal punto que las 
adquisiciones de terrenos por parte del conjunto de entidades de este 
rubro son incluso mayores que las correspondientes a las empresas 
inmobiliarias. Asimismo, se confirma la importancia gravitante 
del sector financiero en el flujo de terrenos que se incorporan al 
desarrollo inmobiliario capitalista a mediano y largo plazo, mejorando 
la circulación de las propiedades hacia el sector, cobrando tasas de 
interés mientras se reserva el suelo, y funcionando incluso sin que 
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existan ganancias de capital asociadas a la valorización inmobiliaria 
propiamente tal –lo que se constató al estimar las ganancias de capital 
obtenidas de los terrenos intermediados en los 28 proyectos analizados.

Para arribar a dicha conclusión este estudio ha focalizado la 
observación en bancos y aseguradoras, los cuales conforman un robusto 
sector de la economía financiera orientado a intermediar las compras 
de terrenos de los desarrolladores inmobiliarios, cobrando un interés 
por el costo de retener las propiedades. Para ello ambas entidades 
frecuentan el uso de instrumentos de Leasing y Leaseback, con los 
cuales arriendan a plazo definido los terrenos a los desarrolladores y 
luego se los revenden cuando éstos lo requieran. Dichos instrumentos 
deben ser entendidos como piezas clave del proceso de formación de 
reservas de suelo en ciudades altamente financiarizadas. Si bien no 
corresponden a instrumentos especulativos en el sentido de funcionar 
mediante precios de expectativas, sí corresponden con la lógica 
financiera de anticipar fondos para la producción inmobiliaria futura. 

En el caso de las aseguradoras, establecen contratos de Leasing y 
Leaseback con cánones de arriendo fijados como interés sobre el capital 
invertido en la compra del suelo. El negocio consiste en alargar los 
flujos de renta y calzar con sus obligaciones financieras, estableciendo 
contratos de Leasing que en promedio superan los 15 años. Consistente 
con ello, localizan sus operaciones en áreas periurbanas de menor 
consolidación, constituyendo reservas de suelo en las áreas que se 
incorporarán al desarrollo urbano en el futuro próximo, anticipando 
su incorporación a la dinámica de las empresas inmobiliarias de casas 
en Santiago. 

A diferencia, los bancos mantienen una estrategia de negocio que 
integra distintas fases del desarrollo inmobiliario, incluido muchas 
veces los créditos a la construcción. Dada su menor orientación a la 
compra de terrenos periurbanos, su estrategia de valorización de 
capitales en la producción de las viviendas y su estructura de relaciones 
con entidades no inmobiliarias los distancian del rol que cumplen las 
aseguradoras en la financiarización del suelo. 

Pero lo cierto es que cuantitativamente el conjunto de operaciones 
de bancos y aseguradoras es menor que aquellas transacciones 
realizadas por otro tipo de entidad financiera: las sociedades de 
inversión. Éstas canalizan financiamiento a la compra de terrenos, 
sea con participación de las mismas empresas inmobiliarias o de 
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manera totalmente externa como inversionistas con expectativa de 
alza del precio del suelo y obtención de ganancias de capital por la 
reventa de las propiedades. Estas prácticas de inversionistas no han 
sido abordadas en este estudio dado que representan un grupo muy 
heterogéneo, a veces correspondientes a figuras legales dependientes 
en casi su totalidad a las grandes empresas de desarrollo inmobiliario, 
lo que hace difícil distinguirlas de las empresas matrices.  

Si bien las sociedades de inversión no se han abordado 
focalizadamente en este trabajo, es importante destacar la importancia 
que eventualmente pueden tener sobre todo en caso de que operen 
con relativa autonomía respecto a los desarrolladores. Esto dado 
que la lógica de adquisición anticipada de terrenos y consecuente 
sobreapreciación de los mismos ha sido reportada para el caso de 
Estados Unidos en el período 2000-2007, con alta incidencia en la 
generación de la burbuja inmobiliaria norteamericana (Gaffney, 2009). 
En este sentido la gran cantidad de terrenos adquiridos por sociedades 
de inversión representa un fenómeno especialmente atractivo para 
estudios de financiarización asociados a mayor riesgo y volatilidad de 
los mercados inmobiliarios. 

En este trabajo se ha considerado que dichas prácticas de 
reserva de suelo deben ser vinculadas a los procesos generales de 
financiarización de la economia mundial y chilena. El incremento 
de la disponibilidad de capitales provenientes del sector financiero –
bancario y asegurador, al menos- al desarrollo inmobiliario capitalista 
a largo plazo se explica, en parte, por el menor costo que tienen las 
grandes entidades financieras para retener sus capitales en la forma de 
activos inmobiliarios en un contexto mundial de menor rentabilidad 
de las inversiones en el sector productivo (Hudson & Feder, 1997; 
Foster, 2008; Hudson, 2010). De esta manera se van formando reservas 
que funcionan como activos inmobiliarios de grandes conglomerados 
financieros, tal como ha sido observado también por otros analistas e 
investigadores de alcance internacional (Harvey, 1974; Hudson, 2010; 
Christophers, 2017).

Por último, mencionar que este trabajo se remite a entregar 
evidencia empírica y ciertas conjeturas sobre el ingreso de capitales 
financieros al mercado del suelo de Santiago de Chile en los últimos 
años. Queda pendiente vincular lo que ocurre en el mercado del suelo 
con los drivers de la producción inmobiliaria en general, que son los 
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ingresos de la población, las disponibilidades de créditos hipotecarios 
y las hasta ahora poco exploradas tasas de ganancia -e interés- que se 
registran en el sector de la construcción. Se trata de un amplio proceso 
de producción de espacio que tiene a la intermediación financiera de 
terrenos como uno de sus muchos eslabones, aunque todavía poco 
estudiado para el caso de las ciudades chilenas.
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1. Introducción: Las técnicas de contabilidad y valoración 
de inmuebles en el contexto de la financiarización 

Las técnicas de contabilidad y valoración interactúan con 
los continuos cambios en los mercados como con la influencia y la 
respuesta a las crisis económica, financiera y de la deuda, es decir, 
los reguladores y las inversiones de orientación privada. La creación 
de valoraciones inmobiliarias es parte de esta interacción. Estudios 
anteriores sobre técnicas de valoración y contabilidad (TVC) mostraron 
las tensiones entre las directrices locales e internacionales con un 
enfoque institucional (NÖLKE 2014; NÖLKE & PERRY 2007; PERRY 
& NÖLKE 2005, 2006; BOTZEM 2010)1. Otros estudios analizaron 
la relación entre contabilidad y financierización (FROUD et al. 2006; 
BOYER 2007; ARNOLD 2009a, b; POWER 2009). De acuerdo con 
estos estudios críticos se argumenta que la adopción de normas 
contables globales ha legitimado la financiarización de la economía 
mundial y el neoliberalismo (BOYER, 2007; NEWBERRY & ROBB 
2008; HOPWOOD, 2009; MCSWEENEY 2009). 

Siguiendo esta argumentación este artículo entiende las normas 
contables (las TVC en su conjunto) como una importante fuerza 
impulsora de los procesos de financiarización (NÖLKE & PERRY 
2007; PERRY & NÖLKE 2005, 2006; NÖLKE 2014). En los ultimos 
años se aceleró la presencia de los procesos de financiarización,  por 
medio del dominio creciente de los actores financieros, los mercados, 

1 Los textos tanto en inglés como en alemán fueron traducidos por la autora.
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las prácticas, las mediciones y los relatos a diferentes escalas 
(AALBERS 2017). En el caso de los bienes inmuebles, esto significó 
que han pasado de ser una mercancía a ser un producto financiero 
(véase HEEG 2013, p. 82). 

Debido a la crisis financiera y económica mundial, que tuvo origen 
en el mercado inmobiliario estadounidense, se generó un creciente 
interés hacia los métodos de valoración y la determinación de los precios 
de los bienes inmuebles, así como por las formas de valoración de los 
mismos (cf. ARENTZ et al. 2010, p. 1). Asimismo este interés está ligado 
a los procesos de internacionalización, globalización y financiarización 
que han llevado a la apertura de los mercados inmobiliarios nacionales 
y locales hacia las inversiones globales. Los bienes inmuebles se han 
convertido en un producto de inversión generando un requerimiento 
de técnicas de valoración y contabilidad comparables (HEEG 2004; 
PERRY & NÖLKE 2006; MILBERG 2008; SCHARMANSKI 2009). 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) como 
parte de las TVC son una respuesta internacional a la búsqueda de 
una herramienta de información global manejable y comparable. El 
requisito central de las TVC es el modelado de los beneficios futuros, 
que a su vez constituye la base de las inversiones globales, ya que 
permite evaluar tanto la rentabilidad de las propiedades de forma 
individual como de sus mercados. El estado actual de la investigación 
muestra, que los estudios de modelización de la valoración inmobiliaria 
se centra generalmente a un nivel meso y a unos pocos instrumentos 
individuales, como las tablas de cálculo Excel de algunas empresas 
inmobiliarias y sus prácticas (VORMBUSCH, 2012; OUMA & BLÄSER 
2015, p. 225). En esté análisis la definición utilizada de las TVC incluye 
a las NIIF como también a las normas y técnicas de contabilidad 
y valoración locales y nacionales, los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA) locales, leyes especiales así como los 
métodos, fórmulas, cálculos y aplicaciones de software integradas en la 
educación financiera como la contabilidad financiera.

En este artículo se analiza en qué medida las TVC impactan en los 
valores y espacios2  inmobiliarios de las ciudades, así como el alcance y el 
papel que desempeñan las TVC en la creación de valores inmobiliarios 
como espacios de inversión. Se enfatiza la discusión sobre el contexto 

2 En este artículo el espacio se entiende como una construcción, es decir, como un 
espacio simbólico interpretado social, económica y políticamente.
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de las relaciones de poder surgidas con el colonialismo en México y 
el relativamente nuevo papel de la financiarización. Para ello se toma 
como objeto empírico de estudio la valoración de un edificio específico 
(“Rascacielo A”) en la Ciudad de México3 en la zona de la Avenida 
Reforma. Este análisis conlleva primeramente el seguimiento de los 
procesos de valoración a través de entrevistas previas con expertos/
as y la observación participativa durante el proceso preliminar de la 
valoración sobre el etado material del edificio. El estudio se cierra 
con el análisis “biográfico” del edificio acompañado de observaciones 
participativas, en forma de caminatas a lo largo de la Avenida Reforma 
desde la colonia Tabacalera4, y entrevistas con ciudadanos/as y 
vendedores/as de la zona5. 

A continuación se desarrollan los elementos que intervienen 
en este anális comenzando por la “biografía cultural de las cosas”, 
elemento que posibilita el anális de la valoración del edificio en su 
propia biografía como el impacto del mismo en su espacio situado. 

2. Biografía cultural de las cosas: siguiendo el camino 
hacia el análisis empírico

Al introducir y adaptar la biografía de las cosas como análisis 
metodológico del proceso de valoración de un edificio e implementarlo 
en la investigación empírica resulta necesario realizar las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se define la financiarización en términos de 
mercantilización? ¿Se trata de un proceso paralelo o de una versión 
“mejorada” o ampliada de la mercantilización? Esta cuestión es 
teóricamente importante para extraer del orden “cultural” (global) de la 
lógica de la mercantilización el posicionamiento de la financiarización 
como de las TVC en el que se sitúa el proceso de valoración en las 
biografías de inmuebles (“Rascacielo A”).

3 Este edificio forma parte de fondos inmobiliarios de entidades financieras alemanas. 
Debido a los requisitos legales de estas entidades para la autorización de la investigación 
los datos se anonimizaron.
4 Colonia Tabacalera es un barrio ubicado aproximadamente a tres kilómetros de la 
Avenida Reforma.
5 Esta etapa conforma una estadía en la ciudad de México de  tres semanas en el año 2017 
y tres meses en el año 2018. Así como los procesos previos realizados con las entidades 
financieras alemanas en Alemania. Este artículo está basado en el trabajo de doctorado a 
ser presentado, fecha a definir en el año 2019.
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“Para el economista, las mercancías simplemente lo son. Es decir, 
ciertas cosas y derechos a las cosas se producen, existen y se puede 
ver que círculan a través del sistema económico a medida que 
se intercambian por dinero. Esta visión, por supuesto, enmarca 
la definición de sentido común de una mercancía: un artículo 
con valor de uso que también tiene valor de cambio. ...][...] Las 
mercancías no sólo deben ser producidas materialmente como 
cosas, sino también marcadas culturalmente como un cierto tipo 
de cosa. De la gama total de cosas disponibles en una sociedad, 
sólo algunas de ellas se consideran apropiadas para ser marcadas 
como mercancías” (KOPYTOFF 1986, p. 64).

En la antología “La vida social de las cosas” (APPADURAI 1986), 
se entiende una mercancía como una forma social compleja cuya 
producción es trazada a través de operaciones simbólicas, prácticas 
sociales e instituciones como por los coautores/as de la antología, en 
diversas sociedades y épocas históricas; mercancías como fenómenos 
culturales no se limitan de ninguna manera a sociedades con un orden 
económico capitalista, o a la modernidad en su conjunto. Al igual que 
la mercantilización de las cosas, la financiarización de los bienes raíces 
se entiende como una forma social compleja cuya producción se rastrea 
a través de operaciones simbólicas, prácticas sociales e instituciones y 
está involucrada con el desarrollo de las TVC. 

Un análisis metodológico desde la perspectiva de la biografía 
cultural de las cosas, considera principalmente la creación de valor 
en relación con el “ciclo histórico del valor” de una cosa y, en menor 
medida, la influencia de técnicas de valoración, aunque algunos 
estudios debaten la problemática del uso de las etiquetas de origen 
protegidas para los productos alimenticios regionales y su generación 
de valor (ALLEN & GERMOV 2010; GREGSON ET. AL 2010; LANE 
2014; APPELGREN & BOHLIN 2015; APPADURAI 1986; KOPYTOFF 
1986; WELZ 2014), sin embargo, la influencia de la intervención de 
las técnicas de valoración en el ciclo de valor histórico no ha sido 
analizada en su totalidad. En especial concerniente a las TVC y la 
valoración de inmuebles. En este sentio: ¿Cómo examina KOPYTOFF 
las biografías de las cosas? Sugiere que los procedimientos y preguntas 
deben ser los mismos que los utilizados para examinar las biografías 
de las personas como sería relacionadas a su “estatus”, su carrera hasta 



86

México en un debate sobre financiarización, técnicas contables y de valoración inmobiliaria 

ahora, sus edades, etc. (cf. KOPYTOFF 1986, pp. 66). Esté método de 
anális es adaptado al análisis empiríco descripto en la introducción. 
Seguidamente se introduce a México precediendo al análisis empírico. 

3. Regulación e instrumentos de la actividad 
inmobiliaria, financiera y contable en México: 
rastreando la colonialidad

México, como centro de intereses inmobiliarios, se remonta a la 
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
1994. Este acuerdo hizo posible el aumento de la internacionalización 
económica y de los mercados como el aumento de la demanda de 
instalaciones inmobiliarias modernas (oficinas, comercio minorista, 
industria, logística, etc.) (cf. SCHARMANSKI 2009, p. 228). Los 
proyectos de rascacielos comenzaron en el siglo XXI. 

Tomar México con el objetivo de analizar y cuestionar los 
procesos de este estudio no resulta de una simple casualidad, así como 
tomar como fuente de rastreo de las TVC empresas alemanas. Este 
ejemplo no solo posibilita entender los procesos mencionados en la 
introducción y sus instrumentos sino también rastrear y deconstruir 
los circuitos coloniales pasados y presentes. Por otro lado con este 
ejemplo este artículo se distancia de las estructuras rígidas dictadas 
por la producción de conocimiento anglo-eurocentrada, las cuales 
determinan y delimitan, qué fenómenos son relevantes, según se 
adapten a sus parámetros de lógicas alejadas de entender relaciones 
de poder como lo explica la colonialidad del poder.   

La muestra empírica de este artículo se centra en la reconstrucción 
del proceso de valoración de los bienes inmuebles que forman parte de 
los fondos inmobiliarios de actores financieros alemanes en la Ciudad 
de México y concluye con la biografía del “Rascacielo A”.

3.1. Del monopolio del capital a la financiarización  
y los bienes raíces 

El proceso mencionado más arriba sobre la internacionalización 
económica y de los mercados fue acelerado a su vez por la 
internacionalización del mercado inmobiliario a principios del  2000 
(SHARMANSKI 2009). Siguiendo la evolución de este mercado, el 
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sector inmobiliario por sí solo generó alrededor del 12 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB)6  del país en 2015, con la participación del 
trabajo de menos de medio millón de personas (cf. MORALES 2016, p. 
260). Este crecimiento involucra diferentes situaciones y mecanismos 
que han allanado el camino para la financiarización de la industria 
inmobiliaria mexicana.

La financiarización del capital, dominada por los grandes monopolios 
(de capital) mexicanos e internacionales, se manifiesta en México en 
el creciente endeudamiento7, la dinámica del mercado de valores, la 
importancia del sector financiero, la estructura económica y el lavado 
de dinero generalizado. El sector financiero del país está controlado por 
capital extranjero. Este posee el 75% de los bancos y más del 45% de 
los recursos de las pensiones de jubilación de los trabajadores del país, 
que son administradas por las llamadas AFORES (Administradoras de 
Fondos de Retiro). Las AFORES están controladas por capital extranjero, 
junto con más de la mitad del sector de seguros (cf. Ibid. p. 259 - 261). 

Entre 1995 y 2000, el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores) avanzó en el establecimiento de nuevos 
productos de cofinanciamiento e inició una nueva era de coordinación 
con desarrolladores, promotores y bancos privados que, desde finales de la 
última década del siglo XX, han sido principalmente bancos extranjeros. 
En los primeros quince años de este siglo se destacan dos procesos en 
el funcionamiento del Infonavit: el crecimiento de los créditos de 
cofinanciamiento, es decir, que los recursos de la vivienda de los trabajadores 
se integren en un préstamo hipotecario del banco privado transnacional, 
llamado producto de crédito Cofinavit, y la gestión financiera de los 
recursos del instituto a través de la creación de instrumentos financieros, 
como los Certificados de Vivienda (Cedevis), que se colocan en la bolsa de 
valores (cf. GARCÍA FERNÁNDEZ et al. 2017, p. 3).

6 En México, según las cuentas nacionales proporcionadas por el INEGI (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía), el sector inmobiliario representaba el 11.8% de la economía 
nacional en 2015, superior al de la agricultura, el petróleo, la minería y la electricidad 
(GARCÍA FERNÁNDEZ et al. 2017, p. 3).
7 La deuda externa que comenzó a ser tratada como complementaria a la inversión nacional 
en los años 70, o como un problema de flujo de efectivo en la crisis de pagos de 1982, se ha 
convertido definitivamente en la característica distintiva de la economía mexicana en los 
últimos 30 años del siglo XX (cf. LEVY ORLIK 2016). La economía mexicana ha operado 
como un gigantesco centro financiero global al que entran periódicamente grandes 
cantidades de recursos externos, pero del que fluyen cantidades aún mayores hacia los 
mercados de capitales extranjeros.
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Otro paso fundamental en el proceso de financiarización es 
la creación de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces 
(FIBRAS)8, un instrumento financiero que permite desarrollar e 
invertir, especialmente en oficinas. Los FIBRAS son instrumentos 
relativamente nuevos, cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), que permiten el financiamiento para la compra o construcción 
de inmuebles en México (que de acuerdo con el Artículo 385 de la 
Ley General de Valores y Operaciones de Crédito, sólo pueden ser a 
través de instituciones de crédito). Estos contratos tienen diferentes 
características importantes, entre las que destacan, por ejemplo: que 
el setenta por ciento de los activos de estos fideicomisos deben ser 
invertidos en bienes raíces y que el noventa y cinco por ciento de sus 
beneficios anuales deben ser distribuidos entre los titulares de dichos 
certificados de depósito, que serían los fideicomisarios (cf. LUNA 
GARCÍA 2016).

Otro factor que afectó significativamente a la economía mexicana 
y contribuyó en parte al proceso de financiarización, fue la crisis global 
que comenzó en el sector inmobiliario estadounidense (2007-2009) y 
que sigue sin ser resuelto. Esta crisis global provocó una grave recesión 
en México en 2009 (un descenso del 6,2% en la economía nacional) y 
sigue reproduciéndose en el crecimiento explosivo de la deuda pública 
(externa e interna, federal, estatal y municipal), en el endeudamiento 
de grandes grupos mexicanos y en el crecimiento de la deuda de los 
hogares, de la que la deuda hipotecaria y la deuda de los consumidores/
as, a través de las tarjetas de crédito, son los factores determinantes (cf. 
Ibid., p. 2-3).

3.2. Breve reseña de la Contabilidad en México:  
Siguiendo los rastros de las TVC

Originalmente, la contabilidad existía para registrar las 
necesidades básicas (cf. HENIO 1992). Con el tiempo, cambió no sólo 
debido al contexto social, sino también con el objetivo de satisfacer 
el beneficio particular de algunos sectores. Aunque la contabilidad 
es considerada en gran medida como una técnica perfeccionada 
por la sociedad occidental, México no era ajeno al conocimiento del 
mantenimiento de registros antes de la llegada de los conquistadores. 
8 Estructura similar all REIT: FIBRA UNO fue la primera en cotizar en la Bolsa Mexicana 
de Valores en marzo de 2011 (LUNA GARCÍA 2016).
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Los aztecas tenían su propia forma de aritmética que incluía fracciones 
de una unidad para medir y registrar la tierra. Investigadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la 
Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, analizaron dos códices 
que documentan las propiedades agrícolas de los habitantes de la 
ciudad de Tepetlaoxtoc cerca de Texcoco (cf. ZORITA 1963; JORGE & 
WILLIAMS 2008; JORGE et al. 2011). 

Posteriormente, en el momento de la toma de México, en 1536, 
el virreinato impuso el sistema contable de la Casa de la Moneda, 
creando lo que se considera el libro de contabilidad más antiguo del 
continente americano (cf. BATIZ-LAZO et al. 2012) sumándose así al 
sinnúmero de elementos de opresión y usurpación de la época colonial. 
La tendencia posterior está claramente ligada al desarrollo occidental 
(cf. LAUWERS & WILLEKENS 1994; LEE 2013). Esto significa 
modificar y añadir diferentes instrumentos y tecnologías relacionadas 
con grupos de interés específicos. Hoy en día, la contabilidad está 
integrada en la sociedad (TINKER 1985; NEIMARK 1990), al mismo 
tiempo, promueve y apoya procesos como la financiarización (NÖLKE 
2006). Por otra parte, la creación de normas de contabilidad es otro 
ejemplo de los antecedentes coloniales. Estos estándares se basan en el 
modelo continental y anglosajón. Por si esto fuera poco, también hay 
competencia entre los modelos; la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB)9 ha 
desarrollado las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) que han sido adoptadas por la mayoría de los países de todo 
el mundo. México ha sido clasificado como un país con una “débil 
protección al inversionista”, un mercado de capitales menos desarrollado 
y una mayor gestión de los ingresos en comparación con los países 
angloamericanos (cf. LEUZ et al. 2003). Con el fin de competir en 
el mercado globalizado, México gradualmente reemplazó sus GAAPs 
locales por las NIIF. Tras un proceso de convergencia entre 2006 y 
2011, las empresas mexicanas que cotizan en bolsa debían adoptar las 
NIIF en 2012 (véase MARTÍNEZ 2015, pág. 5; IFRS).

9 El modelo anglosajón se divide en dos grandes “tendencias”, una bajo el liderazgo del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB en inglés), un organismo 
privado de expertos, y la otra bajo el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera 
(FASB). La FASB es un organismo contable estadounidense de derecho privado que aplica 
los principios contables generalmente aceptados (GAAP) (véase SJÖLANDER 2009, p. 19).
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3.3. Financiarización de Bienes Raíces en México:  
Una conclusión preliminar

El trasfondo histórico de la creación de necesidades, que dio 
lugar a una serie de reestructuraciones políticas y económicas, dio 
paso a la nueva lógica en el tratamiento de los bienes inmuebles. 
Este proceso se acompañó de la construcción simbólica de lugares 
vinculados a la condición de las personas a las que iban destinados. 
Si bien este trabajo se centra en los edificios de oficinas que dieron 
una nueva forma de “entender” el valor inmobiliario, no podemos 
dejar de mencionar la valoración de la vivienda. En ambos casos, la 
conjunción de los actores financieros es la misma; el banco representa 
no sólo la promoción de los productos, sino también la mediación en 
la cadena de valor, desde la fijación de intereses hasta la adquisición. 
Sin embargo, la participación del Estado, mediante flexibilizaciones, 
así como la promoción y ejecución de medidas que conducen a la 
financiarización de bienes raíces y vivienda, también forma parte del 
circuito. El símbolo adicional es el discurso hacia un “derecho a la 
inclusión financiera”, es decir, la posibilidad de acceder a créditos. 
Otras formas de adquirir o utilizar bienes inmuebles, especialmente 
viviendas, fuera del circuito financiero, se han convertido en un tema 
inviable, es decir no se lo toma como una alternativa válida. Otro 
punto importante a destacar es el efecto particular de los antecedentes 
de colonialidad en el proceso de financiarización. Esto va desde la 
creación de las TVC que se aplican actualmente, hasta los actores que 
tienen poder de decisión en el circuito de valoración inmobiliaria, así 
como en el sector financiero.

3.4. Financiarización y Colonialidad del Poder 

La financiarización no es un fenómeno nuevo, la misma se considera 
como una fase recurrente del desarrollo capitalista (ARRIGHI 1994). 
La manifestación más reciente (renovada) de la financiarización se 
observa a partir del último cuarto del siglo XX. Más recientemente se 
entiende por financiarización a los procesos repetidos históricamente y 
que toma como línea de tiempo (más cecano) el año 1970, la época de 
la neoliberalización, el fin del sistema de Bretton Wood y la crisis de la 
industrialización en los países occidentales (cf. AALBERS 2017). Otra 
ruptura en su historia marca la desregulación financiera a principios de 
los años ochenta y los cambios asociados en Wall Street (cf. Ibid., p. 3).
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En relación con las estructuras de poder detrás de los procesos 
de financiarización, se observa una tendencia en las interacciones de 
las políticas y economías especialmente entre los Estados considerados 
“potencias mundiales”. En este sentido POULANTZAS (1976) identifica 
las relaciones de poder político y económico en el campo imperialista 
que han creado una nueva línea de demarcación que define las relaciones 
de la economía europea con la economía de EE.UU. - “reproducción 
inducida” del capitalismo monopolista estadounidense dentro de 
las otras metrópolis capitalistas. Para ARRIGHI (1994), se observa 
adicionalmente un reciente desplazamiento del poder económico 
hacia Asia oriental. HARVEY (2003; 2005) analiza el neoliberalismo y 
localiza los cambios en las relaciones sociales capitalistas y la crisis de 
acumulación concentrándose principalmente en el carácter de clase 
del proyecto neoliberal. A su vez la financiarización se encuentra ligada 
a las normas y los valores de mercado neoliberal (cf. YOUNG 2014, p. 
64). Por otro lado, Krippner define la financiarización como “un patrón 
de acumulación en el que las ganancias se acumulan principalmente a 
través de canales financieros y no a través del comercio y la producción 
de productos básicos” (KRIPPNER 2005, p. 174).

Estos contextos proporcionan el telón de fondo para la discusión 
y el análisis de la financiarización, es decir, sobre la base de la lógica 
de la acumulación de capital y los procesos neoliberales en los que 
tienen lugar las relaciones de poder entre los considerados principales 
estados nacionales. Estas contribuciones son necesarias, sin embargo 
se movilizan dentro de una perspectiva incompleta. Este artículo da 
un paso hacia la comprensión de los argumentos y las estructuras en 
las que se basan y articulan las relaciones de poder en relación con la 
financiarización y la colonialidad del poder.

En una aproximación hacia la relación de la financiarización y la 
colonialidad del poder se examina cómo la educación financiera se 
ha convertido en uno de los medios más importantes para normalizar 
y legitimar el orden neoliberal y por medio del cual, lo basado en el 
colonialismo, como la racialización, la clase, el género y otros vectores 
de opresión, las formas de poder estructural y sistémico ligadas a él se 
borran de la imaginación política, económica y social de la sociedad 
(cf. HAIVEN 2017, p. 349). Paralelamente se argumenta que cada 
individuo controla su situación financiera, económica y social con 
sus conocimientos y responsabilidad financiera. Así, el colonialismo 
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imperante y los privilegios de los colonos se despolitizan simulando 
una sociedad igualitariamente justa (cf. Ibid. p. 353). Dado que el 
colonialismo ha desaparecido como sistema político formal, el poder 
social (económico, político) sigue estando constituido sobre la base de 
criterios derivados de las relaciones coloniales (QUIJANO 2000).

Esta estructura tuvo origen en la toma de América (Abya 
Ayala10). QUIJANO (1991; 2000) sostiene que desde la llegada 
de los conquistadores a lo que hoy conocemos como América, y 
específicamente a América Latina, un nuevo patrón de relaciones 
sociales, históricas y políticas de poder comenzó a plasmar las relaciones 
sociales en relaciones de dominación, basadas en la invención, y la 
consiguiente exclusión y jerarquización de las identidades hasta 
entonces nuevas. La colonialidad se fundamenta en el patrón de poder 
mundial capitalista, colonial/moderno y eurocentrado (cf. QUIJANO 
1991). Este patrón de dominación, que más tarde se convertiría en 
hegemónico y global, se conoce como la COLONIALIDAD DEL 
PODER. Este concepto describe un espacio y una red de relaciones 
sociales definidas por la explotación, la dominación y el conflicto, que 
se articulan esencialmente en torno a la disputa por el control de las 
siguientes áreas de la existencia social: El trabajo y sus productos; la 
naturaleza y sus recursos y producción, la subjetividad y sus productos 
materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento, así como el 
género, reproducción y la construcción de relaciones de género 
heterocéntricas (LUGONES 2008). Para QUIJANO (2000), este 
patrón mundial se mantuvo en torno a la idea de raza, que impuso una 
clasificación racial/étnica: Indios, negros, mestizos, entre otros. Estos 
procesos se transformaron sutilmente en estructuras invisibles en un 
orden social supuestamente democrático. En esta estructura vigente 
los dominadores europeos y sus descendientes euroamericanos, siguen 
siendo los principales beneficiarios, junto con la parte no europea del 
mundo, que nunca ha sido una colonia europea. La misma estructura de 
poder se observa tanto en los países , quienes fueron los colonizadores 
como en sus excolonias. En este caso México, como la mayoría de los 
países del continente,  sigue moviendóse tanto a nivel político como 
económico y social en función a esta jerarquización11.

10  Abya Yala en la lengua del pueblo Cuna, definición de reivindicación de los pueblos 
originarios como del continente en sí mismo.
11 Movimientos de re-acción se generarón desde  los periodos de esclavitud y siguen 
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Estas son relaciones de poder, como las de los procesos de 
financiarización, van con el capitalismo y más allá de este.

En el siguiente apartado se discute el análisis empírico de forma 
resumida

4. Reforma en foco 

Una tendencia se ha observado en la Ciudad de México desde los 
años noventa, cuando se produjo un cambio importante; la Ciudad 
de México comenzó a desindustrializarse cuando muchas empresas 
comenzaron a cerrar, lo que inició la transición hacia una economía 
urbana. Las empresas de los sectores tradicionalmente industriales, 
comenzaron a transformarse y ahora prestan servicios. Este fenómeno, 
que comenzó en los años noventa, aún no ha alcanzado su punto 
álgido. La ciudad comenzó a ver una serie de cambios simultáneos 
en las políticas públicas, por ejemplo, la promoción de políticas de 
redensificación. El gobierno comenzó a promover construcciones 
verticales en los espacios vaciados. La promoción de mercados para 
oficinas, centros comerciales y complejos de uso mixto se inició en esta 
época en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en aquellas 
zonas desindustrializadas y con grandes reservas territoriales. Esta 
transformación puede observarse en el paso de una economía industrial 
a una economía de servicios. Actualmente se están modernizando 
muchos otros lugares (cf. DELGADILLO 2016; cf. GUTIÉRREZ 
CHAPARRO 2009, p. 62). Eran barrios de principios del siglo XX, que 
se están revalorizando y que ahora atraen a grupos como los yuppies, 
se han convertido en un entorno simbólico, como Roma, Condesa y 
Reforma.

4.1. Paseo de la Reforma

El Paseo de la Reforma es la avenida más importante y emblemática 
de la Ciudad de México. Originalmente se llamaba Paseo de la 

generándose tanto en el activismo como en la academia a nivel global. AlgunXs activistas, 
iniciativas e organisaciones: Harriet Tubman, Zumbi dos Palmares, Dandara dos 
Palmares; El giro decolonial surgido con trabajos de Grosfoguel, Castro-Gómez, Dussel 
entre otrXs; Juana Raymundo, Bartolina Sisa, Rigoberta Menchú, Marichuy Patricio; 
Movimiento de Acción Política Antirracista - MAPA - 12N; Ochy Curiel, Djamila 
Ribeiro,  Mônica Francisco, Sueli Carneiro, Salustiana Caballero entre otrXs.



94

México en un debate sobre financiarización, técnicas contables y de valoración inmobiliaria 

Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazado fue encargado 
por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano. 
Después del triunfo del gobierno de Benito Juárez sobre este último, y 
la restauración del gobierno republicano, fue rebautizado como Paseo 
Degollado en honor a Santos Degollado. Tras la muerte de Juárez, el 
gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre 
en honor al proceso conocido como Reforma (MARTÍNEZ ASSAD 
2005; MELGAR VALDÉS 2017).  Con una longitud aproximada de 
14.7 km, se extiende desde las zonas occidentales de Cuajimalpa y 
Santa Fe, pasando por las Lomas de Chapultepec, Polanco y el Bosque 
de Chapultepec hasta el centro, para llegar a la Zona Rosa y la Colonia 
Juárez, el centro histórico y norte hacia Tlatelolco y el inicio de la 
Calzada de Guadalupe y Misterios12. 

4.2. ¿Cómo ha cambiado Reforma?

Reforma ha tenido un desarrollo histórico controvertido. Es una 
avenida que conecta el Castillo de Chapultepec con el Zócalo en el centro 
de la Ciudad de México. Cuando México perdió la guerra de nuevo 
contra los franceses, los franceses enviaron un emperador, Maximiliano 
de Augsburgo, que se instaló en el castillo de Chapultepec. Su esposa, 
Carlota, le pidió que construyera una avenida que conectara el Castillo 
de Chapultepec con el Zócalo, como un proyecto de modernización. En 
esa época, hacia 1865, la ciudad era sólo el centro y unas pocas calles. 
El castillo, que era la residencia del emperador, estaba situado en las 
afueras de la ciudad. La avenida se llama ahora Reforma, en honor a 
las leyes de Reforma aprobadas por el Presidente Benito Juárez, que 
reorganizaron la tierra, quitándole el control de la tierra a la iglesia y a 
los terratenientes y dándosela a la gente, lo cual fue un acontecimiento 
histórico muy importante. Así, la ciudad creció, y la avenida estaba 
originalmente bordeada por las casas de la élite de la ciudad. Comenzó 
a experimentar una primera transformación en las décadas de 1950 y 
1960, pero la mayor transformación tuvo lugar en la década de 1970. 
Originalmente, el centro de negocios estaba en el centro histórico, 
pero cuando esta zona comenzó a decaer, los negocios, principalmente 

12 Historia del Transporte: Paseo de la Reforma  http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/paseo_
de_la_reforma/_rid/77?page=2 (Archiv:https://web.archive.org/web/20130930123911/
http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/paseo_de_la_reforma/_rid/77?page=2 26 Dec 2010 
- 30 Sep 2013).
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bancarios, se trasladaron a Reforma. También empezaron a llegar 
más bancos internacionales. Era una zona muy atractiva; se crearon 
hoteles y restaurantes para visitantes de otros países. El terremoto en 
1985 derribó algunos edificios y cines, esto motivó la promoción de 
proyectos de regeneración urbana. Donde se localizaban los cines, 
crearon edificios, oficinas. La ciudad estaba generando la necesidad 
de servicios para los productores y creó todo el mercado de oficinas 
y hoteles. En su mayor parte, se trataba de servicios financieros y 
bancarios. Se generó una fuerte especulación inmobiliaria en estas 
zonas, ya que el núcleo financiero de la ciudad es un corredor, que 
podría extenderse hasta Santa Fe, donde se encuentran las grandes 
corporaciones. La ventaja que tiene sobre Santa Fe, es su proximidad al 
centro, que Santa Fe, al ser una zona periférica, no tiene. Reforma tiene 
la ventaja de la idea de centralidad, que junto con la vida nocturna de 
toda la zona, es muy importante. No es simplemente la avenida, sino 
lo que genera a su alrededor (cf. JC - Geógrafo, 6 de marzo de 2018)13.

Figura 01 – Vista histórica de la Avenida Reforma 
Fuente: Museo Archcivo de la Fotografía (sin referencia)

13 Todas las entrevistas han sido anonimizadas, especialmente a petición de los agentes 
financieros.
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4.3. ¿Qué sucede en torno a Reforma?

Qué es Reforma y qué son las Colonias cercanas, como 
Cuacthémoc o Colonia Juárez, que surgieron a principios del siglo 
pasado, a principios de la década de 1920. Luego se caracterizó por 
una zona de población de ingresos medios. Sin embargo, a mediados 
del siglo pasado se observó una tendencia diferente, y gran parte de la 
población se trasladó a Polanco y a otras zonas de la parte occidental 
de la ciudad. Así, en esta zona comienza a existir no una población 
de bajos ingresos, pero si llega otra población con otros ingresos, 
tampoco necesariamente una población con ingresos medios. Por ello, 
después del terremoto de 1985, alrededor de la década de 1990, se 
inició una interesante dinámica inmobiliaria dirigida a la población de 
altos ingresos. Estas áreas están siendo golpeadas duramente. Reforma 
es un espacio que ha sido muy valorado en los últimos años. Las 
inversiones que se están realizando allí están destinadas al consumo de 
los residentes de altos ingresos. Ambos están generando consecuencias 
como el desplazamiento (cf. LS- Geógrafo, 10 de marzo de 2018).

Estos desplazamientos se refieren a poblaciones mayormente de 
clase media, más no incluye a las poblaciones originarias que desde 
los comienzos de la urbanización no forman parte de estos grupos, 
quienes siguen siendo invisibilizados. Con ello dando por sentado que 
esta población no ocupa estos lugares, esta situación se ha naturalizado. 

El barrio muestra dos importantes períodos históricos: el poder 
colonial francés y el período de reivindicación del que toma su nombre 
la avenida. Después del desastre natural, se observa una tendencia 
que modifica el sector inmobiliario abriendo camino al mercado 
internacional.

5. Rastreo de las TVC en la Ciudad de México - La 
Valoración y la Biografía del “Rascacielo A” en Reforma

En la fase de observación participativa, el proceso de valoración 
fue acompañado conjuntamente con las entidades alemanas14. Este 
proceso se complementa con la recolección de datos con expertos 
mexicanos. El proceso de valoración del “Rascacielo A”, comienza 

14 A este respecto, es importante aclarar que este seguimiento no juzga a la empresa, sino 
que trata de demostrar el alcance de las (pseudo)normas TVC.
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con la inspección local por parte del grupo de expertos alemanes 
visitantes en México, que representa la primera fase del circuito de 
determinación de valor.

El proceso de las TVC resume datos como un informe de la 
propiedad (tomado de la inspección del edificio), la situación del leasing, 
el flujo de caja, el plan de negocios, el informe mensual, etc. A esto se 
suman los documentos del experto, tales como Real Capital Analytics 
Database (RCA) e información sobre el mercado inmobiliario regional. 
La determinación del valor de mercado (valor de mercado) según el art. 
194 del Código Civil alemán se basa en la Ordenanza de Valoración 
de Bienes Raíces (Immobilienwertermittlungsverordnung)  (ImmoWertV). 
El concepto de valor central del RICS inglés “RedBook” y del TEGoVA 
“BlueBook” (Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores) y de las 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) es el valor de mercado, 
que corresponde en su contenido al valor de mercado según el § 194 
del Código Civil alemán. El proceso de las TVC muestra especialmente 
la influencia internacional en la normativa frente a la prácticamente 
inexistente influencia mexicana.

En el desempeño de la producción de espacios y lugares a través 
de prácticas económicas (BERNDT & BOECKLER 2007; 2009), 
en este caso una propiedad de alto valor, la colonialidad es visible a 
través de las reglas y decisiones utilizadas, así como la identidad de los 
tomadores de decisiones, a nivel internacional. Esta constelación de las 
TVC se ha vuelto natural y suele ser incuestionable.

5.1. Un diálogo sobre las TVC

México cuenta con reglas que no se aplican directamente, mas 
los actores internacionales en este contexto hacen el mínimo esfuerzo 
para implementarlas. Como se ha mencionado anteriormente, los 
elementos internacionales de las TVC son omnipresentes.

“Supuestamente debería haber una revisión del edificio cada 
tres años, una persona a cargo debería revisar las instalaciones e 
infraestructura e informar a la delegación que se hizo, no se hizo...” 
(Experto mexicano, Ciudad de México, 5 de marzo de 2018).

“Por supuesto, el experto también tiene que venir aquí para hacer 
su propia evaluación. Eso significa que tiene que venir aquí y decir, ok 
alquiler trimestral se estima en..., pero qué es realmente normal para 
el mercado. ¿Es el alquiler más caro o más barato de lo que estima el 
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mercado? ¿Es el plazo del contrato normal, más corto o más largo, 
en comparación con otras propiedades? ¿Cómo evalúo la situación?” 
(Experto alemán, Fráncfort del Meno, 12 de diciembre de 2017).

Por otra parte, los aspectos más importantes, especialmente para los 
actores internacionales, están vínculados a la normativa internacional 
sobre las TVC. Los costos históricos no tienen relevancia. Esto permite 
“rechazarlos” y luego, en la mayoría de los casos, establecer un valor 
mucho más alto (inflado) que el coste inicial del edificio.

“Contratos de arrendamiento... es la información más importante 
para la valoración de la propiedad... En realidad, para nosotros como 
accionistas, los costes históricos no son relevantes. Una excepción es 
el seguro.... México es una zona de terremotos...” (Experto alemán, 
Fráncfort del Meno, 11 de noviembre de 2017).

Cerrando esta discusión, otro punto que se menciona con 
frecuencia, es el punto subjetivo de creer lo que sucederá en el futuro. 
No existe ningún parámetro o factor de cálculo que lo tenga en cuenta, 
aparte de los factores de inflación. Sin embargo, aspectos de la situación 
política en la región, también del propio país México, especialmente en 
la era del nuevo 45.º Presidente de los Estados Unidos, siguen siendo 
nebulosos. Otro punto importante, que no está en los factores de valor, 
son los desastres naturales, como los terremotos. ¿Hasta qué punto 
la tecnología utilizada en un edificio puede garantizar una seguridad 
absoluta? Una posible respuesta se observa en las prioridades de la 
determinación de valor.

“Para la determinación de valor, ya sea en Alemania o en México, 
o en cualquier otro lugar, hay dos componentes esenciales: Una es la 
renta, es decir, el alquiler, la otra es la capitalización, las inversiones 
inmobiliarias, también pueden tomar el valor de característica o el 
factor. ...cambios .... los alquileres suben y bajan... y también el tipo 
de interés de la zona.... ¿Cómo obtengo los intereses, cómo obtengo 
el alquiler? Hay, por supuesto, un sinnúmero de parámetros que 
se incluyen. El primero, por supuesto, es lo que un inquilino está 
dispuesto a pagar en un lugar determinado, que es diferente en el 
centro de la ciudad que en el campo. Las tasas inmobiliarias contienen 
expectativas de inflación, qué se cree y cómo creo que la situación 
cambiará en el futuro” (Experto alemán, Fráncfort del Meno, 20 de 
diciembre de 2017).

¿Qué representa este edificio? ¿Cómo ha cambiado esa 
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representación, teniendo en cuenta los múltiples procesos de valoración 
desde que pasó a formar parte de un fondo inmobiliario? ¿Qué ocurre 
en su entorno? Estos puntos se discutirán en la siguiente sección.

5.2. Biografía del “Rascacielo A”

Junto a la explicación metodológica de la Biografía de las cosas 
tratada más arriba el trabajo de HUDSON (2017) ayuda a rastrear la 
genealogía de la relación entre financiarización y colonialidad. Analizó 
cómo la antigua dominación de la financiarización estaba relacionada 
con el colonialismo. En 1928, un banco que tenía un negocio casi 
monopolístico en el Caribe perdió negocios en Panamá ante sus 
competidores. El director caribeño del National City Bank of New 
York, Joseph Durrell, recomienda construir un nuevo edificio para la 
sucursal de la ciudad de Panamá. En una carta al presidente del banco, 
Durrell argumentaba que el lobby estaba “normalmente superpoblado 
de jamaiquinos y de indios orientales, lo que nos ha llevado a ser 
conocidos localmente como el banco N... ! (descripción en inglés) 
Un nuevo edificio resolvería este “problema”. El autor argumenta 
al respecto que el edificio fue construido cerca de las demolidas 
murallas coloniales de la ciudad vieja, un indicio del renacimiento del 
colonialismo. HUDSON argumenta que la base del capital financiero 
al frente del imperio informal de los Estados Unidos era la dominación 
blanca15. Continúa con esta crítica, sugiriendo que la estructura de los 
edificios clásicos en el mundo financiero evocaba blanquitud y riqueza 
al defender la continuidad de la cultura ideológica europea. 

La situación particular de la colonialidad, se convierte en 
una forma invisible de articulación, en el sentido del interés de los 
beneficiarios de los recursos, del trabajo y de los bienes raíces, o el 
simple hecho de estar un espacio colonial. Es invisible, en el sentido de 
que no existe una cláusula escrita que lo atestigüe, mas se encuentra 
incrustada en la sociedad. La etructura del “Rascacielo A” sigue una 
visión arquitectónica anglo-eurocentrada, las TVC consolidan su valor 
tanto material como monetario. 

15 Derivado de los Estudios Críticos sobre la blanquitud (Critical Whiteness Studies),  la 
blanquitud se entiende como una construcción social y política. Es una definición política 
que representa los privilegios históricos, políticos y sociales de un grupo particular que 
tiene acceso a las estructuras e instituciones dominantes de la sociedad (ver ARNDT 2017 
y KILOMBA 2014). Uno de los pioneros de esta crítica, que dio forma a la resistencia, es el 
Combahee River Collective, fueron W.E.B. DUBOIS (1920) y JOHN BROWN.
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Reconstrucción de la biografía del “Rascacielo A”

Un enfoque más profundo consiste en intentar escribir la 
biografía del objeto individual (“Rascacielo A”) a través del Proceso 
de las TVC. Las diferencias que definen cada objeto se conectan con 
el origen, en el que el objeto se convirtió en una parte de un fondo 
inmobiliario. El proceso en el que el “Rascacielo A” pasó a formar parte 
de un fondo, comenzó en 2007. Las múltiples pseudo-regulaciones de 
las TVC permiten que sea clasificado y negociado como un bien de 
inversión. APPADURAI (1986), basado en el trabajo de KOPYTOFF 
(1986), considera que los bienes son “como las personas con vida 
social” y, para comprender adecuadamente el valor de una mercancía 
(financiarizada), deben analizarse las vías - el ciclo de vida de un objeto, 
incluyendo su forma, su uso y su trayectoria-.

Figura 02 – Reforma, vista desde la cúspide del “Rascacielo A”
Fuente: EW (2017)

5.3. El tratamiento de los espacios públicos

El tipo de espacio urbano creado tiende a suprimir los espacios 
públicos y a crear espacios exclusivos.
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Cómo se construyen estos proyectos, exclusivos en espacios 
exclusivos, puede haber espacios públicos dentro de una inversión 
privada, de modo que lo que se está haciendo excluye totalmente a la 
población, no sólo porque no puede entrar, sino también porque hay 
prácticas de comportamiento. Es como si no se sintieran con comodidad 
estando allí. De manera indirecta o indirecta. Simplemente ... los 
diseños o la forma en que se establecen los circuitos de seguridad, esto 
impide que la gente esté allí, que sienta realmente que es un espacio 
público,.... al final son los inversores quienes deciden, quienes pueden 
hacer uso de esos espacios (cf. LS-Geógrafo, , Ciudad de México, 12 de 
marzo de 2018).

Las TVC siguen su lógica sin tener en cuenta los factores sociales 
ni el contexto histórico.

Los técnicos sólo ven el valor de la tierra, cerca de Reforma y todos 
los demás factores no cuentan y con esta lógica, destruyen todo lo que 
hay.  Dicen que es un área donde un metro cuadrado vale millones, 
así que ¿cómo podemos dejar un pequeño edificio de 1940 allí?  (cf. 
Arquitecta, Ciudad de México, 7 de marzo de 2017).

El área del Metro Chapultepec y un resumen preliminar de la 
Biografía der “Rascacielo A”

Se propuso el corredor cultural, para reorganizar todo este espacio, 
se detuvo el proyecto, el corredor cultural ya no se llevó a cabo.  ... hay 
capital comprometido allí y si el proyecto no se va a llevar a cabo, ... 
que van a ver inversiones en Chapultepec a corto plazo, que no va a ser 
visto como un gran proyecto, pero a largo plazo va a transformarse, ... 
hay una dinámica económica en el vecindario,.... Cafés, Restaurantes, 
que serán para otros tipos de consumo, vinculados a esos edificios de 
oficinas y Reforma. Es un espacio donde se localiza el interés del sector 
inmobiliario (LS-Geógrafo, Ciudad de México, 12 de marzo de 2018).

El “Rascacielos A” comienza como un pequeño niño blanco, cada 
día más alto y más fuerte. Alimentado y apoyado por la implementación 
de las TVC. Èste a lo largo de su vida determina y se asegura de que 
un cierto grupo de la población no se sienta cómoda. Esta analogía 
pretende describir la presencia del colonialismo en estos espacios de la 
Ciudad de México.

Estos espacios representan burbujas en la ciudad, donde la historia 
muestra su pasado colonial y hoy se mezcla con intereses financieros. 
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La burbuja invisible se expande, tienen vínculos específicos que de 
una manera u otra limitan el uso del espacio y lo reservan para un 
determinado grupo de la población.

En este proceso, también se observa la aplicación de reglas 
tangibles, haciendo visible la burbuja por un corto período de tiempo.

“...todos fueron retirados sin ninguna alternativa” (Vendedor 
ambulante fuera del Metro Chapultepec, sobre los vendedores 
ambulantes de alimentos, Ciudad de México, 21 de marzo de 2018).

Sin embargo, la burbuja permanece invisible como impenetrable 
para una población determinada, situación que puede ser visibilizada 
al caminar por la Avenida Reforma.

“Por qué no voy allí? No sé? No me siento con comodidad, la 
gente me mira extrañamente y los de la seguridad se me acercan” 
(Vendedora, colonia Tabacalera, 16 de marzo de 2018).

Figura 03 – Colonia Tabacalera
Fuente: EW (2018)
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6. Conclusión y consideraciones finales

Finalizando este artículo, se remarca que se ha intentado introducir 
una modalidad de análisis tanto teórica como metodológica, que 
tienda a abrir la lógica formal occidental imperante en la academia, 
aspirando a incorporar elementos tanto de la lógica como de la acción 
decolonial.

Las determinaciones histórico-sociales que operan en las 
(re)estructuraciones políticas y económicas que acompañan los 
procesos de financiarización como la evolución paralella de las TVC 
determinan su modo ejecutor. El cual se centra en la articulación de 
múltiples determinaciones que combinan cuestiones singulares de 
intereses específicos. En este sentido se consideraron las dificultades 
para aproximarse a los instrumentos mencionados con el objetivo 
de penetrar en la práctica. Por otro lado no se puede direccionar 
únicamente a los acontecimientos que intervienen, tampoco es cuestión 
de permanecer en una dimensión universal que desresponsabilice por 
completo a los individuos. Sin embargo estos mismos individuos en sus 
funciones de decisión forman parte del circuito de prolongación de la 
colonialidad del poder, lo cual imposibilita cuestionar la continuación de 
estas estructuras. La misma estructura persiste tanto en las posiciones 
de decisión como en los espacios que consolidan esta imagen. Esta 
situación sigue naturalizada y normalizada en el imaginario de la 
sociedad.

La biografía de la propiedad seleccionada tiene una historia y una 
alta valoración, la cual depende en parte del uso de datos e historia, 
así como de cómo se articulan los diferentes procesos de contabilidad 
y valoración; qué tipos de criterios se seleccionaron y, especialmente, 
qué tipo de lógica de valoración se empleó. Las normas y lógicas que 
se supone que hacen que las TVC sean transparentes y comparables, 
facilitaron una valoración más alta e hicieron posible una cotización 
comparable y que compite con ciudades como Nueva York, Londres y 
París. Parece lógico tener regulaciones a diferentes escalas: nacional/
local e internacional, sin embargo, la supremacía de las regulaciones 
del país en el que se encuentra la empresa propietaria del Edificio, 
como parte de sus fondos globales, es más que significativa. Por otro 
lado, se observa la controversia en el fundamento y desarrollo de las 
regulaciones a diferentes escalas.
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La configuración de números y regulaciones de las TVC crean 
un medio de vida y legitima el valor del edificio. El caso sienta un 
precedente para el área en la que se encuentra el edificio. De esta 
manera, la expansión de la valorización puede continuar. La valoración 
consistió en una recopilación sistemática de números y datos, que se 
guian en la normativa local e internacional, mas siempre se basa en 
principios continentales o anglosajones. La vida “propia” del edificio 
se desarrolla a través de números y decisiones. Su biografía muestra 
cómo los números y las regulaciones forman parte de la valorización 
del lugar y con ello, arrastra su historia de colonialidad, en el cual el 
proceso de financiarización se encuentra arraigada.

En todas las posiciones de desición de las TVC forman parte del 
mismo no sólo actores representantes de países (ex)coloniales sino 
también de representantes de países colonizados, quienes son el reflejo 
de la jerarquía colonizadora en sentido de la colonialidad del poder. Es 
decir que para el caso de México la población originaria no llega a 
estos lugares de decisión. Esto se observa como una realidad “normal” 
la cual no podría ser otra.

Tres aristas se encuentran relacionadas, la financiarización, 
fenómeno no nuevo, sus instrumententos técnicos e informacionales, 
los cuales se han acoplado a su desarrollo llegando a convertirse 
en TVC. La tercera arista es el container en donde se desenvuelven 
e interactúan las dos aristas mencionadas. Este container trata sobre 
la colonialidad del poder. El mismo ofrece parámetros para seguir 
visibilizando e investigando sobre los fundamentos de la lógica de 
los sistemas internacionales de toma de decisiones regulatorias y de 
los grupos de decisión a diferentes escalas. Con esto es importante 
destacar la necesidad de incorporar en el análisis el seguimiento de 
las ideologías, prácticas y reglas visibles e invisibles que reproducen la 
colonialidad. 

Por ello es necesario profundizar en la investigación y producción 
de conocimiento siguiendo esta línea, tanto para el entendimiento de 
las funciones institucionales como de los organos de regulaciones, el 
análisis de la dirección de las políticas que las apoya como los intereses 
detrás de las mismas, de modo a permitir su desarticulación abriendo 
el camino hacia la formación de estructuras decoloniales.
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Operações urbanas consorciadas: financeirização 
urbana sem investidores financeiros?1,2

Laisa Stroher

Introdução

O presente artigo tem como objetivo geral aprofundar o entendi-
mento a respeito dos desafios que o processo financeirização traz para 
a governança local no que tange aos grandes projetos urbanos (GPUs). 
Esse intuito se alinha com a preocupação de uma literatura emergen-
te que tem apontado para necessidade de avançar na compreensão 
sobre os entrelaçamentos entre os estudos de planejamento urbano e 
financeirização (RUTLAND, 2010; SAVINI e AALBERS, 2015; GUIN-
NORET et al., 2016; KLINK e BARCELLOS, 2017). Busca-se ainda 
entender o “papel importante que os governos locais cumprem em 
moldar e serem moldados pelos mercados financeiros” (WEBER, 2010, 
p. 256, tradução nossa). O presente estudo parte do princípio de que o 
governo local exerce um papel ativo na construção da financeirização, 
assim como as escalas globais e nacionais, que têm sido mais explora-
das na literatura a respeito da financeirização do ambiente construído 
(WEBER, 2010). 

O diálogo aqui pretendido com conceito de financeirização ocorre 
a partir de dois eixos. Primeiramente, com a noção bastante conheci-
da de que há uma crescente dominância do capital financeiro sobre o 
produtivo, em curso desde a crise do Estado de Bem-Estar Social nos 
países do centro do capitalismo (HARVEY, 1992), que se expressa de 

1 Agradeço aos comentários do professor Manuel Aalbers e dos colegas Mayra Mosciaro, 
Callum Ward, Anne Sophie, Gertjan Wijburg, Marco Copercini, Ivana Socoloff, Rowan 
Arundel na versão preliminar desse texto, discutida em 12 de setembro de 2017 no grupo 
de pesquisa Real Estate Financial Complex. Agradeço as observações do professor Jeroen 
Klink, que acompanhou de forma muito atenta e generosa esta pesquisa. As sugestões dos 
organizadores do livro também contribuíram para o aprimoramento do resultado aqui 
apresentado. 
2 Esta pesquisa contou com apoio da CAPES, por meio de uma bolsa de doutorado pleno 
e uma bolsa de doutorado sanduíche no exterior.
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diferentes formas e ritmos a depender do contexto geográfico e social. 
Aalbers (2015, p. 214, tradução nossa) argumenta que esse processo 
tem se expressado por meio de uma “crescente dominância de atores, 
mercados, práticas, medidas e narrativas financeiros em várias escalas, 
resultando em uma transformação estrutural de economias, firmas 
(incluindo instituições financeiras), estados e famílias”. 

O segundo eixo se refere à tese clássica de Harvey (2013, p. 448, 
tradução nossa), em “Os Limites do Capital”, na qual a terra é con-
cebida como uma forma de capital fictício. O autor argumenta que a 
principal característica no comportamento de todos os agentes econô-
micos sobre a terra é a crescente tendência de tratá-la como um ativo fi-
nanceiro: “Como todas as formas de capital fictício, o que é negociado 
é um direito sobre as receitas futuras, o que significa um direito sobre 
os lucros futuros do uso da terra”.

Diversos pesquisadores assinalam que a noção da terra como ati-
vo financeiro tem se acirrado pós-crise do pacto fordista (AALBERS, 
2008; FIX, 2011; ROLNIK, 2015). Um dos fatores que tem facilitado 
esse acirramento se refere à transformação da terra (e dos ativos co-
nectados a ela, como os imóveis e as infraestruturas urbanas) em um 
ativo financeiro mais líquido, que pode ser adquirido na bolsa de valo-
res como outro título qualquer, como é o caso dos crescentes tipos de 
títulos ligados ao ambiente construído em vários lugares do mundo. 
Essa situação traz novos elementos às disputas pelas rendas fundiárias 
e imobiliárias, ao intensificar a alienação entre aqueles que se benefi-
ciam da extração da renda e o processo material de produção do espa-
ço em si. Além disso, traz uma diversificação de agentes envolvidos em 
múltiplas escalas (ao introduzir atores como intermediários financei-
ros, investidores no mercado de capitais, entre outros). 

Diante da importância que a extração de renda da terra tem as-
sumido, frente à dificuldade do capital industrial em dar respostas 
efetivas em termos de crescimento econômico, ganham importância 
estratégias de maximização das rendas fundiárias. Os grandes proje-
tos urbanos (GPUs), ícones da política urbana neoliberal, tornaram-se 
palcos privilegiados de tais estratégias (HARVEY, 1992; SWYNGE-
DOUW et al., 2002), unindo estado, capitais imobiliários, fundiários e, 
mais recentemente, o capital financeiro para participar da ciranda da 
disputa pela valorização do espaço construído.

Ao refletir sobre as potenciais consequências entre as recentes ar-
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ticulações entre o capital financeiro e a promoção dos GPUs, Savini e 
Aalbers (2015) conceberam a ideia de “descontextualização do planeja-
mento urbano”. Os autores argumentam que quanto mais complexa a 
estrutura financeira e menos proativo o papel dos governos locais em 
relação aos GPUs, maior grau de descontextualização pode ser espera-
do. A complexidade da estrutura se relaciona com o potencial cresci-
mento de número de agentes econômicos envolvidos e distanciamento 
desses do contexto social local. Articula-se ainda com a possibilidade 
de ampliar a distância dos setores econômicos envolvidos em relação 
aos campos mais tradicionais envolvidos na produção do espaço. Esses 
fatores contribuiriam para um descolamento do processo decisório so-
bre o GPU do seu local de origem. A descontextualização também se 
refere às maiores possibilidades de acontecer um descolamento entre 
o programa do GPU e as necessidades coletivas de onde o projeto in-
cide. A proatividade do poder público local é entendida pelos autores 
como a capacidade de impor sua agenda (por meio de regulações, ar-
ticulações políticas etc.) em face das expectativas de lucro dos agentes 
econômicos, que tendem a enxergar o GPU como um ativo financeiro. 

Tendo como base as discussões e conceitos precedentes, busco 
discutir como elas se relacionam ao meu estudo de caso, que trata das 
operações urbanas consorciadas (OUCs) em São Paulo, que são tidas 
como exemplos paradigmáticos de GPUs no Brasil. Dando continui-
dade a trabalhos precedentes (STROHER, 2017; KLINK, STROHER, 
2017), alguns questionamentos que guiam essa análise são: as OUCs 
têm favorecido a penetração de atores, práticas e métricas do universo 
financeiro? De que forma impactam a produção do espaço e a gestão 
das OUCs? Mais especificamente, qual é o papel do Certificado de Po-
tencial Adicional Construtivo (Cepac) nesse sentido? Podemos afirmar 
que as OUCs têm levado ainda a uma descontextualização do planeja-
mento urbano nas cidades brasileiras?

Este artigo é dividido em três partes além dessa introdução. Ten-
do em vista dialogar com o desafio lançado pelo congresso – “olhares 
cruzados Europa e América Latina” –, na primeira parte são debatidos 
alguns artigos recentes (a maioria da Europa) que problematizam es-
tudos de caso de GPUs que mobilizaram arranjos financeiros e institu-
cionais conectados ao mercado de capitais (WEBER, 2010; CHARNO-
CK et al., 2014; SAVINI, AALBERS, 2015; GUIRONNET et al., 2016; 
KAIKA, RUGIERRO, 2016). Este trabalho tem o intuito de fornecer 
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um pano de fundo para ilustrar as diferentes formas que esses arranjos 
têm assumido, representando um grande campo de experimentação 
do planejamento urbano neoliberal. Através da ideia de descontextua-
lização (SAVINI e AALBERS, 2015) serão exploradas ainda as diferen-
ças qualitativas de cada caso, problematizando o papel dos governos 
locais em “moldar e serem moldados pela financeirização”. 

Na segunda parte é apresentada a discussão sobre as OUCs em 
São Paulo. Essa seção é baseada principalmente em estudos empíricos 
que contaram com análises a respeito do mercado de Cepac, da valo-
rização imobiliária nas OUCs, bem como em entrevistas com gestores 
públicos, especialistas, empresas de consultoria, incorporadores, em-
preiteiras, pesquisadores, corretores de Cepac, funcionários da BM-
F&Bovespa, entre outros.3 Ao todo foram conduzidas vinte entrevistas 
entre outubro de 2016 e agosto de 2017. Os dados empíricos enfocam 
as OUCs Água Espraiada e Faria Lima, uma vez que se tratam das 
OUCs mais antigas em curso no país, de forma a possibilitar a obser-
vação de um número maior de elementos para debater o instrumento. 
Nas conclusões são retomadas as principais considerações a respeito 
das perguntas que motivaram a pesquisa.

1. Variedades de descontextualização do planejamento 
urbano via financeirização 

A partir dos estudos de caso aqui debatidos (Tabela 1), busca-
se prover alguns exemplos sobre novos e velhos expedientes pelos 
quais a terra urbana tem sido tratada como ativo financeiro, e que 
têm facilitado à entrada dos novos agentes ligados ao mercado de 
capitais na implementação dos GPUs. Em outras palavras, procura-se 
ilustrar as variedades do processo de financeirização urbana. Com 
base nos diferentes modelos é elaborada uma reflexão a respeito dos 
novos desafios ao papel dos governos locais, com inspiração na ideia 
de descontextualização do planejamento urbano via financeirização 
(SAVINI; AALBERS, 2015). 

3 Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os entrevistados que, geltilmente, 
cederam seu tempo e conhecimento para elucidar questões importantes da pesquisa.
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Tabela 1. Resumo das características dos GPUs discutidos

Nome do GPU
Cidade (referência 

bibliográfica)
Características gerais do GPU Mecanismo financeiro discutido 

pelo texto de referência

Tax Increment 
Financing Districts 
(TIF Districts)
Chicago 
(WEBER, 2010)

•	 Geralmente propostos em áreas 
designadas “deterioradas”. Em 
2008 havia 160 distritos TIF em 
Chicago, que compreendiam 30% 
da área da cidade.

•	 O instrumento existe desde a 
década de 1950, mas seu uso se 
intensificou a partir dos anos 
1990, tanto em Chicago como em 
diversas cidades norte-americanas.

•	 Área: tamanhos variados.

Tax Increment Financing (TIF): 
securitização da expectativa de 
valorização futura do imposto sobre 
as propriedades localizadas no GPU, 
antecipando o potencial incremento 
fiscal decorrente da valorização 
motivada pela revitalização. Durante 
o período de vida do distrito TIF (23 
anos), os recursos do TIF e todos os 
impostos do distrito são direcionados 
para um fundo canalizado 
para infraestrutura, aquisição, 
remembramentos e desapropriação 
de terrenos, e financiamento de 
construção de edifícios públicos e 
privados. 

Falck  
Sesto San Giovanni na 
Região Metropolitana 
de Milão 
(SAVINI, AALBERS, 
2015)

•	 Localizado no antigo cinturão 
industrial de Milão, no terreno da 
indústria de aço Falck;

•	 Negociações se iniciaram em 
meados dos anos 1990, mas só teve 
seu programa aprovado em 2011;

•	 Área: 150 ha.

Special-purpose vehicle (SPV): 
controla a estrutura societária 
dos ativos do GPU e emite 
títulos lastreados nos futuros 
empreendimentos imobiliários, 
a fim de antecipar recursos para 
implementar o projeto. O SPV 
é conectado com uma chamada 
“companhia geradora”, que pode ser 
um consórcio imobiliário ou uma 
holding.

Bicocca - Pirelli 
Região Metropolitana 
de Milão 
(KAIKA, RUGGIERO, 
2016)

•	 Localizado no antigo cinturão 
industrial de Milão, no terreno da 
Pirelli;

•	 Iniciado em meados dos anos 
1990;

•	 Área: desconhecida.

Mudanças nas práticas de 
contabilidade da empresa (Pirelli) 
em relação ao seu terreno, de local de 
base para a produção para um ativo 
financeiro em si.

22@  
Barcelona 
(CHARNOCK et al., 
2014)

•	 Localizado no Poblenou, um 
antigo bairro industrial cuja terra 
é majoritariamente pública;

•	 Iniciou no começo dos anos 2000;
•	 Área: 198 ha.

Value Capture Financing (VCF): 
como contrapartida pelo direito de 
desenvolver empreendimentos em 
terras públicas os empreendedores 
doam (ou pagam em valor 
correspondente) de 10% a 30% do 
edifício à municipalidade e pagam 
uma taxa extra por m2 de construção.

Docks
Saint-Ouen na Região 
Metropolitana de Paris 
(GUIRONNET et al., 
2016)

•	 Antigo terreno de uma indústria 
localizado no Cinturão Vermelho 
de Paris;

•	 Começou em 2004;
•	 Área: 100 ha.

Securitização da renda dos 
aluguéis provenientes dos edifícios 
concentrados no GPU.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Weber (2010), Charnock et al. (2014), 
Savini e Aalbers (2015), Kaika e Ruggiero (2016) e Guironnet et al. (2016).



118

Operações urbanas consorciadas: financeirização urbana sem investidores financeiros?

Os intuitos dessa seção se relacionam com o amplo debate das 
alterações na forma como o Estado tem atuado e se organizado terri-
torialmente, como parte do processo de reestruturação do padrão de 
regulação desde a crise do pacto fordista. Alguns autores (SWYNGE-
DOUW, 1997; BRENNER e THEODORE, 2002; BRENNER, 2004), 
ao analisar principalmente o contexto norte americano e da Europa 
ocidental, têm defendido a tese de uma transformação da organização 
territorial configurada nacionalmente para uma configuração cada 
vez mais “glocalizada” das interações global-nacional-local. 

Os autores chamam atenção ainda para um protagonismo maior 
dos governos locais nesse arranjo, face ao alto grau de incerteza do de-
senvolvimento geoeconômico e à retração das políticas nacionais. As 
cidades têm sido constrangidas a promover formas de competição de 
curto prazo e flexibilização das regulações, a fim de atrair novos in-
vestimentos, como resultado áreas urbanas têm se tornado laboratórios 
de experimentação de uma grande variedade de políticas neoliberais 
(HARVEY, 1989; BRENNER, THEODORE, 2002). Harvey (1989) en-
tende que nessa transformação em curso, os governos locais estariam 
assumindo maiores riscos do que em fases anteriores. Entre o turbilhão 
de inovações, o autor destaca especialmente aquelas que têm “a maior 
capacidade localizada de elevar o valor das propriedades, da base tri-
butária, da circulação local de renda”, com destaque para as parcerias 
público-privadas e os GPUs.

Vários estudiosos têm se debruçado a discutir os GPUs, os agentes 
envolvidos e as contradições socioespaciais decorrentes desse tipo de in-
tervenção (FAINSTEIN, 2001; SWYNGEDOUW et al., 2002). O que dife-
re os estudos discutidos na sequência dos precedentes refere-se à preocu-
pação em revelar também os interesses e impactos dos agentes do mer-
cado financeiro (como intermediários, investidores) e os instrumentos 
que transformam o espaço construído nos GPUs em ativos mais líquidos. 
Embora seja difícil afirmar categoricamente, há indícios de que o grupo 
de casos aqui estudados possa conformar (junto a outras experiências) 
uma nova geração de GPUs, em que tais atores exerçam um papel mais 
preponderante do que nas experiências iniciais, configurando o que po-
deríamos apelidar de “GPUs 2.0” (KLINK, BARCELLOS, 2017).

No trabalho Selling the City Future, de Rachel Weber (2010) é discu-
tida a experiência com o título Tax Increment Financing – TIF, em Chi-
cago, que se trata da securitização da expectativa da valorização futura 
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do imposto sobre as propriedades localizadas em GPUs, antecipando 
o potencial incremento fiscal decorrente da valorização motivada pela 
revitalização. A autora destaca o protagonismo do governo municipal 
(semelhante a outras instituições nacionais, como a Fannie Mae) na 
criação de instrumentos financeiros novos que conectam o local ao 
global nos EUA, bem como os grandes esforços exigidos da Prefeitura 
de Chicago na busca por coordenar a teia delicada de interesses para 
viabilizar o mercado do instrumento.4 O risco do instrumento gira em 
torno da aposta de valorização não se concretizar no ritmo esperado 
pelos investidores, fazendo com que o município dê o calote em suas 
obrigações com o serviço da dívida, ou drene recursos de outras polí-
ticas públicas para cumprir seus compromissos, o que já ocorreu em 
algumas cidades norte-americanas. 

No que tange aos resultados urbanísticos, alguns dos impactos des-
se controle necessário sobre a valorização têm sido um privilegiamento 
de usos mais rentáveis: maiores porcentagens de unidades habitacionais 
para venda em oposição à oferta de moradias com aluguel acessível; 
mais espaços comerciais em oposição ao residencial; mais estruturas pri-
vadas em oposição a espaços verdes e equipamentos públicos. Por outro 
lado, a autora destaca experiências em que julga que a prefeitura de 
Chicago obteve um maior êxito em garantir um controle estatal sobre os 
riscos e a agenda do projeto, como certos tipos de títulos TIF cujos riscos 
recairiam mais sobre a inciativa privada, e que cujas exigências dos usos 
e tipologias dos edifícios seriam mais conectadas ao interesse coletivo. 
A autora destaca essas experiências específicas como uma espécie de 
legado do keynesianismo espacial, apesar de ainda representarem uma 
mudança substancial na forma de provisão dos bens públicos. Embora 
admita que o caso de Chicago possa ser singular, sugere, a partir da sua 
experiência, que haveria possibilidade para os municípios não ficarem 
completamente reféns do processo de financeirização.

O GPU intitulado Falck, localizado na região metropolitana de 
Milão, estudado por Savini e Aalbers (2015), foi originalmente motiva-

4 A autora ressalta os esforços da Prefeitura para manter uma relação estreita com 
círculos restritos de empreendedores imobiliários (reinforçando os antigos sistemas de 
patronagem) a fim de obter o controle sobre o ritmo das obras necessário para manter 
a intensidade de valorização projetada; com intermediários financeiros tendo em vista 
atrair investidores e criar mercado para o título, além de setores públicos que cuidam da 
avaliação do imposto sobre a propriedade com o intuito de garantir bons prognósticos de 
valorização da área, entre outros.
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do por uma parceria entre uma tradicional companhia de aço italiana 
(Falck) e o governo municipal. O projeto tinha como alvo o antigo ter-
reno contaminado da indústria. Entretanto, a governança do projeto, 
logo no início, perdeu o nexo com o contexto social local. Isto ocorreu 
motivado pelo seu arranjo institucional e financeiro, organizado por 
meio de um Specific Vehicle Purpose (SPV), que controla a estrutura so-
cietária dos ativos do GPU e emite títulos lastreados nos futuros imó-
veis do projeto, tendo em vista antecipar recursos para implementar o 
GPU. Podemos ligar tanto o TIF como o SPV e o Cepac (abordados nas 
próximas seções) à tendência de financeirização “em termos da busca 
constante de novos fluxos de ativos, que podem ser capitalizados para 
valores presentes líquidos, a fim de alavancar a acumulação de tempo 
real” (LEYSHON, THRIFT, 2007, p. 98). 

O projeto do Falck passou por diversas rodadas de revisão e cri-
ses financeiras, acompanhadas de mudanças da estrutura de proprie-
tários, que foi progressivamente crescendo em número de acionistas 
situados em diversos países e atuantes em diferentes campos da econo-
mia (como indústrias de confecção, imobiliárias, bancos). Ao mesmo 
tempo, as projeções de lucro dos investidores foram aumentando e o 
programa do projeto foi descolando-se cada vez mais das necessidades 
locais. O último programa, aprovado em 2011, contemplou principal-
mente empresas de varejo e edifícios de escritório, que atendiam me-
lhor as taxas de retorno projetadas. 

Segundo os autores, por um lado, a capacidade de negociação 
da prefeitura foi sendo constrangida em face da complexidade da 
estrutura proprietária e suas crescentes expectativas de lucro; por 
outro, pela crescente dependência do poder público dos potenciais 
rendimentos futuros provenientes do GPU, em um contexto econô-
mico agravado pelo ajuste fiscal imposto após a crise da bolha nor-
te-americana de 2008. Nesse sentido os autores argumentam que “o 
caso do Falck demonstra como o governo local está sendo moldado 
e constrangido pelas finanças sem estar sendo hábil para dar forma 
aos mercados financeiros” (SAVINI, AALBERS, 2015, p. 14, tradução 
nossa). Os pesquisadores assumem uma postura cética diante do ar-
gumento de Weber (2010), entendendo que o caso de Chicago pode 
ser uma exceção, já que muitos governos locais parecem não estar 
em posição de enfrentar a agenda oriunda dos capitais hegemônicos. 

O GPU Biccoca, discutido por Kaika e Ruggiero (2016), também 
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se localiza no cinturão industrial de Milão e foi motivado por uma 
aliança entre outra tradicional indústria italiana (Pirelli) e a munici-
palidade, tendo como alvo o antigo terreno dessa empresa. Os autores 
enfocam a mudança de sentido da forma como o terreno passa a ser 
tratado pela indústria nas suas estratégias de contabilidade, de local de 
base para a produção para um mero ativo financeiro, a partir do qual 
é possível obter lucros. Entretanto, diferentemente do caso do GPU 
Falck, o capital industrial em aliança com investidores financeiros (em 
múltiplas escalas) manteve o controle da governança do GPU durante 
todo o processo, enquanto a prefeitura teve um papel subordinado em 
favor de uma lealdade histórica em relação à Pirelli. 

Como no caso do Falck, o poder público local possibilitou ações 
de maximização da renda em favor dos agentes econômicos através de 
regulações urbanísticas, como do zoneamento e de planos diretores. O 
programa do GPU inicialmente articulado à ideia de uma Technocity pós-
industrial, com setores econômicos de alta intensidade, foi paulatina-
mente transformando-se em uma Luxurycity, dominada por residências 
luxuosas e serviços de entretenimento. Portanto, no caso de Biccoca, as 
forças sociais que conduziram seu processo decisório não eram total-
mente alheias ao contexto local, mas seu programa foi desatado das ne-
cessidades locais. Esse caso contribui para revelar que a financeirização 
pode também ser conduzida por forças hegemônicas tradicionais (como 
capitais industriais) e conectadas ao contexto local, como a Pirelli. 

O GPU 22@ no Poblenou, um antigo bairro industrial de Bar-
celona, com abundantes áreas públicas, foi proposto pela municipali-
dade com o argumento de direcionar a ocupação para usos ligados à 
economia baseada no conhecimento (EBC). Como contrapartida por 
empreender em terras públicas, a municipalidade cobra uma doação 
(ou valor correspondente em dinheiro) de 10 a 30% das unidades nos 
novos edifícios, acrescida de uma taxa extra por área construída (esse 
modelo foi chamado de Value Capture Financing). Há ainda controles 
estatais a respeito dos usos permitidos, como a exigência de ocupação 
de no mínimo 20% de usos ligados à EBC em cada empreendimento. 

Charnock et al. (2014, p. 198, tradução nossa) argumentam que o 
GPU “foi dirigido pela compulsão das instituições do poder público, 
financistas e desenvolvedores em perseguir oportunidades de maximi-
zação rentista de lucro através da mobilização da terra como ativo fi-
nanceiro”. Os autores enfatizam o papel proativo do governo da cidade 
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em flexibilizar as exigências do GPU ao longo da sua implementação 
para se ajustar a agenda dos agentes econômicos. Uma das consequên-
cias discutidas é que, contrariamente às motivações que originaram o 
projeto, grande parte dos empreendimentos não é ligada à EBC, “em 
favor de tornar as propriedades maximizadoras de lucros disponíveis 
para empresas maiores preestabelecidas e negócios relacionados ao tu-
rismo” (CHARNOCK et al., 2014, p. 207, tradução nossa). O processo 
decisório nesse caso foi dirigido ao mesmo tempo por forças globais 
(tendo os fundos de investimento privado internacionais como agen-
tes-chave) e locais, na figura das instituições ligadas ao governo local 
(como a Companhia Municipal 22@BCN Inc. e a Activa Barcelona). 
Na opinião dos autores, as autoridades locais cumpriram um papel 
ativo reforçando os requerimentos dos atores do mercado imobiliário 
e financeiro, atuando, portanto, proativamente no descolamento do 
programa do GPU daquele originalmente planejado. 

No estudo do GPU Docks, localizado no Cinturão Vermelho (área 
industrial com uma longa tradição em governos de esquerda) da Re-
gião Metropolitana de Paris, os autores (GUIRONNET et al., 2016) se 
concentram nos conflitos entre a agenda do poder público local e a dos 
desenvolvedores imobiliários (que procuravam responder às expectati-
vas dos investidores no mercado de capitais). 

Por um lado, o propósito inicial da prefeitura em promover diver-
sidade de usos foi prejudicado, já que os investidores priorizaram edifí-
cios de escritório, uma vez que os potenciais rendimentos provindos da 
securitização do aluguel dos espaços para grandes corporações seriam 
mais atrativos. Por outro, foram garantidas porcentagens expressivas 
de habitação de interesse social e atividades de baixo valor agregado, 
resultado das rodadas de negociação do poder público junto aos agen-
tes econômicos envolvidos. Os autores expressam uma leitura sobre a 
ação do poder público próxima daquela de Weber (2010), discutida no 
início do capítulo: ao mesmo tempo constrangendo e sendo constran-
gida pelos requerimentos do capital financeiro em articulação com 
outros poderes econômicos.

Nota-se uma variedade de leituras a respeito das posturas dos go-
vernos locais frente as agendas emanadas dos grandes agentes econômi-
cos, o que influenciou em um maior ou menor grau de descontextuali-
zação dos programas dos GPUs. Enquanto no caso de Chicago e Paris 
os governos apresentaram alguma proatividade no sentido de negociar 
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uma pauta mais vinculada às necessidades coletivas, nos demais (em 
Barcelona e nos dois casos em Milão) se colocaram de forma mais ali-
nhada ou subordinada a maximização dos sobrelucros dos ativos ligados 
aos GPUs. 

É possível observar ainda diferentes formas de relação entre o 
Estado e o universo das finanças. Enquanto o caso do TIF demonstra 
uma atitude proativa no sentido de a própria municipalidade criar um 
mecanismo financeiro e trazer à baila os atores financeiros, em outros 
casos a Prefeitura teve que lidar com os interesses dos investidores 
que viram na realização do GPU uma oportunidade para viabilizar 
seus empreendimentos rentistas-financeiros. Observa-se ainda uma di-
versidade em relação ao desenraizamento dos agentes em relação ao 
contexto local, enquanto o GPU Falck talvez seja o exemplo mais ex-
tremo de descontextualização, em outros, a municipalidade conseguiu 
preservar algum nível de influência (Chicago e Paris), ou outros atores 
tradicionais à esfera local (como é o caso do papel da Pirelli em Milão).

Chama atenção ainda as novas habilidades demandadas do po-
der público, tendo em vista intermediar as aspirações dos investidores 
e as necessidades da cidade. Isso requer uma grande capacidade de 
controle e articulação política, para coordenar as várias expectativas 
envolvidas, não só dos capitais imobiliários, fundiários, como também 
do capital financeiro. Como argumenta Weber (2010), “controle, ou 
ilusão disso, é caro de manter, e o setor público, e indiretamente todos 
os contribuintes, pagam”. Ou seja, a capacidade institucional drenada 
para buscar “conciliar” tais interesses afeta toda a gestão urbana, não 
somente os espaços encerrados nos projetos de revitalização. 

Como problematizado nas próximas seções, o Cepac é uma inova-
ção financeira concebida pelo governo local, apresentando semelhan-
ças nesse sentido com o TIF. Argumentaremos que a municipalidade 
vem se colocando mais como um parceiro de uma agenda urbanística 
pautada por usos com maiores capacidades de prover expectativas de 
ganhos futuros, em detrimento das prioridades vinculadas as necessi-
dades coletivas. Nas palavras de Mariana Fix (2001), “um parceiro da 
exclusão”. O processo de renovação urbana ainda é bastante determi-
nado por atores bastante conhecidos do cenário local, o que aponta 
para um grau relativo de desenraizamento. Entretanto, observa-se al-
gum nível de internacionalização dos players em curso, com uma am-
pliação das conexões entre o local e o global. 
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2. Cepac e financeirização

Em primeiro lugar, é preciso assumir que falar de financeirização 
do espaço construído nos países periféricos, onde os mercados 
financeiros são menos desenvolvidos, é bastante diverso do que 
naqueles países do centro do capitalismo.5 Dentre os pilares do modelo 
de real estate norte-americano que tem servido de inspiração para 
vários países, incluindo o Brasil, aquele que mais alavancou até agora 
é a oferta pública das ações das grandes empresas imobiliárias na bolsa 
de valores (SHIMBO, 2016). 

Mesmo assim, após a crise econômica nacional que deu sinais mais 
evidentes a partir de 2011, várias empresas têm fechado o seu capital.6 
Apesar de o mercado de títulos lastreados em imóveis7 possuir uma 
trajetória ascendente, em especial após o boom imobiliário de 2006, 
isso tem ocorrido de forma gradual e predominantemente relacionada 
aos imóveis corporativos de alto padrão (UQBAR, 2018).8 Ainda, um 
dos maiores investidores nesses títulos é o FGTS, o que coloca por 
terra a ideologia do financiamento privado preconizada pelo ideário 
neoliberal (ROYER, 2016).9 

Os fundos de investimento imobiliário (FIIs) também se 
concentram na mesma faixa de empreendimentos dos títulos. Além 
disso, seus investidores são na maioria pessoas físicas residentes 
no país, ao contrário da ideia de internacionalização dos players 

5 Mesmo entre os países discutidos anteriormente há um grau bastante diverso de 
penetração do capital financeiro sobre o espaço. Os EUA tratam-se do caso mais extremo 
de abertura da “terra ao fluxo livre do capital” (HARVEY, 2013), com grande quantidade 
e diversidade de títulos ligados ao urbano, com grande liquidez, mesmo após a crise do 
subprime. A Espanha também é um caso paradigmático na Europa, como indicam as 
grandes ondas de despejo habitacional no pós-crise de 2008. Já outros casos mesmo na 
Europa Ocidental, como a Itália e a França, possuem um processo de financeirização 
do imobiliário mais truncado e lento, com uma penetração maior no setor comercial 
(MOSCIARO, 2018; WIJBURG, AALBERS, 2017). 
6 Como é o caso da Brookfield Incorporações S/A, da Camargo Correia Desenvolvimento 
Imobiliário S/A, da Agra que é ligada à PDG. 
7 Como: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Créditos 
Imobiliários (CCI), Letra hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário (LCI).
8 Muito embora a pesquisa de Marlon de Abreu (2018), republicada neste mesmo livro, 
demonstre um avanço dos CRIs sobre os ativos imobiliários residenciais, incluindo habitações 
não consideradas de alto padrão associadas ao crédito captado via Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo, de emissões originadas pela Caixa Econômica Federal.
9 Segundo informações do anuário da UQBAR de 2018, o ano de 2017 foi o primeiro desde 
2011 cujo mercado de CRI se sustentou em emissões consideradas 100% delas operações 
de mercado, sem contar com investimentos do FGTS. 
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(SANFELICI, 2017). Também é importante lembrar que o FII com o 
maior patrimônio líquido na atualidade é um fundo estatal, o Fundo 
Imobiliário Porto Maravilha, constituído por propriedades fundiárias, 
imobiliárias e Cepacs da Operação Urbana Consorciada da região 
portuária do Rio de Janeiro, também de propriedade do FGTS. 

Possivelmente, por conta desse cenário de financeirização 
truncada, e com uma onipresença do fundo estatal e agentes nacionais, 
importantes pesquisadores do urbanismo brasileiro, como a professora 
Ermínia Maricato, têm apontado para o risco de estar em voga um 
fetiche (ou uma sobrevalorização) a respeito do tema da financeirização 
nos estudos urbanos brasileiros, ao constatar o crescente número de 
trabalhos nos últimos anos que adotam o tema para olhar para os seus 
objetos de estudo. 

Poderíamos argumentar que as matrizes clássicas sobre a formação 
social brasileira, como o patrimonialismo,10 continuariam sendo 
mais potentes para explicar as transformações recentes? As recentes 
inovações imobiliário-financeiras tratariam-se de uma continuidade 
das formas de apropriação do fundo e da estrutura pública em prol de 
benefícios privados de uma elite minoritária, cujas raízes remontam o 
Brasil colonial? Parte do meu desafio aqui será posicionar a presente 
pesquisa perante este debate, o que procurarei fazer no decorrer das 
próximas seções em que exploro as tensões entre o Cepac idealizado e 
o Cepac realmente existente.

2.1 O Cepac idealizado: fórmula mágica para agrupar o Estado, 
capital imobiliário e financeiro para a promoção de grandes 
projetos urbanos

O Cepac é um herdeiro do direito adicional de construção (DAC), 
que se refere à ideia de cobrar pelo direito de construir além de um 

10 Em linhas gerais, refere-se à interpretação desenvolvida por autores como Raimundo 
Faoro (1977), que argumenta que as caraterísticas patrimonialistas do Estado português 
foram transpostas ao Brasil e reproduzidas ao longo do desenvolvimento capitalista, 
de forma que o tratamento da esfera pública orientado pelo favorecimento de agentes 
privados foi internalizado nas instituições públicas. Na trilha desse pensamento, 
Schwarz (1992) discute que na ausência de um sistema impessoal no Brasil Colônia, o 
estabelecimento de laços diretos com a coroa ou com os seus representantes (como os 
capitães-mores das capitanias hereditárias) constituía uma condição para viabilizar 
a ação econômica dos agentes privados, o que foi reproduzido na relação desses para 
com o Estado, naturalizando a troca de favor (no sentido clientelista) como uma maneira 
plausível e aceita de mediação entre as duas esferas. 
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limite definido pelo poder público.11 O uso do DAC como mecanismo 
de financiamento de GPUs vem acontecendo desde os anos 1990 em 
São Paulo, por meio das Operações Urbanas. Nesses casos os recursos 
provenientes do DAC podem ser reinvestidos apenas no perímetro das 
operações, em amenidades públicas, a fim de promover a renovação da 
área. Segundo informações do prospecto da OUC Faria Lima, “com a 
elaboração da intervenção, espera-se que ocorra a valorização da área da 
Operação Urbana” (SÃO PAULO, 2015, p. 26). Geralmente, é estabelecido 
o direito de construir mais dentro da operação do que em outras áreas,12 
como um atrativo extra aos empreendedores. A ideia hipotética por trás 
desta fórmula bastante conhecida é bem sintetizada por um incorporador 
entrevistado, que costuma construir na OUC Faria Lima:

É uma operação ganha-ganha, as construtoras podem aumentar o 
potencial construtivo. O dinheiro do Cepac só pode ser investido 
na área da operação, assim a as obras valorizam os imóveis e a 
Prefeitura pode fazer obras que beneficiam toda a coletividade, sem 
retirar recursos dos cofres. É uma operação muito bem pensada. O 
caso da Faria Lima é um sucesso, possibilitou realizar várias obras 
de arte, obras viárias que beneficiam toda a coletividade. (Mauro 
Silvestri, construtora São José, entrevista concedida à autora em 
dezembro de 2016).

Com a criação do Cepac, o DAC transformou-se em um título fi-
nanceiro, que pode ser transacionado no mercado de capitais como 
qualquer título. De acordo com Marcos Cintra, responsável pela con-
cepção do instrumento, o Cepac foi desenvolvido nos anos 1990 dentro 
da Prefeitura Municipal de São Paulo, com envolvimento da Secretaria 
de Planejamento Urbano e a então EMURB. As principais motivações, 
segundo ele, seriam o “esgotamento das fontes tradicionais de recursos 
públicos para investimentos, a crescente demanda por infraestrutura e 
serviços sociais nas grandes cidades e a necessidade de absorção pela co-
letividade dos ganhos imobiliários gerados pelas intervenções urbanas”. 

11 Em São Paulo, a partir do plano diretor estratégico aprovado em 2014, o DAC é cobrado 
toda vez que a área construída excede uma vez o tamanho do terreno. 
12 Na maior parte do território de São Paulo até 2014 era possível construir até no máximo 
2,5 vezes o tamanho do lote na cidade, enquanto dentro de uma Operação Urbana até 
quatro vezes. No plano diretor estratégico de 2014 foram aprovadas outras áreas onde é 
possível construir até quatro vezes, como ao longo dos corredores de transporte público.
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Por meio das entrevistas, foram identificados ainda outros seto-
res da sociedade que participaram do processo de criação do Cepac. 
Alguns entrevistados ressaltam a participação ativa da Associação Pau-
lista de Empreiteiros de Obras Públicas (APEOP). De acordo com rela-
to de um representante da própria instituição, eles teriam contratado 
um advogado para auxiliar na modelagem jurídica do instrumento, 
que posteriormente chegou a ser incorporado ao quadro de funcioná-
rios da Prefeitura para trabalhar no desenvolvimento do Cepac. 

Apesar da primeira lei municipal sobre o Cepac ter sido aprova-
da em 1995, o instrumento só pode ser implementado após a apro-
vação do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 11257/2001) e da regu-
lamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da 
instrução nº 401/2003. Desde então, há cinco experiências de Opera-
ções Urbanas Consorciadas (como se chamam as operações urbanas 
que utilizam Cepac) em curso, três em São Paulo, uma em Curitiba e 
outra no Rio de Janeiro.

O Cepac, criado pelo projeto de Lei nº 259/94 de minha autoria é 
capaz de equacionar esses problemas. O contribuinte não é onerado 
e o passivo público não se eleva. Projetos de melhoria urbana e 
de mobilidade são viabilizados com recursos de investidores e os 
benefícios sociais são apropriados pela coletividade e não apenas 
por um grupo reduzido de pessoas. (Marcos Cintra, professor na 
FGV, entrevista concedida à autora em agosto de 2017).

O uso do Cepac nasceu articulado ao objetivo de financiar GPUs. 
Os títulos são emitidos pelo município e leiloados por meio da BM-
F&Bovespa. Cada título confere o direito a uma quantidade específica 
de m2 adicionais de construção, a depender do setor dentro da ope-
ração.13 Para o mecanismo funcionar, em tese, a compra desse direito 
tem que ser mais em conta do que o custo de adquirir um terreno para 
obter uma área adicional de construção equivalente.14 

Quando a prefeitura vende o Cepac, portanto, estaria vendendo 
uma espécie de terreno virtual. Ou, parafraseando Harvey (2013, p. 

13 O território das Operações Urbanas é dividido em setores, em cada setor um Cepac 
equivale ao direito de construir uma quantidade de metros quadrados adicionais. Por 
exemplo, enquanto em um setor um Cepac pode corresponder ao direito adicional de 1 
m2 de construção, em outros pode corresponder a 2 m2.
14 Já que do contrário o empreendedor adquiriria um terreno.
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448), estaria “negociando um direito sobre as receitas futuras, o que 
significa um direito sobre os lucros futuros do uso” desse terreno vir-
tual. Depois de adquiridos, os títulos podem ser vinculados a um deter-
minado lote dentro da OUC (a fim de efetivar o aumento do potencial 
construtivo), ou podem ser revendidos em mercados secundários. Há, 
entretanto, um estoque máximo de potencial construtivo para cada 
setor da OUC. O risco de que esse estoque acabe leva alguns compra-
dores a vincular os títulos rapidamente aos terrenos. 

Além do argumento já bastante rebatido de que as OUCs não 
consumiriam recursos públicos,15 outros dois usualmente utilizados 
para defender o uso Cepac (tanto na literatura quanto nas entrevistas) 
são: a antecipação de cobranças pelo direito adicional de construção 
e a possibilidade de ocorrer ágio.16 Ou seja, em vez de aguardar o mo-
mento de aprovação de cada edifício, as taxas pelo DAC poderiam ser 
antecipadas através dos leilões públicos, acelerando as transformações 
urbanas. 

No que concerne ao ágio, a lógica seria que através da competição 
pela compra do título nos leilões públicos poderia ocorrer o aumento 
do preço do Cepac. Para que isso ocorra é essencial que haja escassez 
de títulos, portanto, deveriam ser emitidos menos títulos pelo muni-
cípio do que a fome dos consumidores em cada leilão. Ambas as ex-
pectativas (antecipação e ágio) estão ligadas ainda à possibilidade de 
aumentar o mercado do DAC, uma vez que o título poderia ser adqui-
rido por mais potenciais investidores do que apenas aqueles ligados ao 
capital imobiliário.

O proprietário de um Cepac não pode requerer da prefeitura o 
resgate do seu valor. A realização de seu valor se dá com a construção 
do edifício ou pela revenda do título por um preço real maior do que 
aquele que foi adquirido. As chances de ocorrer apreciação do Cepac 
no mercado secundário são influenciadas por diversos fatores, talvez 
o mais forte deles seja a possibilidade de haver escassez de oferta do 
título no mercado primário durante um contexto de grande interesse 
em empreender na área da OUC, o que poderia levar a disputas pelo 
título na bolsa. Outra hipótese, aventada por Paulo Sandroni, por meio 

15 Não vou me concentrar em desmistificar essa questão, uma vez que já foi objeto de 
muitos outros trabalhos (FIX, 2001, 2009; FERREIRA, 2003; PEREIRA, 2016; STROHER, 
2017). O que interessa ressaltar é a permanência desse discurso, como observado na fala 
dos entrevistados, apesar dos vários estudos que contrariam esse argumento. 
16 Cf. Maleronka (2009) e Sandroni (2010).
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de entrevista, seria o caso de algum investidor monopolizar os Cepacs 
e exercer controle sobre os preços.17 A valorização do Cepac se relacio-
na ainda às tais expectativas de extração de lucros futuros do uso dos 
espaços adicionais a serem construídos dentro das OUCs, conectando-
se diretamente com a construção dos GPUs. 

Outra forma de auferir rendimentos através do Cepac no merca-
do financeiro seria sua integralização aos FIIs, como vem ocorrendo 
da OUC Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Em 2008 foi aprovada 
uma instrução da CVM que autoriza a aquisição de Cepacs por FIIs. 
No Rio, o FII do FGTS vem permutando lotes de Cepac por cotas 
em FIIs dos edifícios que vem sendo construídos na OUC. Segundo 
entrevistados que lidam diretamente com as vendas de Cepac – ges-
tores, funcionários da bolsa e corretores de Cepac –, não é comum a 
aquisição de títulos por FIIs em São Paulo. A partir de uma análise dos 
agentes que vincularam Cepacs a terrenos na OUC AE e FL, foram 
identificados apenas três FIIs (SÃO PAULO, 2016).18 Ao contatar as 
empresas gestoras dos FIIs, foi obtida a informação de que o Cepac foi 
adquirido para viabilizar a majoração do direito de construir de algum 
imóvel pertencente ao portfólio dos respectivos fundos. Ou seja, não 
foram comprados como uma forma de investimento financeiro em si. 

A transformação do direito adicional de construção em um títu-
lo demandou novos conhecimentos e procedimentos da prefeitura e 
aproximou atores antes alheios ao universo do planejamento urbano. 
As OUCs precisam ser aprovadas pela CVM, que regula os títulos mo-
biliários. Para esse fim, é necessário elaborar um prospecto, no qual 
além das informações típicas sobre um projeto urbano, como o tipo das 
intervenções planejadas e o zoneamento, também demandam estudos 
específicos sobre a precificação do Cepac, a caracterização dos seus ris-
cos, que requerem análises das dinâmicas imobiliárias, fundiárias e do 
mercado financeiro. Empresas de consultoria se especializaram para 
dar suporte à prefeitura nessa área, como a Amaral Dávila e a Fipe/
Zap, que dominam esse mercado (KLINK, STROHER, 2017). Cada 
nova emissão de Cepac precisa ser aprovada pela CVM, e os estudos 

17 Essa hipótese parece, no entanto, pouco provável enquanto a prefeitura ainda tiver 
estoque de Cepac. Já que mesmo que um investidor adquira todos os títulos de um dado 
leilão, os demais compradores ainda podem optar por esperar até o próximo leilão do que 
eventualmente comprar no mercado secundário por um valor maior. 
18 O Fundo de Investimento Imobiliário Premier Realty (que vinculou 13.033 Cepacs, em 
2009) na OUC Faria Lima, além do CSHG Real Estate (que vinculou 20.900 Cepacs, em 
2016) e do Lateres (que vinculou 7.420 Cepacs, em 2016) na OUC Água Espraiada. 
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precisam ser atualizados. A emissão do Cepac é coordenada por um 
banco (Banco do Brasil, em São Paulo e Curitiba, e Caixa Econômica, 
no Rio de Janeiro). As transações do Cepac precisam ser intermedia-
das por corretores.19 Tanto o banco como as corretoras e a bolsa de 
valores têm sua remuneração vinculada ao valor de Cepac transaciona-
do. Embora não seja uma comunidade muito grande de profissionais 
se comparado a outras realidades,20 sua atuação deve ser considerada 
ao se analisar as influências dos agentes em moldar as OUCs. 

Apesar de o Cepac constituir um caso bastante específico, prova-
velmente existente apenas no Brasil, representa mais uma das inven-
ções emergentes que apostam no poder mágico da valorização para 
conectar os interesses do estado, mercado imobiliário e agentes finan-
ceiros para promover transformações urbanas. Portanto, discutir o Ce-
pac pode contribuir para o debate sobre os riscos para a governança 
urbana de se apostar nesse tipo de fórmula.

2.2 O Cepac realmente existente

Eu tive um único comprador de Cepac que comprou com o intuito 
de especular. Não foram muitos títulos, mas ele conseguiu uma 
boa quantidade de dinheiro. Eu adoraria ter compradores que 
comprassem a fim de especular. (Sergio Belleza, corretor de Cepac, 
entrevista concedida à autora em outubro de 2016).

Apesar das expectativas a respeito da entrada dos investidores finan-
ceiros na coalizão que promove as OUCs, eles ainda não chegaram. Os 
depoimentos dos entrevistados (como corretores de Cepac, funcionários 
da BMF&Bovespa e gestores públicos) convergem que os principais com-
pradores são os agentes imobiliários que costumam construir nas OUCs. 
Isto é, tratam-se dos mesmos que consomem o direito adicional de cons-
trução no restante da cidade. Até o momento, portanto, o Cepac em São 
Paulo não tem favorecido a um descolamento da estrutura financeira das 
OUCs do contexto social em que a governança local está enraizada. 

A maioria dos títulos emitidos pela prefeitura já foi vinculada a al-

19 Segundo Sergio Belleza, os principais intermediadores seriam ele próprio, a corretora 
do Banco do Brasil e de alguns outros bancos, como o Bradesco. Segundo ele, alguns 
bancos oferecem financiamento do valor do Cepac aos empreendedores. Em troca, 
geralmente, tornam-se sócios do empreendimento ao qual o Cepac se vinculará. 
20 Quero dizer que esse cenário é muito reduzido em relação aquele retratado na literatura 
sobre o Estados Unidos e Europa, com centenas de profissionais especializados. 
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gum terreno (91% dos Cepacs da OUC Água Espraiada e 95% da OUC 
Faria Lima).21 Portanto, há poucos títulos que poderiam estar dispo-
níveis para revenda. A partir da análise dos dados a respeito de todas 
as transações no mercado secundário via BMF&Bovespa até janeiro 
de 2019, observa-se que dos 3.390.999 Cepacs adquiridos até hoje na 
OUC AE, 222.366 (7%) foram revendidos via a bolsa de valores, e na 
OUC FL foram revendidos 17.428 (3%) do total de 678.164 Cepacs 
emitidos.22 Observando também a quantidade de títulos envolvida em 
cada transação, constatou-se que a quantidade costuma ser menor do 
que a média que habitualmente é consumida por empreendimentos 
em cada uma das operações. 

De acordo com Sergio Belleza, que intermedia grande parte das 
transações do título, as compras no mercado secundário costumam 
ocorrer quando o empreendedor realiza um erro na conta de títulos 
necessários, o que representa uma pequena quantidade. Segundo fun-
cionários da BMF&Bovespa, os investidores teriam preferência por 
títulos mais conhecidos e seguros, como os títulos do tesouro nacional. 
Entretanto, eles afirmaram que durante o aquecimento da atividade 
imobiliária (entre 2006 e 2011) houve a intenção de contratação de um 
formador de mercado (market maker)23 para estimular a comercializa-
ção do título, ideia que foi abandonada após a crise. 

O gráfico 1 demonstra a evolução do preço do Cepac. A linha do 
mercado primário corresponde ao preço adquirido nos leilões públi-
cos, o mercado secundário corresponde ao valor que o título foi reven-
dido no ambiente da BMF&Bovespa. Não houve leilões ou revendas 
na bolsa nos anos para os quais não constam informações no gráfico. 

Com algumas exceções, observa-se, que o preço do Cepac man-
teve uma tendência de crescimento real, tanto no mercado primário 
como secundário, com um comportamento aproximado nos dois mer-
cados. Em alguns momentos o valor real do título negociado no mer-
cado secundário chegou a ser menor do que o negociado em leilões 
anteriores, indicando prejuízo. Por outro lado, ressalta-se um aumento 
relevante no mercado secundário da OUC-FL a partir de 2012. 
21 Calculado pela autora através dos dados fornecidos no portal da Prefeitura de São 
Paulo: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/
operacoes_urbanas/index.php?p=19525. Acesso em:  jan. 2017.
22 As informações foram obtidas mediante solicitação realizada pela autora à BMF&Bovespa. 
23 Nas palavras dos entrevistados, um formador de mercado trata-se de um cliente especial, 
que passa a ter desconto para operar na bolsa, com o intuito de realizar transações com o 
título, a fim de indicar sua liquidez.
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Em 2014, por exemplo, o valor médio do título negociado na bolsa 
foi de quase o dobro em relação ao valor do leilão anterior (2010).24 Esse 
ágio pode ser explicado, pois no leilão de 2010 praticamente foi esgotado 
o estoque de Cepac até então previsto da OUC-FL, restando a aqueles 
que ainda precisavam do título apenas a opção de recorrer ao mercado 
secundário.25 Essa forma de auferir lucro pode ser vista como um ganho 
rentista, similar ao dono de uma terra que tem o poder de se apropriar 
das rendas da sua propriedade pelo mero fato de ser seu proprietário.

Gráfico 1. Evolução real da média anual dos preços unitários do Cepac (R$*) 
negociados no mercado primário e secundário,26 nas OUCs Faria Lima e 
Água Espraiada (2004–2016)

Fonte: Elaborado pela autora com base em São Paulo (2017) – valor do Cepac 
adquirido nos leilões – e em informação obtida por fonte sigilosa via entrevista 
concedida à autora – valor do Cepac adquirido no mercado secundário.
* Valores corrigidos pelo IGP-DI – janeiro de 2017.

Apesar da ausência dos investidores financeiros, isso não evita 

24 Esse crescimento foi maior, por exemplo, do que a apreciação da taxa Selic (que serve 
de base para remuneração de alguns títulos do tesouro nacional) no mesmo período, que 
foi de 1,4 vezes.
25 Em 2011 foi aprovado um aumento do estoque desta operação, mas até 2015 não houve 
leilão, o que aumentou a pressão sobre o mercado secundário.
26 Cabe destacar que os dados sobre o mercado secundário no gráfico referem-se apenas 
as transações realizadas no ambiente da BMF&Bovespa. Há uma parte das transações que 
ocorrem via escrituração, que é controlada pelo Banco do Brasil, mas não há um registro 
público a esse respeito. As informações foram solicitadas pela autora sem sucesso junto 
ao Banco do Brasil. 
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que a lógica de funcionamento das OUCs possa contribuir para uma 
gestão orientada pela visão da terra enquanto um ativo financeiro. 
Essa questão ocorre, entre outros fatores, devido à possibilidade de 
haver interesse em construir em uma OUC depender da capacidade do 
projeto prover mais expectativas de rendimentos futuros que outras 
áreas da cidade. Embora, aparentemente, os incentivos oferecidos 
a priori pareceram suficientes – concentração da arrecadação do 
Cepac na área e a possibilidade de construir mais do que em outras 
localidades –, na prática não é tão simples. De fato, até agora apenas 
a Água Espraiada e Faria Lima (OUC AE e FL) alcançaram liquidez 
em termos da venda de Cepac. Todas as outras, como a Água Branca 
em São Paulo e as operações no Rio de Janeiro e Curitiba, vêm 
enfrentando dificuldade. O volume levantado com as duas operações 
é de fato surpreendente: R$ 6,2 bilhões de 2004 a 2016.27 O tamanho 
da OUC-FL é de 560 ha e 1.374 ha da OUC-AE,28 enquanto o estoque 
de potencial adicional construtivo é de 1.310.000 m² e 3.750.000 m², 
respectivamente. 

A área onde estão localizadas as OUCs AE e FL tem sido alvo de 
investimentos públicos e privados para promover as transformações 
estruturais há muitas décadas. Quando foram criadas, as OUCs locali-
zavam-se em um vetor “natural” de expansão do famoso setor sudoeste 
da cidade (VILLAÇA, 2000), que historicamente vem concentrando a 
maioria dos investimentos públicos e privados. Pelo menos desde os 
anos 1970 – quando começaram a construção dos primeiros megaem-
preendimentos imobiliários – já havia a intenção de consolidar ali uma 
nova área de escritórios para abrigar sedes de bancos e multinacionais, 
com intuito de substituir a Avenida Paulista. Entretanto, o local apre-
sentava problemas de drenagem e favelas, o que obstruía tais interes-
ses. Durante os anos 1990, em consonância com tal intuito o governo 
local removeu uma grande quantidade de favelas, bem como promo-
veu vultosos investimentos em infraestrutura, como a canalização de 
rios e abertura de grandes avenidas (FIX, 2009). 

Como lembra Rolnik (2015), as obras viárias faziam parte de um 

27 Sendo R$ 3,9 bilhões arrecadados via a OUC Água Espraiada e R$ 2,3 bilhões via a 
OUC Faria Lima (esses números consideram o valor adicionado por meio das aplicações 
financeiras realizadas com o recurso do Cepac, que corresponde a cerca de 30% daqueles 
valores) (SÃO PAULO, 2017). 
28 É surpreendente o tamanho em relação às experiências internacionais tratadas 
anteriormente, cuja área gira em torno de 100 a 190 ha.
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pacote de intervenções rodoviaristas propostas à municipalidade por 
um grupo de grandes empreiteiras de obras públicas ainda na Gestão 
de Jânio Quadros. Uma vez “preparado o terreno” (FIX, 2009), foi 
aprovada a OUC Faria Lima em 1995 e, em 2001 a Água Espraiada.29 
Paralelamente, a partir dos anos 1990, ocorreu uma nova onda de lan-
çamentos imobiliários, muitos dos quais foram financiados por gran-
des fundos de pensão públicos nacionais através de fundos de investi-
mento imobiliários (FIX, 2009). Ou seja, o contexto em que se inserem 
as duas OUCs envolve uma confluência de diversos setores, entre eles: 
governo municipal, incorporadoras, empreiteiras e fundos de pensão. 

Além dessa convergência histórica de interesses no intuito de trans-
formar essa área, outro aspecto que contribui para explicar a liquidez 
do Cepac se refere a uma orientação gestão da operação voltada para 
a maximização da renda. Muitos estudos que discutem os impactos so-
cioespaciais das operações já revelaram a natureza regressiva de grande 
parte dos investimentos realizados com o recurso do Cepac, descolados 
das prioridades de uma metrópole com profundas disparidades. Embora 
a maior parte das operações seja justificada como uma forma de pro-
mover a diminuição do déficit de habitação social, grande parte dos in-
vestimentos é conectada a grandes obras rodoviaristas (túneis, pontes) e 
ícones arquitetônicos, enquanto a habitação social e os investimentos em 
transporte público têm sido relegados (como FIX, 2001, 2009; PESSOA, 
BÓGUS, 2008; NOBRE, 2009; SIQUEIRA, 2014; CASTRO; PINA, 2016). 

A natureza dos investimentos também passa pela continuidade 
das relações de troca de favores entre um seleto grupo de empreitei-
ras e o município, envolvendo esquemas de financiamento eleitoral 
(ROLNIK, 2015).30 A partir de uma análise dos relatórios financeiros 
das operações, constatou-se que um grupo seleto de nove empreiteiras 
dominam os maiores contratos nas duas OUCs: a OAS, Odebrecht, 
Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Constran, Carioca Christiani 
Nielsen, Cetenco, Serveng Civilsan e Construbase. 

Importante notar que as empreiteiras cumprem um papel duplo, 

29 O uso do Cepac se iniciou, entretanto, apenas a partir de 2004.
30 Destaca-se a recente condenação de Paulo Maluf, que foi prefeito no período, por 
desvio de verbas nas obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho na OUC-AE. Segundo 
denúncia do Ministério Público, ele teria recebido propina das empreiteiras Mendes 
Júnior e OAS durante 1993 a 1996. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/agencia-brasil/2017/12/22/maluf-e-transferido-para-brasilia-para-cumprir-
pena-por-lavagem-de-dinheiro.htm. Acesso em: jan. 2018.
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construindo infraestrutura pública e edifícios privados ao mesmo tem-
po, auferindo lucros mediante as obras públicas e com a valorização 
dos empreendimentos imobiliários, que é em provocada em parte 
pelas próprias intervenções públicas que construíram. Identificou-se 
a Odebrecht, Queiroz Galvão e a Camargo Correa, entre as firmas 
responsáveis por lançamentos residenciais nas OUCs AE e FL (EM-
BRAESP, 2017). 

Ainda, o tipo de lançamentos imobiliários nas duas OUCs trata-
se na maioria de escritórios e habitações de alto padrão. Uma das ra-
zões que explicam isso é que muitos empreendimentos são projetados 
tendo em vista securitizar os rendimentos provenientes dos futuros 
alugueis (através de FIIs), tendo como alvo grandes corporações mul-
tinacionais, que têm condições de arcar custos mais caros de locação 
e apresentam menores riscos de inadimplência (SANFELICI, 2017). 
Portanto, o programa do edifício reponde aos requerimentos daquele 
tipo de usuário. A área onde se localizam as duas OUCs concentra a 
maior quantidade de FIIs em São Paulo (SANTORO, ROLNIK, 2017; 
SANFELICI, 2017). 

Outro vínculo entre a produção do espaço nas OUCs e o uni-
verso das finanças ocorre por meio da atuação das incorporadoras 
de capital aberto. Com base em um estudo da base de dados da EM-
BRAESP (2017), considerando apenas o período a partir do início 
das OUCs (2004 para a OUC-AE31 e 1995 para a OUC-FL), estimou-se 
que 52% dos lançamentos residenciais na OUC-AE foram realizados 
por empresas que são o já foram listadas na bolsa, e 29% na OUC FL. 
Uma vez que há mais de cem incorporadoras que atuaram nesse pe-
ríodo em cada operação, e que as empresas de capital aberto somam 
apenas doze firmas, observa-se uma concentração significativa neste 
tipo de firma.32 

É possível afirmar que a conexão entre a produção do espaço nas 
OUCs e os investidores no mercado de capitais tem ocorrido mais por 
esse meio e pelos FIIs do que via o Cepac propriamente. Entretanto, 
enquanto a maioria das empresas de capital aberto possui fundos de in-

31 Apesar de ter sido aprovada em 2001, a implantação desta operação só iniciou em 2004, 
com o primeiro leilão de Cepac. 
32 Das 19 empresas listadas atualmente (março de 2019) na bolsa de valores no segmento 
“incorporações”, foram identificados empreendimentos residenciais lançados por 12 
na área das duas OUCs: Cyrela; Even; EZ Tec; Gafisa; Helbor; JHSF; MRV; PDG; Rossi; 
Tecnisa, Trisul e Viver. 
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vestimento estrangeiros entre seus maiores acionistas, a maior parte dos 
investidores em FIIs trata-se de pessoas físicas residentes em São Paulo.

Como um resultado dessa paisagem direcionada aos interesses 
econômicos, observa-se um processo de gentrificação em curso (SI-
QUEIRA, 2014) e de esvaziamento do número de habitantes dessas 
áreas (PESSOA; BÓGUS, 2009; NAKANO, 2015). Esse processo con-
tribui para a permanência do grande número de imóveis ociosos no 
centro da cidade, enquanto várias regiões periféricas continuam apre-
sentando elevados incrementos populacionais na Região Metropolita-
na de São Paulo nas últimas décadas (MARQUES, REQUENA, 2014). 

Segundo um dos gestores entrevistados, Mário Reali, teria ocorri-
do uma tentativa de priorizar investimentos em habitação de interesse 
social (HIS) nas OUCs na última gestão, do prefeito Fernando Haddad 
(2014-2016), quando a prefeitura resolveu paralisar a obra de um gran-
de túnel que drenaria todos os recursos da OUC-AE e ainda demanda-
ria investimentos externos, o que impediria investimentos em outras 
esferas. Destaca-se ainda que no plano diretor estratégico aprovado no 
final de 2014 foram introduzidos mecanismos a fim de exercer algum 
controle sobre o programa dos edifícios, como a cota de solidariedade 
e a cota parte, que buscam ampliar a porcentagem de moradia social e 
de unidades habitacionais menores.

Entretanto, atualmente, esses mecanismos estão correndo o risco 
de serem abolidos, em função de uma articulação protagonizada pelo 
Secovi (sindicato das empresas da construção civil) junto a gestão Dó-
ria/Covas, envolvendo a revisão de uma série de leis urbanísticas.33 As 
tensões em torno da retomada da construção do túnel também volta-
ram a aparecer, como uma reivindicação da APEOP. 

Além da natureza da infraestrutura e edifícios historicamente pri-
vilegiados, outro fator que contribui para a gentrificação é a vertigi-
nosa valorização imobiliária e fundiária alavancada por esses tipos de 
investimento. Por meio do gráfico 2 é possível observar que a dinâmica 
de crescimento dos preços imobiliários das duas operações é mais in-
33 Sobre essa e outras alterações reivindicadas pelo Secovi ver: https://www.aecweb.
com.br/cont/m/rev/mudancas-na-lei-de-zoneamento-de-sao-paulo-geram-polemicas-no-
setor_17155_0_0. Acesso em 19/03/2018. Na ata da reunião de 07/06/17 do grupo gestor 
da OUC AE está registrada a sugestão do representante do Secovi no conselho gestor de 
suprimir os todos os parâmetros introduzidos pelo Plano Diretor Estratégico de 2014 que 
dizem respeito à OUC AE. As atas estão disponíveis em: https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_espraiada/
index.php?p=19600. Acesso em 19/03/2018.
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tensa em relação à média da cidade como um todo. 

Gráfico 2. Evolução do preço médio real por m2 da área útil da unidade residencial 
(em R$*) em São Paulo e nas OUCs Faria Lima e Água Espraiada × evolução do preço 
unitário médio real do Cepac vendido no leilão (2004-2013)

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cem citado por Embraesp (2013) – preço 
médio por m2 da área útil da unidade residencial – e São Paulo (2017) – preço unitário 
médio do Cepac vendido em leilão. 
* Valores corrigidos pelo IGP-DI – dezembro de 2013.

Gráfico 3. Preço médio real do m2 da área útil da unidade residencial (em 
R$*) nas OUCs Faria Lima e Água Espraiada (2013) e as áreas ao seu redor, 
em São Paulo e na Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: Elaborado por Guilherme Frizzi com base em Cem citado por Embraesp 
(2013). 
* Valores corrigidos pelo IGP-DI – dezembro de 2013.

Ao comparar os preços médios da habitação dentro dos GPUs 
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e as áreas ao seu redor, observa-se um maior valor dentro das OUCs 
(gráfico 3). Embora não haja dados públicos disponíveis a respeito da 
dinâmica de valorização fundiária, é possível que processo semelhante 
ocorra com os preços da terra, tendo em vista que representa uma pro-
porção significativa da composição dos custos dos imóveis. 

Contraditoriamente, a própria ideia de valorização, necessária 
para que a fórmula da OUC funcione, exerce uma pressão no sentido 
de minar a viabilidade dos investimentos previstos. Embora a OUC-FL 
e AE tenham arrecadado um montante expressivo de recursos, o di-
nheiro nunca é suficiente para arcar com o programa de intervenções. 
A OUC-AE exibe um déficit da ordem de R$ 3,2 bilhões considerando 
apenas as obras que já foram iniciadas, o rombo sobe para R$ 4,7 bi-
lhões se as intervenções não começadas forem somadas.34 O déficit da 
OUC FL em relação às obras em andamento é de R$ 254 milhões e 
de R$ 437 milhões somando aquelas a iniciar.35 Tendo em vista as pro-
jeções de arrecadação futura, não há perspectivas de que a OUC AE 
terá condições de arcar nem mesmo com o déficit relacionado às inter-
venções iniciadas. No suplemento do prospecto da última distribuição 
de Cepac da OUC AE havia inclusive um alerta sobre a necessidade de 
uma complementação de R$ 3,3 bilhões com recursos do tesouro mu-
nicipal, considerando um cenário conservador, ou de R$ 2,4 bilhões, 
em um cenário mais otimista (SÃO PAULO, 2012, p. 26-27). Já as pro-
jeções para OUC FL indicam uma maior possibilidade de arcar com 
os déficits. De todo modo, trata-se de uma aposta, já que não existe 
garantia de que haverá compradores suficientes de Cepac para cobrir 
tais custos. Esses dados se chocam com a tão disseminada narrativa de 
sucesso financeiro das OUCs FL e AE, e apontam para a ampliação da 
pressão sobre o fundo público. 

Segundo os gestores públicos entrevistados, um dos principais fa-
tores que influi na dificuldade de viabilizar os investimentos seria o 
alto valor da terra. Ainda, observando o gráfico 2, é possível constatar 
outro problema em relação à viabilidade econômica do programa de 
34 Dados da apresentação da SP Urbanismo na reunião do Grupo Gestor da OUC AE, de 
setembro de 2018. Disponível em:  https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
upload/desenvolv imento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ESPR AIADA/2018/
GGOUCAE_49a_RO_2018_09_05_apresentacao_v2.pdf. Acesso em: 22 abr. 2019.
35 Informações da apresentação da SP Urbanismo na reunião do Grupo Gestor da OUC 
FL, de setembro de 2018. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/FARIA_LIMA/2018/
GGOUCFL_38a_RO_apresentacao_2018_09_18.pdf. Acesso em: 22 abr. 2019.
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obras. A apreciação do Cepac nos leilões não acompanha a mesma 
intensidade do aumento da valorização imobiliária (e, provavelmen-
te, também da fundiária). Em outras palavras, há uma lacuna entre 
o crescimento da porcentagem de valorização capturada pela muni-
cipalidade daquela que está sendo capturada de forma privada (por 
proprietários, incorporadores etc.), o que contribui para minar a viabi-
lidade das obras de infraestrutura e habitação, que demandam grande 
quantidade de terra. 

As disputas dos agentes (municipalidade, empreendedores, consul-
torias, proprietários etc.) ao redor da precificação do Cepac podem aju-
dar a entender o motivo de ocorrer uma menor apreciação do título em 
relação à valorização do espaço da OUC (KLINK, STROHER, 2017). O 
preço mínimo do Cepac nos leilões é definido por um estudo de viabili-
dade, que é atualizado a cada dois anos. Contudo, esses estudos não se 
relacionam diretamente com o custo da infraestrutura a ser implantada, 
mas com o intuito de garantir a viabilidade financeira do empreendi-
mento imobiliário ao qual o título se vinculará. Para garantir isso, o pre-
ço do Cepac é diminuído. Mesmo assim, os preços mínimos adotados 
pela municipalidade nos leilões são eventualmente ainda menores que 
os indicados nos estudos.36 Um dos fatores que podem explicar isso é a 
pressão dos agentes imobiliários, que frequentemente argumentam que 
um valor maior poderia minar a viabilidade econômica do edifício.

Como discutido em Klink e Stroher (2017), as empresas que pres-
tam consultoria para tais estudos exercem um papel chave como inter-
mediadores entre as aspirações privadas (dos agentes imobiliários) e 
as do poder público. Diferentemente da narrativa de impessoalidade 
na definição do preço do Cepac, as expectativas de rentabilidade dos 
incorporadores são diretamente incorporadas nas práticas de cálculo 
utilizadas por tais empresas, a partir de consultas aos próprios desen-
volvedores imobiliários. A diminuição do preço do Cepac traz uma 
série de consequências: favorece ao descasamento entre a arrecadação 
e o custo das intervenções, e às contínuas pressões para aumentar o 
perímetro das operações e o estoque de potencial construtivo.

Além disso, cabe destacar que, ao contrário da hipótese de 

36 Por exemplo, no primeiro leilão da OUC-FL o estudo de viabilidade indicava o valor de 
R$ 1.674,82 da unidade de Cepac, enquanto o valor mínimo adotado no primeiro leilão 
foi de R$ 1.100,00. Na OUC-AE, o valor do primeiro estudo era de R$ 401,51 e o valor 
mínimo usado no primeiro leilão foi de R$ 300,00.
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que o valor do Cepac poderia aumentar através das disputas dos 
compradores no leilão, isso não tem ocorrido (com raras exceções). 
Na OUC-AE ocorreu em dois dos dezessete leilões (2008 e 2012) e 
na OUC-FL em três dos dez leilões (2008-2010).37 A pouca frequência 
com que o ágio ocorre, relaciona-se ao fato de que prefeitura não 
tem sido hábil em ofertar menos Cepacs que o mercado imobiliário 
pode absorver nos leilões. Dessa forma, não há competição e o título 
é adquirido, na maioria das vezes, pelo preço inicialmente ofertado 
pelo município. Esse fato se conecta ainda com a habilidade dos 
empreendedores imobiliários evitarem a competição. Explico: um dos 
aspectos considerados pela prefeitura para estimar a quantidade de 
Cepac a ser emitida é o montante de títulos que os empreendedores 
argumentam que precisam. Para isso, a prefeitura e o Banco do Brasil 
fazem uma consulta às próprias construtoras e incorporadoras antes 
de cada leilão. Entretanto, segundo alguns entrevistados, seria comum 
a prática dos empreendedores afirmarem que precisam de mais títulos 
do que de fato têm intenção de comprar, a fim de evitar a competição.38

Considerações finais

As OUCs Faria Lima e Água Espraiada, em São Paulo, inserem-
se no contexto de uma coalizão de longa data entre a prefeitura e 
grandes grupos econômicos (como incorporadoras, empreiteiras, 
fundos de pensão públicos nacionais, investidores financeiros lo-
cais), tendo em vista auferir ganhos por meio da construção de uma 
centralidade de luxo na área que concentra a maior parte dos inves-
timentos da cidade. Mesmo diante de toda essa convergência de in-
teresses, as duas operações exibem déficits gigantescos de arrecada-
ção, especialmente a Água Espraiada. Este cenário se choca com as 

37 O aumento de valor em 2009 e 2010 na OUC-FL e em 2012 na OUC-AE justifica-se, 
pois nesses anos estavam acabando os estoques de Cepac das operações, estimulando 
competição. Quanto ao ágio de 2008, nas duas OUCs, um dos fatores que pode ter 
contribuído é o fato do mercado imobiliário estar bastante aquecido e ter acontecido 
um intervalo relativamente grande desde o leilão anterior, sete meses na OUC-FL e nove 
meses na OUC-AE. Outra hipótese a respeito do ágio de 2008 na OUC-AE, apresentada 
por Paulo Sandroni mediante entrevista, é o de uma empresa ter tentado arrematar todos 
os Cepacs nesse leilão, a fim de tentar lucrar com sua revenda. 
38 Evidentemente, além desse fator, há outros que podem dificultar a estimativa de cálculo 
por parte da prefeitura: como as instabilidades referentes aos ciclos imobiliários e aos 
aspectos macroeconômicos.
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narrativas de sucesso financeiro que geralmente são disseminadas a 
respeito dessas experiências.

Como discutido, o instrumento de financiamento (Cepac) das 
operações foi desenvolvido pelo governo local nos anos 1990, contan-
do com a participação ativa das empreiteiras de obras públicas (via a 
APEOP), a fim de aproximar o circuito financeiro do circuito imobiliá-
rio para atender aos seus objetivos. Não obstante, até agora o título não 
foi alvo de investidores financeiros, e tem sido adquirido pelos mesmos 
agentes que consomem o direito adicional de construção no restante 
da cidade: aqueles vinculados ao setor imobiliário. Não é possível afir-
mar, portanto, que o Cepac em si tenha favorecido a um descolamen-
to da estrutura financeira do contexto social local de produção das 
OUCs até então. Todavia, entendendo a financeirização enquanto um 
processo, não é improvável que esse cenário se altere, aproximando os 
investidores financeiros do Cepac no futuro. As próprias novidades 
que ocorreram na OUC Porto Maravilha, como a permuta do Cepac 
por cotas em FIIs, demonstra novas possibilidades nesse sentido. 

Por outro lado, observou-se pelo menos duas vias de conexão 
entre os investidores privados no mercado de capitais e a atividade 
imobiliária nas OUCs em São Paulo: por meio da participação acionária 
nas grandes incorporadoras de capital aberto (que dominam parte 
significativa dos lançamentos imobiliários) e da aquisição de cotas de 
FIIs. Portanto, as transformações urbanísticas corroboram não só no 
sentido de prover ganhos aos capitais imobiliários e fundiário, mas 
também ao capital financeiro. 

No entanto, enquanto há uma presença de fundos de 
investimentos estrangeiros nas empresas, as cotas de FIIs têm sido 
adquiridas predominantemente por pessoas físicas residentes no país. 
Cabe apontar ainda que, embora as principais empreiteiras que atuam 
na OUC não sejam listadas na bolsa, tratam-se de grandes grupos 
transnacionais com atuação em diversos países, além disso, muitas 
dessas empresas são vinculadas a firmas de outros ramos que possuem 
capital aberto. 

Esses elementos apontam para uma complexificação do arranjo 
de players que promove as OUCs, e de uma ampliação dos vetores que 
pressionam a conexão entre o local ao global, ainda que de forma 
diferente dos casos dos grandes projetos urbanos europeus citados 
no trabalho, onde parece haver uma maior imbricação com o capital 
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financeiro internacional, incluindo atores financeiros institucionais 
privados. Importante notar, porém, que independentemente de quem 
seja o investidor (público ou privado, pessoa física ou jurídica) ou de 
onde esteja localizado, a lógica de maximização do retorno financeiro 
é reproduzida, direcionando a ocupação do espaço nesse sentido, o 
que constitui um impacto importante indiferentemente daquele que 
ocupe o papel do investidor. Esse é o caso, por exemplo, do papel do 
FGTS perante os ativos mobiliários da OUC Porto Maravilha, frente 
aos investimentos em CRIs ou em debêntures de empreiteiras. 

Ainda, embora o Cepac não tenha se tornado objeto de investi-
dores no mercado de capitais em São Paulo, sua experiência trouxe 
uma série de novos atores e instituições (como bancos, intermediários 
financeiros, consultorias especializadas) e procedimentos ao planeja-
mento urbano (preparação dos leilões, aprovações junto a CVM, rea-
lização de estudos econômicos específicos mirando os interesses de 
potenciais investidores), cujos papeis e impactos no planejamento ur-
bano carece maior atenção. As empresas que prestam consultoria para 
os estudos de precificação do Cepac exercem um papel chave como 
intermediadores entre as esferas públicas e privadas, com implicações 
importantes no design e implementação das OUCs. Esses aspectos com-
põem uma outra faceta do processo de financeirização, no sentido da 
colonização das lógicas e racionalidades financeiras em uma série de 
novos espaços do Estado, nesse caso no campo das políticas de plane-
jamento urbano. 

A ausência dos investidores financeiros na experiência do Cepac 
não evitou ainda a descontextualização do programa das OUCs em 
relação as necessidades locais. Apesar das OUCs serem justificadas 
recorrentemente como meios de combater o déficit habitacional, a 
maior parte dos investimentos públicos e privados tem sido realizada 
em favor de prover usos com a melhor expectativa de rendimentos 
futuros, o que se expressa no perfil de alto padrão dos empreen-
dimentos e nas megaintervenções públicas de cunho rodoviarista, 
que contrastam com as prioridades de uma das metrópoles latino-
americanas mais desiguais. 

É evidente que podemos observar vários elementos na trajetória 
das OUCs que remetem ao caráter patrimonialista do Estado brasileiro, 
como a troca de favores entre município e empreiteiras de obras 
públicas, a ingerência dos incorporadores na definição do preço do 
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Cepac, além dos diversos expedientes pelos quais o fundo público é 
drenado para áreas seletas da cidade em favorecimento aos interesses 
de agentes hegemônicos privados. 

Todavia, observa-se que isso tem ocorrido por meio de mecanismos 
diferentes, que guardam relação com o estágio atual de desenvolvimento 
capitalista sob a dominância financeira. Além dos instrumentos aqui 
tratados (Cepac, FIIs, oferta de ações de empresas imobiliárias na bolsa), 
destaca-se a emergência de outros, como a constituição de empresas 
estatais de capital aberto com a integralização de ativos financeiros e 
imobiliários vinculados às OUCs, prática inaugurada na OUC Porto 
Maravilha e exportada para outras cidades, como a empresa Bairros 
Tamanduateí na proposta de OUC com mesmo nome em São Paulo. 

Além disso, encontra-se em tramitação o Projeto de Lei Federal 
nº 459/2017 que regulamenta a securitização de créditos decorrentes 
de obrigação tributária de todos os entes da federação. Caso aprovado, 
serão abertas outras possibilidades de financeirização dos fluxos 
de renda provenientes das cidades e dos projetos urbanos. Isso 
possibilitaria, por exemplo, instrumentos análogos ao TIF, amplamente 
utilizado nos EUA, relacionado à securitização da expectativa de 
valorização futura do IPTU em projetos de renovação urbana. Esses 
fatores podem apontar para uma nova rodada de experimentações 
neoliberais de políticas urbanas no país.
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1. Introdução: controle de risco, do Arco Tietê aos 
Projetos de Intervenção Urbana

O presente capítulo problematiza os vínculos entre o urbanismo 
e a financeirização por meio da análise de um novo instrumento urba-
nístico gestado no município de São Paulo, o Projeto de Intervenção 
Urbana (PIU). O objetivo principal é analisar, de modo preliminar, 
a ligação lógica e processual entre a formulação da intervenção ur-
banística intitulada Arco Tietê, a criação e regulamentação do PIU 
e o entrelaçamento do planejamento urbano com normativas legais 
decorrentes da lei de Parcerias Público-Privadas (PPPs) desde a sua 
instituição oficial no início dos anos 2000. 

Em paralelo, busca-se identificar deslocamentos entre os papéis 
do poder público e do setor privado na formulação e no desenho da 
política urbana, que configuram um aspecto central para compreen-
der o aprofundamento de práticas que reiteram a segregação socioes-
pacial na cidade de São Paulo.

O nexo lógico entre a reprodução do capital, suas crises de acu-
mulação e o processo de urbanização impõe para as diferentes instân-
cias de Estado, a necessidade de ampliar em escala e intensidade os 
negócios que envolvem a produção do ambiente construído. Do mes-
mo modo, os investimentos privados no espaço urbano têm retorno de 
longo prazo, e, quanto maior o controle sobre os riscos e o comando 
sobre as condições de remuneração por parte do investidor, maior será 
o interesse de mercado pelo negócio viabilizado. Se, como sugere Da-
vid Harvey (1990, 2013), esses aspectos orientam vínculos entre o urba-
nismo e a financeirização, uma abordagem possível para refletir sobre 
a produção capitalista das cidades pode ser mediada pela construção e 
posterior revisão dos instrumentos urbanísticos.
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As Operações Urbanas exemplificam esse caminho e estão cerca-
das por uma vasta bibliografia capaz de problematizar as múltiplas fa-
cetas de um mecanismo muito utilizado para intervir nas cidades bra-
sileiras desde meados da década de 1990, especialmente nas grandes 
capitais do país (ALFREDO, 1999; BAITZ, 2011; CARLOS, 2008; FIX, 
2000; 2001; RAMOS, 2001; VAINER, 2013). A despeito das diferenças 
entre as perspectivas teóricas adotadas e os objetos de estudo, trata-se 
de um campo consolidado de argumentação. 

As Operações Urbanas serviriam para financiar obras de interes-
se público em um contexto de retração de orçamentária, como afir-
mado em sua defesa? Pelo contrário, as análises permitiram leituras 
distintas, chegando a tratar as Operações Urbanas como cortinas de 
fumaça capazes de ofuscar até mesmo o sentido estruturante de proje-
ções urbanísticas de setores mais progressistas vinculados ao planeja-
mento das cidades (FIX, 2000).

A abordagem crítica das Operações Urbanas é parte da trajetória 
desta pesquisa e seu ponto de partida está assentado na dissertação 
desenvolvida entre os anos de 2013 e 2015, intitulada A urbanização e o 
movimento de regulação do urbano (SILVA, 2015). Para tanto, foram rea-
lizadas imersões de campo, leitura crítica de documentos que norma-
tizam as intervenções públicas no Brasil e no município de São Paulo 
e análise detalhada de projetos urbanísticos orientados para o recorte 
da cidade desde os anos 1980. 

Além disso, foram executadas entrevistas semiestruturadas com 
representantes do poder público municipal, além do acompanhamen-
to sistemático de audiências públicas e eventos de promoção e divul-
gação do projeto em questão e de grandes marcos urbanísticos, tais 
como o Plano Diretor Estratégico e a Lei de Uso e Ocupação do Solo 
do município.

O monitoramento da regulamentação específica do Projeto de 
Intervenção Urbana (Decreto nº 56.901/2016) continuou após a con-
clusão da pesquisa de mestrado, bem como a análise de como esse ins-
trumento urbanístico tem sido utilizado para dar vazão a estratégias 
de desestatização de serviços e bens públicos encampadas pela gestão 
que assume a prefeitura de São Paulo a partir do ano de 2017.1 Nesse 

1 De 2017 a 2018, a Prefeitura Municipal de São Paulo foi governada por João Dória, do 
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, e, a partir de abril de 2018 passou ao seu 
vice, Bruno Covas, do mesmo partido.
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aspecto, além de estudos específicos, levantamento bibliográfico e lei-
tura crítica de toda a documentação rastreada, destaca-se a sistemati-
zação de informações oficiais sobre as fases dos diferentes Projetos de 
Intervenção Urbana já lançados e o monitoramento constante dos pro-
cedimentos adotados e uso do instrumento.2O capítulo se inicia com a 
localização da problemática em questão no interior da pesquisa que a 
originou, cuja orientação estava voltada para compreender a reestrutu-
ração da metrópole de São Paulo a partir de mudanças na organização 
produtiva do capital e os impactos desta alteração para a política ur-
bana. Em seguida, são abordados em detalhe os procedimentos para a 
formulação, o desenho e a regulamentação do Arco Tietê e dos PIUs, a 
fim de identificar imbricações e demarcar vínculos diretos e indiretos 
com o aprofundamento das PPP na política urbana. Por fim, as con-
siderações reforçam vínculos entre o movimento de regulação do ur-
bano e a necessidade de controle dos riscos de investimento por parte 
do capital, potencializando o olhar sobre os instrumentos urbanísticos 
enquanto abordagem metodológica.

2. Regulação e normativa: uma certeza invertida

Parte significativa das considerações aqui apresentadas apoiam-
se em três frentes de investigação conduzidas durante pesquisa ante-
rior (SILVA, 2015). A primeira delas tomou como ponto de partida o 
significado do Arco Tietê dentro de uma nova orientação urbanística 
para a cidade de São Paulo, cujo pilar estava assentado nas concepções 
de um macroprojeto intitulado Arco do Futuro. A segunda perseguiu 
vínculos entre o Processo de Manifestação de Interesse (PMI) para o 
Arco Tietê e a revisão oficial do Plano Diretor Estratégico do municí-
pio de São Paulo (PDE), dada a simultaneidade entre ambos. E a ter-
ceira, fundamental para os objetivos deste capítulo, procurou acessar 
os meandros da relação entre o poder público e representantes do 
grande capital imobiliário, com objetivo de compreender como se dava 
a formulação de uma intervenção urbanística de grande magnitude, 
desde o início viabilizada por um mecanismo normatizado no âmbito 
das Parcerias público-privada (PPP).

2 Neste aspecto, cabe destacar a minha participação direta em frentes de monitoramento e 
uso do instrumento realizadas enquanto fui assessora técnica de pesquisa e planejamento 
da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, de fevereiro de 2016 a agosto de 2018.
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De forma breve, a primeira frente destaca-se pela análise da for-
mação econômica e territorial do perímetro abarcado pelo projeto no 
conjunto do processo de urbanização da metrópole de São Paulo. O 
Arco do Futuro recolocou o debate sobre a reestruturação urbanística 
da capital paulista na agenda política e, justificado por mudanças nos 
ciclos de desenvolvimento dos setores produtivos do capital, apresen-
tou o intuito de modernizar estruturas fundamentais para a metró-
pole, a saber, o eixo de transporte circunscrito pela várzea de dois 
grandes rios, a malha ferroviária e os parques industriais. Para isso, 
foi decomposto em quatro Arcos territorializados, cujas bases se as-
sentam no traçado de grandes avenidas edificadas no entorno de rios 
que marcam a estruturação da cidade (Tietê, Tamanduateí, Pinheiros 
e Jurubatuba), sendo o Arco Tietê “o primeiro passo no processo de 
construção do Arco do Futuro” (SÃO PAULO, 2013d), ou seja, sua pri-
meira expressão territorial e estratégica.

Articulada com aspectos centrais da reestruturação produtiva do 
capital, a concepção dos Arcos se conecta aos vetores de valorização 
da cidade. Ao mesmo tempo, expõe a necessidade de estender esses 
vetores para responder à nova configuração territorial do trabalho na 
metrópole de São Paulo, oriunda das dinâmicas de dispersão indus-
trial em curso desde a década de 1980 (LENCIONE, 1994; 1998; 2011; 
BESSA et al., 2012). 

Além disso, a partir da análise de documentos oficiais e outros 
projetos, nota-se como esse Arco específico atualizava também as de-
mandas por intervenção pública nos terrenos ao redor do rio Tietê, e 
com isso recuperava e remontava as projeções urbanísticas do final dos 
anos 1980, aspecto que reforça a ligação entre esse projeto, a reestru-
turação produtiva do capital e a demanda por grandes intervenções 
urbanísticas nesta localidade.
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Figura 1. Arco Tietê em relação ao Arco do Futuro

Uma das primeiras imagens do projeto veiculada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Destaca-se nela o perímetro do Arco Tietê (central e mais escuro) no interior do território 
estratégico do Arco do Futuro (mancha que segue os principais rios e avenidas).
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo.

Desde meados da década de 1980, o interesse pela reestruturação 
de um espaço consolidado respaldava-se pela identificação de predo-
minância das telecomunicações,3 dos serviços4 e de negócios bancários 
e financeiros5 em relação ao setor industrial. Como bem pontuado por 
Alvarez (2013, p. 73),

3 De acordo com Lencioni (2011, p. 143), “São Paulo, o núcleo metropolitano, constitui o 
espaço de maior densidade virtual do País. [...]. Os dados de 2003 indicam que a cidade 
de São Paulo tinha 49% desses domínios [‘com.br’ e ‘org.br] do Brasil”.
4 Também de acordo com Lencioni (2011, p. 144), a cidade de São Paulo “é um local, por 
excelência, da gestão do capital. Essa condição pode ser medida pelo valor adicionado 
gerado no setor de serviços, que no ano de 2008 representava 78,5% do valor adicionado 
do município de São Paulo”.
5 De acordo com Bessa et al. (2012, p. 56), “O processo de concentração do setor [financeiro] 
já vem ocorrendo há décadas. [...] E, na década de 1990, [..] ocorre uma forte reestruturação 
do setor financeiro e uma concentração ainda maior no município de São Paulo”.
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Desde a crise dos anos 1980, um conjunto de antigas áreas industriais, 
desativadas, localizadas sobretudo junto às várzeas dos rios Tietê, 
Pinheiros e Tamanduateí, prenunciava a obsolescência de parte do 
capital fixo da metrópole e, ao mesmo tempo, as potencialidades 
abertas pela localização relativa destas propriedades e pela sua 
dimensão fundiária, em meio a uma intensa fragmentação.

Por sua vez, em 2014, o Arco Tietê era apresentado como respos-
ta à obsolescência de um espaço intensamente produzido; absorvia o 
dever de prover estruturas, equipamentos e serviços para suportar o 
desenvolvimento desses setores; e projetava intervenções para atender 
demandas técnicas de adequação da infraestrutura urbana. Como 
exemplo, pode-se observar a projeção de uma “infovia” de fibra ótica 
juntamente com o aterramento da linha de alta tensão na zona norte 
da capital, ou mesmo a conexão dos sistemas rodoviários Anhangue-
ra-Bandeirantes e Dutra-Fernão Dias. Além disso, uma de suas marcas 
era o fortalecimento do papel da cidade de São Paulo enquanto centro 
gerencial da metrópole paulistana, expresso na promoção de um Dis-
trito Econômico da Metrópole, nos arredores do complexo do Anhem-
bi.6Nos termos da produção capitalista de cidades, a reestruturação 
produtiva do capital imbrica-se com as reestruturações urbanísticas, 
à medida que edificações fabris (fábricas, galpões, armazéns) reapare-
cem no discurso sobre a morfologia urbana como áreas degradadas. 
Contudo, se a identificação destas condições no interior do períme-
tro recortado pelo Arco Tietê servia ao poder público para propagar 
a abertura de frentes de requalificação urbana, as descobertas desta 
frente de pesquisa indicaram outro movimento. Observadas do pon-
to de vista de quem reside e trabalha no entorno dessas edificações, 
as mesmas condições morfológicas explicitam que a produção dessa 
obsolescência é social e marcada pela reprodução da desigualdade, 
além de revelar que a transformação projetada possuía entre seus fun-
damentos a reiteração da segregação socioespacial e a necessidade de 
atenuar as crises de acumulação do capital por meio de intervenções 
urbanas de grande porte (HARVEY, 2011).

6 Inaugurado em 1970, o complexo do Anhembi está situado ao norte da av. Marginal 
Tietê, nos arredores da av. Cruzeiro do Sul. Dividido em Pavilhão de Exposições, Palácio 
das Convenções e Sambódromo, atualmente é administrado pela São Paulo Turismo 
S.A. (SPTuris), empresa pública em processo de alienação pela Secretaria Municipal de 
Desestatização e Parcerias, e por intermédio do PIU Anhembi.
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Com relação à segunda frente de análise, interessa destacar nes-
te capítulo apenas alguns aspectos revelados pelo monitoramento dos 
canais de comunicação entre Estado e mercado durante a revisão do 
Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo. No ano de 2013, 
a então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), 
em parceria com a SP-Urbanismo,7 deu início a dois processos de alta 
complexidade e que exigiram o envolvimento de um número conside-
rável de técnicos. 

De um lado, promovia-se o que ficou conhecido como a revisão 
participativa do PDE. Esse processo contou com inúmeras reuniões e 
oficinas de trabalho, e, ao todo, empreendeu 114 audiências públicas, 
envolvendo mais de 25 mil pessoas, como consta na plataforma de 
transparência pública Gestão Urbana. Em síntese, tratou-se de um 
esforço público para ampliar o debate sobre as diretrizes da políti-
ca urbana municipal, com a finalidade de subsidiar a construção de 
um projeto de lei a ser enviado à Câmara Municipal. De outro, e ao 
mesmo tempo, SMDU e SP-Urbanismo lançavam a primeira fase da 
chamada pública para o Arco Tietê, convidando grandes instituições 
privadas de diferentes segmentos do setor imobiliário para o diálogo, 
e colocando em prática novos conceitos de uma política urbana ainda 
em debate no âmbito do PDE. Em sua primeira fase, esse chama-
mento mobilizou 26 instituições privadas interessadas em apresentar 
propostas urbanísticas para a área em questão, sendo que, do total, 
dezessete8 projetos foram habilitados pelo poder público,9 levando 
7 SP-Urbanismo é o nome fantasia da empresa pública municipal intitulada São Paulo 
Urbanismo, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
8 A complexa parceria estabelecida entre Estado e futuros investidores é percebida pela 
lista dos 17 proponentes aprovados na primeira fase do território estratégico Arco Tietê: 
(1) AECOM, Blac, Carioca Engenharia, Cowan e CR Almeida; (2) Arcadis Logos, Mia 
Lehrer, Patrícia Akinaga, PWC, RTKL (Consultores: Azevedo Sette Advogados); (3) Axal 
Consultoria e Projetos Ltda.; (4) Barbosa e Corbucci Arquitetos Associados Ltda.; (5) 
Candido Malta Campos Filho associado à Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica 
(FCTH); (6) Consórcio Triptyque (Triptyque Projetos Ltda., Argeplan, Phyrestore, APUR, 
NFU); (7) Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.; (8) Construtora Odebrecht 
S.A. e Construtora OAS S.A.; (9) Construtoras Andrade Gutierrez S.A. e Queiroz Galvão 
S.A.; (10) Geométrica, UTC-Constran, Escola da Cidade; (11) Grupo Impulso; (12) IDOM 
Consultoria Ltda.; (13) IURBI Arquitetos Associados; (14) Magalhães & Associados, 
Figueroa Arquitetura e Urbanismo, Park Capital; (15) Planos Engenharia, prof. dr. Bruno 
Roberto Padovano e equipe e-DAU; (16) TC Urbes/ IBC; (17) Instituto de Urbanismo e 
Estudos para a Metrópole (Urben).
9 Consta no Relatório Resumo que “As propostas recebidas foram analisadas ao longo 
de 60 dias por equipe técnica composta por profissionais da SMDU e da SPUrbanismo, 
além da contribuição de técnicos de várias outras áreas da Prefeitura Municipal, como 
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seus proponentes para a segunda fase do processo que será detalha-
do no próximo item deste capítulo.

Nesse momento, interessa-nos pontuar que a simultaneidade en-
tre esses processos abria uma perspectiva inusitada, e tal como destaca-
do na quarta sessão do Seminário Temático do Arco Tietê, em abril de 
2013, “O PDE [Plano Diretor Estratégico] deverá consolidar, juridica-
mente, os sentidos socioeconômico e ambiental do território do Arco 
Tietê” (SÃO PAULO, 2013b). Para participar do chamamento públi-
co para o Arco Tietê, as entidades cadastradas deveriam tomar como 
ponto de partida o PDE em vigência (2002), contudo, teriam a chance 
de apresentar propostas que envolvessem modelagens econômicas e ju-
rídicas inéditas, fato incentivado desde o primeiro comunicado oficial,

Todas as propostas a serem formuladas deverão considerar o quadro 
legal de regulação urbana vigente, em especial as disposições do 
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), do Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo (Lei nº 13.430/2002), da 
Lei nº 13.885/2004 e legislação correlata que disciplinam a área de 
intervenção, podendo ser proposto o uso dos instrumentos jurídicos 
pertinentes e sugeridas eventuais mudanças na legislação municipal 
que se mostrem necessárias à implantação do projeto urbanístico, 
considerando-se, ainda, a Revisão do Plano Diretor Estratégico que 
ocorrerá no presente ano. (SÃO PAULO, 2013a, p. 5).

É importante reforçar que não foi identificada qualquer 
irregularidade legal na condução dos processos elencados, e as 
observações apresentadas são de cunho crítico relacional, não jurídico. 
Desta perspectiva, nota-se que a simultaneidade entre os dois processos 
instaurou um canal privilegiado de diálogo entre o poder público e 
alguns entes privados. Nesse sentido, mesmo com a abertura de um 
intenso processo de consulta pública, o poder público estreitava ainda 
mais seus laços com representantes do setor privado organizado por 
meio de empresas e consórcios, e fortalecia a aproximação entre a re-
visão do Plano Diretor e as Parcerias Público Privadas.

De acordo com o art. 146 do plano diretor de 2002, um Projeto 
de Intervenção Urbana Estratégica destinava-se a territórios especí-

transporte, habitação, verde e meio ambiente, finanças e planejamento” (SÃO PAULO, 
2013b). 
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ficos, com potencial para a implantação de equipamentos que dina-
mizam e qualificam a região do entorno, além de englobar uma lista 
com a designação de menos de vinte áreas. Por sua vez, e a partir da 
promulgação do novo plano no ano de 2014, o Projeto de Intervenção 
Urbana passa a ser apresentado como a principal figura para induzir 
transformações na Macroárea de Estruturação Metropolitana,10 além 
de servir como meio oficial para alterar os coeficientes de aproveita-
mento de uso do solo previstos pelo plano diretor e definidos pela lei 
de zoneamento, tal como descrito na Subseção II. Nesse novo marco 
regulatório, o PIU se destacava enquanto instrumento urbanístico de 
mediação, e passou a concentrar todos os procedimentos envolvidos 
na formulação de novos instrumentos urbanísticos finalísticos, tais 
como operações urbanas, áreas de intervenção urbana, áreas de estru-
turação local e concessões urbanísticas.

Marx (1985), ao analisar o processo de expropriação camponesa 
na Inglaterra, reconhece que a instituição de leis e normas está su-
bordinada a processos econômicos e sociais, ainda que o fato possa 
aparecer socialmente de modo contrário. Ao explicitar que o sentido 
das “leis sanguinárias” era o de legitimar e naturalizar processos eco-
nômicos e sociais, o autor questiona tanto o poder abstrato das leis, 
quanto sua capacidade de preconizar relações sociais. Há, portanto, 
uma inversão dos termos da questão, que se repete no caso analisado. 

Se a legislação urbanística aparece socialmente como pressupos-
to para a produção da cidade e para dar condições ao planejamento 
urbano, a análise sobre os meandros da formulação de normativas evi-
dencia a sua ligação com formas de negócio imobiliário já existentes, 
com grupos de interesse atuantes e com movimentações do mercado 
imobiliário com alta rentabilidade, especialmente no sentido da redu-
ção dos riscos para o investimento.

Por meio desta inversão, as normativas deixam de figurar como 
uma condição, e adquirem o caráter de instrumento, cuja criação serve 
para garantir a reprodutibilidade de um determinado modelo de in-
vestimento. Sob esta ótica, as inovações procedimentais são compreen-

10 De acordo com o art. 11 do Plano Diretor Estratégico de 2014, trata-se de um novo 
zoneamento que “caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema ferroviário e 
rodovias que articulam diferentes municípios e polos de empregos da Região Metropolitana 
de São Paulo, onde se verificam processos de transformação econômica e de padrões de uso 
e ocupação do solo, com a necessidade de equilíbrio na relação entre emprego e moradia”, 
no qual insere-se o Arco Tietê (SÃO PAULO, 2014).
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didas como uma experimentação com o objetivo de consolidar novos 
modelos de negócio. É também nessa chave que analisamos o Arco 
Tietê como uma estratégia, mais ou menos consciente, utilizada para 
atualizar modelagens urbanística, jurídica e financeira da política ur-
bana de São Paulo, cujo processo serviu à formulação do PIU.

Por sua vez, a terceira frente de análise detalha aspectos proce-
dimentais e normativos de um Processo de Manifestação de Interesse 
(PMI), e identifica elementos que, posteriormente, foram utilizados 
para estabelecer o nexo entre o Arco Tietê e a promoção do Projeto 
de Intervenção Urbana (PIU). Assim, ainda que a hipótese seja preli-
minar, o desenvolvimento a seguir interliga os resultados dessa frente 
com novas pesquisas, a fim de evidenciar tais vínculos e apresentar 
algumas questões.

3. Do Arco ao PIU: crise e parceria público-privada na 
economia política da cidade

Em fevereiro de 2013, a prefeitura lançou um chamamento pú-
blico para a apresentação de propostas urbanísticas para o perímetro 
envolvido pelo Arco Tietê, por meio de um Processo de Manifestação 
de Interesse. Dividido em duas etapas, a primeira servia para a sua 
formulação conceitual, enquanto a segunda tinha como objetivo levan-
tar estudos de viabilidade técnica para as propostas validadas na fase 
anterior. 

Mediante a abertura do edital, a prefeitura solicitou proposições 
relativas ao planejamento urbanístico, econômico e social do território 
e à estruturação de novas normativas jurídico-urbanísticas, bem como 
modelos e mecanismos de participação viáveis.

 Assim, para participar, os interessados deveriam apresentar,

a) Modelo urbanístico contendo hipóteses de transformação urbana, 
modificação de usos, melhorias no sistema de mobilidade e transporte 
em seus diversos modais, modelos tipológicos e de ocupação, inclusive 
vinculados ao melhoramento ambiental e da drenagem do território, 
hipóteses e estratégias de faseamento da intervenção;
b) Modelagem jurídica apontando possíveis instrumentos ou 
processos que favoreçam a transformação, indução ou intervenção 
territorial;
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c) Estudos socioeconômicos que demonstrem a promoção dos 
setores produtivos e a geração de emprego e renda, vinculado ao 
público alvo do projeto;
d) Meios de Interação Social e Institucional que contenham 
estratégias de construção coletiva da intervenção com a participação 
da absoluta maioria dos agentes envolvidos com este processo. 
(SÃO PAULO, 2013a, p. 4).

O lançamento não implicava na abertura de qualquer licitação, 
pois sua finalidade era exclusivamente a definição de objetivos, obras 
e equipamentos que comporiam o Arco Tietê. Além disso, para parti-
cipar do chamamento a instituição deveria arcar com todos os custos 
envolvidos na elaboração dos produtos, e o poder público apenas res-
sarciria empresas e consórcios de maneira proporcional ao uso público 
dos projetos apresentados. 

Como esclarecimento, findada a primeira fase desse processo, a 
prefeitura dispôs de um montante de R$ 2.910.000,00, que foi divi-
do entre os dezessete proponentes habilitados. Nesta fase, os maiores 
beneficiários foram Instituto Urben (R$ 539.142,86), Consórcio Ode-
brecht e OAS (R$ 486 mil), Consórcio Andrade Gutierrez e Queiroz 
Galvão (R$ 300.142,86), Idom (R$ 298.142,86) e Camargo Corrêa (R$ 
240.142,86).

Mediante análise da prefeitura, as proposições validadas se trans-
formaram no Relatório Resumo para os Estudos de Viabilidade (Re-
latório Resumo) (SÃO PAULO, 2013b). O Relatório Resumo serviria, 
então, para definir o Arco Tietê a partir de três PIUs [Apoio Urbano 
Norte, Apoio Urbano Sul e Centralidade], instrumento urbanístico 
ainda desconhecido e sem regulamentação, e também para dar pros-
seguimento à segunda fase do processo. Destaca-se que nem todos os 
entes habilitados tiveram interesse em participar da segunda fase do 
chamamento, e ao final foram entregues apenas cinco estudos de via-
bilidade técnica.11 A isso, seguiu a elaboração do projeto de lei para o 

11 De acordo com informação verbal do diretor da SP-Urbanismo, as principais 
reclamações diziam respeito à longa duração do processo e à insegurança em relação 
aos encaminhamentos, ao passo que as proposições poderiam não se transformar em 
licitações. Além disso, supõem-se que a situação também foi afetada pelos impactos da 
Operação Lava-Jato no setor da construção civil, iniciativa de investigação e combate 
à corrupção no governo Brasileiro encabeçada pelo Ministério Público Federal e pela 
Polícia Federal, desde 2014.
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Projeto de Intervenção do Urbana Arco Tietê (PIU ACT), seu envio 
para a Câmara Municipal em dezembro de 2016, e um posterior arqui-
vamento a pedido da nova gestão municipal em maio de 2017.

A trajetória descrita e as opções pelo procedimento adotado fo-
ram questionadas desde o lançamento do Arco Tietê. Rolnik (2013), 
uma das primeiras a se posicionar, pontuou que a execução do plane-
jamento urbano deveria partir de definições públicas e claras, com o 
respectivo detalhamento dos objetivos de um plano, para, só depois, 
adotar o instrumento urbanístico mais adequado para esse alcance. 

[...] nós ensinamos que primeiro se define o que se quer para a área, 
debatendo amplamente com a sociedade [...] uma vez definido o 
que se quer, discutem-se quais são os melhores instrumentos para 
implementar a proposta. O caminho que está sendo colocado agora 
é o contrário, ele começa com o instrumento, que é a parceria 
público-privada. A partir daí se definirá o projeto.

À época, Ferreira (2013) também apresentou inquietações relativas 
ao processo, identificando nele a destinação de uma das competências 
de caráter público do planejamento para o setor privado,

[...] delegar o planejamento de uma área tão grande da cidade a 
empresas privadas é constatar que o Poder Público está, de alguma 
forma, renunciando à sua prerrogativa de fazer planejamento 
público. [...] é uma prerrogativa do poder público, pois ele tem 
enorme poder, o de dar a ‘cara’ da cidade e fazer com que sua 
configuração, no futuro, seja mais ou menos democrática, mais ou 
menos pública, mais ou menos bem resolvida.

De acordo com Pedro Novais de Lima Jr. (2003, p. 22), a defesa de 
uma definição própria para o ato de planejar exige, consequentemente, 
a afirmação de certas práticas sociais envolvidas. Objeto em disputa, o 
planejamento seria então definido pela afirmação, ou negação, de prá-
ticas executadas e de relações sociais construídas, tratando-se, portan-
to, de uma conceituação fundamentalmente política. Reconhecemos 
em Ferreira (2013) e Rolnik (2013) a defesa de certos princípios para o 
planejamento urbano: ele deve ser público, as decisões sobre a cidade 
devem ser tomadas pelo Estado em constante diálogo com a sociedade 
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civil e, em especial, os objetivos precisam ser traçados antes da escolha 
do instrumento urbanístico necessários para sua viabilidade. Não seria 
possível nem desejável explorar neste capítulo a relação entre o Esta-
do e a produção capitalista da cidade, reiterando a relevância prática 
e radical de uma concepção crítica de planejamento urbano. Para os 
objetivos desta reflexão, o interesse em identificar certos princípios 
defendidos por dois professores de uma escola do urbanismo brasilei-
ro se orienta pela análise das transformações estratégicas, práticas e 
discursivas que movem o urbanismo e que podem ser reconhecidas no 
desenvolvimento do Arco Tietê.

Projeto sem escopo, e cuja definição de concepções, intenções e 
objetivos se dariam no diálogo direto com os principais interessados 
do mercado de terras, da construção civil, dos negócios imobiliários e 
de grandes consultorias de urbanismo. Ao partir de um chamamento 
público, o Arco Tietê contornava certas práticas de referência para o 
planejamento urbano.

Para tanto, a municipalidade adotava um mecanismo pouco co-
nhecido e gestado no âmbito das PPP. Por meio desta opção, consór-
cios, escritórios e empresas tiveram a oportunidade de participar ati-
vamente da definição das concepções de um projeto urbanístico es-
tratégico e de grande magnitude, bem como na indicação de obras e 
serviços para o perímetro. Assim, se Ferreira (2013) e Rolnik (2013) 
entendem que a autoridade sobre a projeção futura da cidade deve ser 
assumida diretamente pelo poder público, ambos haviam identificado 
uma mudança de paradigma no desenvolvimento desse Arco, e aler-
tavam sobre riscos implicados nesta nova forma de pensar o projeto.

É de amplo conhecimento que as operações urbanas serviram e 
ainda servem para flexibilizar a produção do ambiente construído e 
alterar o quadro imposto pela lei de uso e ocupação do solo. Contudo, 
nesse modelo de intervenção, o poder público ainda mantém sob seu 
domínio o controle sobre as projeções urbanísticas para esses recortes 
espaciais. A despeito da contratação de terceiros para elaborar estudos 
urbanísticos e de viabilidade, e da influência indireta do mercado na 
priorização de ações dos planos de obra, os projetos de lei são elabo-
rados pela municipalidade e possuem termos de referência que justifi-
cam o interesse público de cada intervenção proposta para o períme-
tro. Além disso, desde que se tornaram consorciadas, a contrapartida 
das operações urbanas deve ser prevista e arrecada por meio de Cer-
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tificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac), modelagem 
vinculada a títulos financeiros da Bolsa de Valores, e regulada pela 
Comissão de Valores Mobiliários.

Longe de defender esse modelo de intervenção, atenta-se com 
esta descrição para a identificação de fronteiras entre as Operações 
Urbanas e o Arco Tietê. Em contraponto a essa forma recorrente de 
operar, o Arco partia de um chamamento viabilizado pelo Processo 
de Manifestação de Interesse, e aglutinava demandas de mercado por 
padrões urbanísticos ainda mais flexíveis. Tal fato é reforçado pela sis-
tematização das propostas que compõem o Relatório Resumo e que 
evidenciam a repetição de dois aspectos centrais do projeto: o rio Tietê 
como meio e justificativa para uma nova programação da vida urbana 
e da cidade,12 e o privilégio das concessões como mediação jurídica 
necessária para a execução de obras e serviços.

Na publicação de balanço dos 10 anos da lei federal das Parcerias 
público-privadas, há um debate sobre a ampliação das concessões, e 
alterações no papel do mercado durante a concepção de projetos públi-
cos (REIS, JORDÃO, 2015). De acordo com os autores, o Estado dispõe 
de quatro alternativas para desenvolver projetos, podendo: (i) elaborar 
internamente a partir do seu quadro técnico; (ii) firmar convênio ou 
termo de cooperação com instituições previstas em lei; (iii) contratar 
por meio de licitação ou dispensa, também nos termos da lei; ou, a 
partir dos decretos federais nº 5.977/2006 e nº 8.428/2015, (iv) autori-
zar a elaboração de estudos e projetos por meio de Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI), quando de iniciativa pública, ou Ma-
nifestação de Interesse Privada (MIP), para casos de iniciativa privada.

Na visão de Reis e Jordão (2015, p. 208), um pressuposto para mo-
dernizar o planejamento público é que “faz mais sentido ter gestores 
qualificados para coordenar projetos do que ter especialistas públicos 
em número suficiente e tecnicamente aptos a elaborá-los integralmen-
te nas mais diversas áreas”. Defendem, portanto, que a utilização de 
PMIs e MIPs pode induzir uma aproximação desejável entre poder pú-
blico e iniciativa privada, e pontuam os desafios e algumas melhorias 
factíveis a partir dos procedimentos analisados. Além disso, com en-
foque nas experiências brasileiras de MIP e PMI em diferentes níveis 
da federação, os autores destacam que a flexibilidade administrativa 

12 Parte desta reflexão está desenvolvida em artigo publicado pela Le Monde Diplomatique, 
chamado “Natureza e consenso: uma reflexão a partir do rio Tietê” (SILVA, 2018).



161

Fernanda Pinheiro da Silva

é uma condição para a viabilidade desses procedimentos. Diferente 
do habitual, essas manifestações de interesse flexibilizam (i) o grau de 
maturidade do objeto, que pode ser detalhado ou não; (ii) o cronogra-
ma, que pode ser alterado ao longo do processo; (iii) o conteúdo, que 
admite mudanças de natureza técnica e de modelagem jurídica; (iv) o 
impacto financeiro, que está sujeito a variações em função das mode-
lagens apresentadas; bem como (v) o procedimento em si, que pode 
ter uma ou mais fases, e ser iniciado por uma MIP, por um PMI, ou 
mesmo tratar-se de um PMI promovido a partir de uma MIP. 

Por mais que pesem as divergências teóricas e políticas com rela-
ção à proposição desses autores, nota-se nesta abordagem um detalha-
mento esclarecedor. Com base na definição precisa dos dois formatos 
de manifestação de interesse, tomamos conhecimento dos contornos 
regulatórios de um procedimento que objetivamente recolocou papéis.

Fluxograma 1. O uso do Processo de Manifestação de Interesse (PMI) e 
da Manifestação de Interesse Privado (MIP) para o desenho de Parcerias 
público-privadas

 
Fonte: Elaborado pela autora.
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O Fluxograma 1 procura retratar o item (v) da flexibilidade ad-
ministrativa de manifestações de interesse, pois ele nos ajuda a com-
preender vínculos entre o Arco Tietê e o PIU. Dialogando com o caso 
estudado, “a inexistência de regras bem definidas, ao invés de confi-
gurar um problema, consiste em traço essencial das manifestações de 
interesse” (REIS, JORDÃO, 2015, p. 210), e serviu para que diferentes 
instituições apresentassem orientações urbanísticas para o perímetro 
demarcado por esse Arco. 

Nesse processo, houve uma defesa explícita do uso das conces-
sões como condição sine qua non para viabilizar as obras e serviços 
apresentados. Aspecto que pode ser verificado nas propostas envia-
das, no Relatório Resumo para o Arco Tietê (SÃO PAULO, 2013b) e, 
posteriormente, nos princípios do decreto do PIU, entendido como 
instrumento privilegiado para fomentar intervenções urbanísticas na 
cidade de São Paulo.

O teste, mais ou menos consciente, de uso do Processo de Mani-
festação de Interesse para a formulação do Arco Tietê se desdobrou 
oficialmente na apresentação de um instrumento novo, mesmo antes 
da aprovação do novo Plano Diretor Estratégico do município. Insti-
tuído oficialmente pelo PDE em 2104 e detalhado no ano de 2016 por 
decreto específico, o PIU se tornava um importante instrumento urba-
nístico de mediação para dar suporte à elaboração de novos projetos 
urbanísticos e suas respectivas modelagens jurídicas e financeiras. 

A sua operacionalização em decreto prevê a elaboração de uma 
proposição urbanística abrangente (a), e exige tanto a definição de um 
programa de interesse público (b), com as diretrizes urbanísticas e os 
estudos de impacto, quanto a elaboração de um diagnóstico da área 
de intervenção (c), com a demarcação do perímetro e a caracterização 
do território, todos os produtos sujeitos à consulta pública pela inter-
net (d). Além disso, antes de sua validação final (e), e das respectivas 
proposições urbanística, jurídica e econômica, o poder executivo fica 
obrigado a realizar ao menos uma discussão presencial sobre o Projeto 
em formato de audiência pública (f).

Elaborado pela SP-Urbanismo, e adaptado para os propósitos des-
sa reflexão, o Fluxograma 2 ilustra bem o caráter de mediação desse 
instrumento urbanístico:
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Fluxograma 2. A operacionalização de um Projeto de Intervenção Urbana (PIU)

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, com alterações pela autora.

Destaca-se que a condução de todas as etapas deve ser realizada 
pelo poder público, contudo, houve uma abertura importante para a 
participação de terceiros. Do modo como foi delineado pela prefeitura, 
uma nova proposição de PIU também pode ser requerida diretamente 
via Manifestação de Interesse Privada (MIP), e todos os seus produtos, 
incluindo o Programa de Orientação Pública, podem ser produzidos 
a partir de um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), tal 
como aplicado no caso do Arco Tietê. 

Além disso, é importante destacar que sob estas condições a mes-
ma empresa habilitada para construir as referências para uma licitação 
ou concorrência pública pode, em seguida, obter o aval para disputá-la 
oficialmente. Em outras palavras, o PIU autorizou que uma mesma 
figura jurídica apresente proposições urbanísticas para uma determi-
nada porção da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, seja a respon-
sável pela sua execução e/ou gerência. 
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O Fluxograma 2 pode ser didático, mas não explicita de forma 
clara que o PIU pode ter origem em uma MIP, ou ser construído por 
meio de um PMI, tal como o Arco Tietê. Em acordo com essa orienta-
ção, o desenho procedimental elaborado pela SP-Urbanismo não ex-
põe a complexa teia de relações que o instrumento amplia dentro do 
campo institucional de atuação do capital privado, que adquire mais 
liberdade para participar da formulação dos modelos que deverão 
orientar as intervenções urbanas, tal como buscamos representar no 
Fluxograma 3, 

Fluxograma 3. O uso do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
e da Manifestação de Interesse Privado (MIP) em Projetos de Intervenção 
Urbana (PIUs): uma interface entre a política urbana e as parcerias público-
privadas

 

Fonte: Elaborado por Fernanda Pinheiro da Silva.

Se, como revelam Reis e Jordão (2015), o PMI e a MIP conferiram 
maior liberdade para a iniciativa privada no processo de formulação 
de políticas em diferentes setores, ao transporta-los para o campo da 
política urbana foi possível garantir um deslocamento do investidor 
privado, que deixou de se restringir apenas ao “como empreender em 
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uma região da cidade”, para se deslocar para “o que fazer de um deter-
minado território”. Autorizada pelo PIU, a fundamentação legal dessa 
extensão de atuação do privado na formulação da política urbana está 
ancorada na incorporação das duas figuras jurídicas desenvolvidas 
para viabilizar as PPP.

Como já apresentado, as manifestações de interesse são gestadas 
no âmbito da lei das Pareceria público-privadas, e se viabilizam por 
meio de decretos federais (nº 5.977/2006 e nº 8.428/2015) e de cunho 
estadual (São Paulo, nº 57.289/2011). Sejam de iniciativa pública ou 
privada, elas conferem liberdade para a iniciativa privada, e permitem 
a sua atuação direta na proposição de condições e critérios para con-
corrências públicas. 

Criadas para auxiliar a formatação de concessões administrativas 
ou patrocinadas, acabaram ganhando espaço na elaboração de políti-
cas estaduais e municipais das mais variadas pastas, mesmo quando 
não vinculadas diretamente a lei de Parcerias. Assim, ao criar uma 
jurisprudência que aproxima o privado da elaboração de critérios e di-
retrizes para processo de concorrência pública, aos poucos, o governo 
federal também fomentava o uso desses procedimentos em diferentes 
âmbitos da administração pública estadual e municipal, bastando ape-
nas algumas adaptações normativas.

Estabelecendo a ponte entre esse debate e a política urbana do 
município de São Paulo, interessa para este capítulo identificar e refor-
çar que, formulado a partir de uma experiência teste, o PIU absorveu 
estruturalmente as manifestações de interesse criadas pela lei de PPP, 
e as transformou em um caminho oficial e privilegiado para a formu-
lação de novas proposições urbanísticas. Esse teste, mais ou menos 
consciente, fez uso de um Processo de Manifestação de Interesse para 
formular o desenho de um projeto estratégico, o Arco Tietê, e se des-
dobrou na apresentação oficial de um instrumento novo mesmo antes 
da aprovação do novo Plano Diretor Estratégico do município. 

O município de São Paulo institucionalizou um canal privilegia-
do de diálogo entre a administração pública e os principais interes-
sados no circuito de acumulação de capital por meio da produção do 
espaço urbano. Contudo, do ponto de vista da mobilização e remu-
neração do capital financeiro, ainda se faz necessário compreender 
o elo entre esse movimento normativo e o controle de risco sobre os 
negócios urbanos.
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Desde meados da década de 1970, a expansão neoliberal que 
resultava dos novos parâmetros da acumulação flexível produzia 
também um novo modelo de urbanismo reconhecido pelo emprego 
de termos como planejamento estratégico e marketing de cidades 
(HARVEY, 2011). Implementado no Brasil em especial a partir dos 
anos 1990 (LIMA JR., 2003; VAINER, 2013), a utilização desse mo-
delo na política urbana se consolidava principalmente por meio das 
operações urbanas.

Tratando dessa relação, Mariana Fix (2000, p. 10) apresenta as 
operações urbanas enquanto:

[...] ‘modernas’ formas de parceria, que tomam como justificativa 
a crise fiscal, diante da qual o Estado não teria mais condições 
de financiar as obras urbanas, devendo, portanto, assumir 
forçosamente apenas o papel de ‘promotor’ (ou ‘indutor’ e 
‘regulador’), e criar condições para facilitar a instalação de 
infraestrutura pela própria iniciativa privada.

Para a autora, o instrumento estabeleceria uma parceria de nova 
ordem na política urbana, na qual o setor privado se responsabiliza 
pelo pagamento de contrapartidas para adquirir potencial construtivo 
adicional e, em troca, angaria a certeza de que irá reincorporar esse 
desembolso por meio de intervenções públicas na mesma área de seu 
investimento. 

O outro lado dessa parceria seria a captação de recursos para via-
bilizar obras de interesse público por intermédio dessas contraparti-
das. Contudo, para viabilizar a operação, o Estado responsabiliza-se 
pela aplicação desses recursos no mesmo local que os concentra, ga-
rantindo a provisão de infraestrutura, além de altas taxas de rendi-
mento futuro para o investimento privado.

Em uma acepção relacional e ampla, a parceria público-privada 
refere-se às diferentes formas de acordo firmado entre administra-
ção pública e particulares, desde que respaldada pela execução de 
serviços e obras de interesse público. Sob essa ótica, Fix (2000, p. 
9-10) identifica as Operações Urbanas enquanto uma forma jurídica 
e econômica que consolida essa parceria no planejamento urbano e 
encobre que mais uma parcela do fundo público estaria sendo trans-
ferida ao setor privado.
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Contudo, em uma acepção mais normativa, as Parcerias públi-
co-privadas respondem sempre por um mecanismo de concessão, e 
devem ser empreendidas por intermédio das leis que regulam esta mo-
dalidade de contrato. Apoiado nessa distinção, Ricardo Baitz (2011) 
discorre sobre deslocamentos imputados à política urbana a partir de 
outro instrumento urbanístico, a Concessão Urbanística.

A rigor, as Operações Urbanas não constituem Parcerias Público-
Privadas, pois é o poder público que se encarrega da promoção da 
obra que dinamiza a região. Contudo, o espírito incitador da economia 
previsto nas PPPs já se faz interiorizado nas Operações Urbanas, e a 
Concessão Urbanística o externaliza. (BAITZ, 2011, p. 210-211).

Baitz (2011, p. 214) identifica que o maior risco para o setor imo-
biliário continua sendo “a possibilidade do capital invertido em edi-
ficações não se valorizar acima das médias”. Nesse sentido, tanto a 
Operação Urbana Consorciada (OUC), como a Concessão Urbanística 
surgem como “instrumentos e políticas que asseguram uma rentabili-
dade superior ao circuito financeiro”. Entretanto, se nos dois casos há 
dispersão dos riscos, por meio da segunda o domínio sobre a proprie-
dade privada da terra desloca-se para o investidor privado sem que ele 
tenha que contabilizá-la no investimento inicial.

As Operações Urbanas anteciparam o espírito incitador das PPP 
na política urbana, e potencializaram uma cadeia de processos ligados 
à Lei de Desfavelamento e às Operações Interligadas, ambas promovi-
das na cidade de São Paulo em meados da década de 1980. Por sua vez, 
a Concessão Urbanística parecia externar por completo esse espírito 
ao viabilizar a conquista, por parte do setor privado, de alguns direitos 
exclusivos do poder público, como a exploração de terras públicas, a 
desapropriação de terrenos privados, e o direito de cobrar tributos 
pelo uso de um imóvel público por tempo determinado.

Se o investimento de capital no ambiente construído é um pro-
cesso de remuneração em longo prazo, por outro lado, além dos lu-
cros envolvidos na produção direta, a mercadoria produzida incorpora 
uma parte da mais-valia produzida socialmente por meio da renda da 
terra. A Concessão Urbanística aparecia naquele momento enquanto 
forma capaz de renovar a segurança das OUC, e permitir o acesso 
à propriedade de terras públicas e privadas (por meio do direito de  
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desapropriação) sem os riscos envolvidos na sua compra. Além disso, o 
investidor repassava para o Estado os riscos de um retorno insuficiente 
e, principalmente, a absorção da obsolescência do espaço produzido. 

Baitz (2011, p. 211) sintetiza a questão da seguinte forma:

[...] o experimento de uma PPP envolvendo a urbanização: através 
dela o município desenvolve um projeto executivo e habilita os 
interessados a implementá-lo. Além do projeto, a municipalidade 
outorga o direito de desapropriação, exclusivo do poder público, à 
iniciativa privada, de modo que o projeto encontre sua viabilidade 
jurídica. Por sua vez, a viabilidade econômica se faz pela própria 
demolição-incorporação-venda previstos na ‘re-urbanização’ da 
área-foco, o que merece ser relativizado à medida que a iniciativa 
privada poderá reter a propriedade das edificações e habilitar a 
venda de direitos abstratos, como a possibilidade de morar em um 
apartamento por 100 anos.

Circunscrito nesse processo, o Arco Tietê apontava para uma de 
suas franjas. Como pontuado pelos autores, Operações Urbanas Con-
sorciadas e Concessões Urbanísticas explicitam de que modo o po-
der público zela pela segurança dos investimentos privados, criando 
condições de acesso aos fundos públicos destinados às obras de de-
senvolvimento urbano. Se a PPP “funciona como um mecanismo para 
que apenas uma fração da cidade continue a resolver seus problemas, 
utilizando o Estado como instrumento privado de acumulação” (FIX, 
2000, p. 11), e se seu aprofundamento permitiu “por um lado uma 
série de lucros extraordinários e por outro lado, assegurarem uma in-
versão contínua de capital” (BAITZ, 2011, p. 214), o desenvolvimento 
do Arco Tietê nos colocava diante de uma relação nova. 

Inserido nesse processo, o Arco Tietê evidenciava uma de suas 
franjas, que a nosso ver se concentrou diretamente na definição e re-
gulação dos Projetos de Intervenção Urbana. Isso porque, com o PIU, 
o setor privado conquistou institucionalmente um canal direto de ne-
gociação com o Estado, sem qualquer regulamentação prévia para o 
projeto final, apenas com a premissa de possíveis parcerias. 

Encampado como uma nova estratégia da política do espaço, o 
Arco Tietê engendrava mecanismos de concessão ao privado do direi-
to de designar finalidades, objetivos, obras mais rentáveis, além das 
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mediações jurídicas e econômicas de uma projeção urbanística. Por 
sua vez, o Projeto de Intervenção Urbana insurge como meio, como 
mediação procedimental sem modelo, o que amplia a sua capacidade 
de controle de risco. 

Assim, a nosso ver, a sua criação aprofunda a realização das de-
terminações apresentadas por Baitz (2011) e Fix (2000), e evidencia 
com clareza que o curso desse processo vai de encontro à concessão 
do planejamento urbano à iniciativa privada. Aspecto reforçado pelo 
viés privatista do instrumento, que permite terceirizar a definição 
do que seria o caráter público de obras e serviços, bem como dos 
formatos jurídicos e modelos econômicos viáveis para a execução das 
intervenções públicas.

Considerações finais

A reflexão apresentada neste capítulo buscou retratar de modo 
preliminar alguns apontamentos sobre o movimento normativo da po-
lítica urbana recente e suas interfaces com a financeirização a partir 
de estudos de caso concentrados na cidade de São Paulo. Os resulta-
dos de pesquisas anteriores levantaram duas hipóteses principais, (i) 
a de que a experimentação promovida por meio do Arco Tietê teria 
engendrado a formulação de um novo instrumento urbanístico, e (ii) a 
de que esse instrumento, o PIU, aprofunda a influência das Parcerias 
público-privadas no campo da política urbana. Consolidando aspectos 
observados no desenvolvimento do Arco Tietê, o PIU criou condições 
objetivas e legais para o poder público acolher intervenção urbanística 
propostas pela inciativa de agentes que representam o grande capital 
envolvido com os negócios urbano.

A simultaneidade entre o Processo de Manifestação de Interesse 
para o Arco e a revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo for-
talece as hipóteses, a medida que serviu de garantia para a consolida-
ção jurídica de um instrumento derivado desse experimento. Por sua 
vez, o decreto de regulamentação específica do PIU institucionalizou 
a prerrogativa do interesse privado para o desenvolvimento do projeto 
e do desenho urbano. 

Sem usar de qualquer irregularidade legal, a prefeitura municipal 
de São Paulo consolidou juridicamente o que chamamos de instru-
mento urbanístico de mediação. Em síntese, o PIU se caracteriza por 
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um conjunto de regras procedimentais, cujo horizonte é subsidiar a 
construção de intervenções urbanas operadas via decreto, ou via ins-
trumentos urbanísticos finalísticos, tais como operações urbanas, 
áreas de intervenção urbana, áreas de estruturação local e concessões 
urbanísticas. E as formas de proposição variam, podendo ser de inicia-
tiva e elaboração pública, de iniciativa pública e elaboração privada ou 
mesmo de iniciativa privada e elaboração público-privado.

Diante disso, importa reforçar que os estudos empreendidos 
confirmam que o PIU autoriza, de modo institucional, o investidor 
privado a indicar territórios específicos de seu interesse para trans-
formação, a definir princípios e diretrizes para a atuação pública em 
determinadas áreas da cidade e até mesmo a propor a repactuação de 
coeficientes de aproveitamento do uso do solo e de parâmetros para 
a ocupação de lotes. 

Todos esses elementos podem ser observados e analisados, por 
exemplo, no caso do PIU Vila Leopoldina-Villa Lobos, proposto em 
agosto de 2016 pelo grupo Votorantim, em parceria com a incorpora-
dora SDI Desenvolvimento Imobiliário e com o Instituto Urben, um 
dos principais atores do Processo de Manifestação de Interesse para 
o Arco Tietê. Sendo assim, pode-se afirmar que seu uso privatizaria 
mais do que um serviço ou obra, conduzindo o investidor privado até 
a formulação das concepções de uma projeção urbanística de grande 
impacto na cidade. 

Em outras palavras, com base no estudo de PIUs em curso no 
município de São Paulo, nota-se que o instrumento opera como uma 
forma peculiar de concessão urbanística, ainda que não restrita às de-
finições do instrumento pelo PDE, a medida que concede o controle 
sobre as projeções futuras de um fragmento da cidade.

O arcabouço normativo que envolve a cidade demarca momentos 
da história do urbanismo, pois responde pela necessidade, incessante, 
de criação e aperfeiçoamento de regras para fomentar determinados 
modelos de negócio, ou garantir a exclusividade no uso e nas possibili-
dades de apropriação de terrenos urbanos. 

A título de exemplo, destaca-se que o Código de Posturas Munici-
pais de São Paulo, de 1886, impulsionou a expulsão das classes popu-
lares do centro e de bairros residenciais de alto padrão, como Campos 
Elísios e Higienópolis, mediante a definição legal de certos padrões 
de edificação, salubridade e localização. Assim, a regulação é marcada 



171

Fernanda Pinheiro da Silva

por contradições, e uma de suas dimensões pode ser apreendida pelo 
choque entre a viabilidade de negócios com a urbanização e a luta e 
resistência de diferentes grupos sociais diretamente impactados. Além 
disso, as tensões entre lei de uso e ocupação do solo e planos diretores 
revelam que, também na história recente, a regulação do urbano está 
em constante disputa.

A norma é, ao mesmo tempo, impulso e restrição para determi-
nados ciclos de acumulação via produção do espaço urbano, e exige a 
recriação constante de estratégias de flexibilização. O sentido geral é 
mobilizar, a critério de segmentos do capital, a rigidez das formas e in-
tensidades de uso do solo na cidade, ou seja, orientar as transformações 
do zoneamento em moeda de troca. Assim, o caráter particular deste 
estudo é indicar a existência de uma continuidade lógica que incorpora 
o movimento iniciado pelo Arco Tietê, e se radicaliza por meio do PIU.

Retomando Fix (2000) e Baitz (2011), as Operações Urbanas e as 
Concessões Urbanísticas descortinam que o poder público precisa ze-
lar cada vez mais pela segurança dos investimentos privados, para com 
isso garantir a manutenção de investimentos que visam a acumulação 
de capital por meio da produção do espaço. Inserido nesse processo, o 
Arco Tietê explicitou que, além de zelar por essa segurança, o Estado 
buscava uma forma de controlar ao menos dois riscos. 

O primeiro diz respeito ao risco público, e a possibilidade de fra-
casso do município ao abrir frentes de investimento urbano que não 
são de interesse do mercado. O segundo, ligado ao primeiro, refere-
se aos riscos do setor privado, e está ligado a quais garantias e condi-
ções serão repassadas para diferentes atores privados (proprietários, 
incorporadores, construtoras, fundos imobiliários, consultorias de 
urbanismo, entre outros) para induzir o interesse pelo investimento 
no espaço urbano.

Encampado como um teste estratégico para a política do espa-
ço, o Arco criava um mecanismo institucional para conceder ao setor 
privado o direito de designar a finalidade, os objetivos, as obras mais 
rentáveis, além das mediações jurídicas e econômicas de sua projeção 
urbanística. Por esse motivo, entende-se que os desdobramentos do 
PIU aprofundam a realização das determinações explicitadas por Fix 
(2000) e Baitz (2011), e evidenciam um salto. 

Trata-se de uma nova espécie de concessão pública, que via de 
regra permite que o município abra mão de uma prerrogativa até en-
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tão estatista, a produção do espaço concebido e das principais media-
ções para sua realização, com o objetivo de garantir maior controle 
sobre os riscos e sobre a rentabilidade dos investimentos. Contudo, é 
importante reforçar que para compreender o alcance da flexibilidade 
administrativa do instrumento, bem como a amplitude e distinção dos 
impactos dos diferentes PIUs em curso no município, serão necessá-
rios maiores esforços analíticos.

Por fim, uma ressalva. No Brasil, a defesa do planejamento estatal 
com vistas ao desenvolvimento social está ligada à conquista de direitos 
sociais básicos, tais como habitação, transporte, emprego e, até mes-
mo, alimentação. A crítica, portanto, precisa incorporar teoricamente 
as condições materiais de uma sociedade na qual o saneamento básico 
figura como distinção social e privilégio de classe. A luta pelo acesso a 
serviços públicos básicos pode ganhar um caráter radical. Contudo, e 
ao mesmo tempo, é preciso ultrapassar as ilusões de que somente essas 
conquistas bastariam para pôr fim às desigualdades produzidas pelo 
sentido crítico do processo de urbanização capitalista.

Reforçamos, com isso, a distinção entre as reformas, a exemplo 
da urbanística, e as perspectivas de transformação radical de uma so-
ciedade cuja base está assentada na exploração do trabalho. Para fun-
damentar esse ponto de vista, recuperamos Luxemburgo (1990, p. 23), 
que sem descartar o papel das lutas sociais imediatas e cotidianas dei-
xa claro que “a luta pela reforma social é o meio, a revolução social é o 
fim”. E, chamando atenção para os perigos de autonomizar a reforma 
como frente de luta, esclarece que,

A reforma legal e a revolução não são métodos diferentes do 
processo histórico que se possam escolher à vontade [...]. Quem 
se pronuncie a favor da reforma legal, em vez do encontro com 
o poder político e da revolução social, na realidade não escolhe 
uma via mais agradável, mais lenta e segura, conduzindo ao 
mesmo fim; em vez de edificar uma sociedade nova, contenta-se 
em modificações sociais da sociedade anterior. [...] querem 
suprimir os abusos do capitalismo, mas não o capitalismo. 
(LUXEMBURGO, 1990, p. 100-101).

Nesses termos, recuperamos de forma breve o conceito de urba-
nização crítica de Damiani (2000, p. 30), por meio do qual há uma 
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identificação concreta da “impossibilidade do urbano para todos, a 
não ser que se transformem radicalmente as bases da produção e da 
reprodução sociais”. Nesta acepção, planejamento e urbanismo são, ao 
mesmo tempo, mediações insuficientes para contornar as contradições 
postas pela reprodução crítica do capital, e práticas fundamentais para 
a estruturação de estratégias de sobrevivência do capitalismo. 

Assim, a centralidade dada neste capítulo à regulamentação urba-
nística não está de maneira alguma vinculada a expectativas de apre-
sentar questões para o seu aprimoramento funcional. Pelo contrário, 
entende-se que a luta urbana real está no campo da prática espacial 
e, desse ponto de vista, é preciso compreender seus caminhos. Mas, 
ainda que a luta urbana inclua contraditoriamente as regulações e os 
inúmeros constrangimentos burocráticos envolvidos pela instituciona-
lização da política, sua potência de transformação real situa-se exata-
mente nos desvios e subversões do movimento da norma.
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Dívida, território e a nova forma de 
financiamento do desenvolvimento urbano por 

meio do mercado financeiro: o caso da PBH 
Ativos S/A em Belo Horizonte, Brasil1

Thiago Canettieri

Introdução

Desde 2013, vem sendo divulgada a recessão econômica que 
acomete o Brasil. A queda do crescimento, decorrente de variados 
motivos – globais e locais –, tem um impacto direto na queda da 
receita dos estados e municípios, resultando assim numa crise fiscal 
que salta aos olhos, em especial a partir de 2015, mantendo-se entre as 
manchetes dos jornais. 

Esse processo vem absorvendo grande parte dos recursos dos 
orçamentos estaduais e municipais, afetando a vida de toda a socie-
dade que paga a conta, tanto por meio dos elevados tributos como 
por meio dos serviços públicos que deixa de receber. Apesar de 
pagar a conta, a sociedade não sabe que dívidas são essas; como 
foram contraídas; onde foram aplicados os recursos; quem se bene-
ficiou dos recursos; qual a natureza dos passivos dos bancos esta-
duais privatizados que foram transformados em dívida do estado 
etc. As condições de refinanciamento impostas pela União aos 
estados e municípios mostraram-se extremamente onerosas. A cada 
mês a dívida é atualizada e sobre o montante atualizado incidem 
os elevados juros, de forma cumulativa ao longo dos meses. Esse 
formato fez com que as dívidas se multiplicassem e se transfor-
massem em uma bola de neve.

1 Agradeço toda a equipe de pesquisa do projeto Urbanismo Biopolítico, realizado pelo 
grupo de pesquisa Indisciplinar, da Escola de Arquitetura e Design da UFMG. Em especial, 
agradeço ao bolsista que acompanhou e contribuiu com essa pesquisa, Lucca Mezzacappa, 
e também ao Núcleo de Belo Horizonte do Observatório das Metrópoles.
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Dessa maneira, estados e municípios têm se mobilizado para 
encontrar fontes alternativas de captação de recursos para a gestão 
pública. Duas saídas principais têm sido adotadas: as chamadas opera-
ções de securitização da dívida ativa (o que parece ser uma das prin-
cipais tendências para os próximos anos em todo o Brasil) e a adoção 
de parcerias público-privadas para o provimento de políticas públicas. 

Muito tem sido escrito sobre as políticas públicas via Parceria 
Público-Privada, em especial voltadas para a produção do espaço 
urbano. O que, a meu ver, ainda é carente de análise, diz respeito as 
novas formas de financiamento urbano que utilizam o mercado de 
capitais para garantir receita aos municípios. Isso significa uma forma 
muito específica de se lidar com o patrimônio público que difere das 
formas tradicionais, que passa a ser determinada pela incidência do 
capital financeiro, sendo esse fenômeno muito recente no contexto dos 
municípios brasileiros. Por meio da securitização da dívida ativa, os 
créditos inadimplidos são “vendidos” à investidores. 

Assim, dívidas de contribuintes são convertidas em títulos nego-
ciáveis no mercado de capitais. São caracterizados pelo compromisso 
de pagamento futuro, de principal e de juros. Essa é uma forma utili-
zada como uma forma de captar recursos no mercado financeiro por 
várias empresas, entretanto, o funcionamento de um município é bem 
diferente de uma empresa. Ou ao menos deveria ser. Carlos Vainer 
(2000) ao falar da cidade-empresa não podia antever que as lógicas de 
captação de recursos próprias do mercado financeiro chegariam com 
tanta força nos municípios brasileiros.

Até onde tenho notícia, o primeiro caso desse tipo de arranjo insti-
tucional para a securitização da dívida de um município acontece em 
Belo Horizonte,2 com a criação da PBH Ativos S/A, em 2010, pela gestão 
do então prefeito Márcio Lacerda (2009-2016). A PBH Ativos S/A atua 
por meio de dois campos de atuação. O primeiro deles é a instituição de 
parcerias público-privadas (PPPs). A PBH Ativos pode até atuar como 
mandatária do município, e é responsável por todo o processo: desde 
a publicação dos termos da manifestação de interesse até a modelagem 
econômica das PPPs e seus parâmetros de remuneração do parceiro 
privado. O segundo campo trata exatamente da securitização da dívida 
do município para adiantar receita por meio de emissão de debêntures.

2 Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é a sexta mais populosa cidade do Brasil e a 
quarta cidade mais rica. 
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Assim, o objetivo deste artigo é apresentar a nova forma de finan-
ciamento urbano que recorre aos mercados de capitais no momento 
de crise fiscal para captar recursos. Esse modelo tem sido amplamente 
divulgado e apoiado por instituições bancarias e consultorias orçamen-
tarias para municípios. Minha análise aqui se restringe ao caso de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. A análise é acompanhada de uma discussão 
sobre uma economia política da dívida e seu papel dentro do aparato 
de desenvolvimento do capital. Em seguida, busco algumas reflexões 
na literatura para pensar os mecanismos da gestão neoliberal3 no 
momento de crise fiscal que está determinando uma relação específica 
do poder pública com seus recursos disponíveis e formas de atuação. 
Isso, para enfim, analisar o modelo de securitização implantando pela 
PBH Ativos. Por fim, busco apresentar os possíveis impactos e as impli-
cações para a cidade que esse tipo de gestão pode ocasionar.

1. Apresentando o caso: PBH Ativos S/A

A produção capitalista do espaço está vinculada diretamente a 
uma racionalidade prática do neoliberalismo como uma “nova razão do 
mundo” (DARDOT, LAVAL, 2016). E, enquanto se apregoa o suposto 
“fim da história” ou a “era pós-ideológica” (ZIZEK, 1996), essa se torna a 
única razão advogada como válida reproduzindo a dominação da merca-
doria como forma básica da socialização. Derivada desta lógica, acontece 
a implementação de uma “cartilha” de best practices, que juntamente com 
um discurso legitimador próprio combina imagens e um arcabouço jurí-
dico-político para lhe conferir sua efetividade em diferentes contextos 
e escalas. Essa ontologia neoliberal pode ser assim sumarizada: privati-
zação dos ativos que estavam em posse do Estado, junto com o discurso 
da falência do Estado e a necessidade do financiamento das políticas 
públicas urbanas, com alarde sobre ser a única resposta possível à “crise”.

3 Poderíamos, para os fins deste artigo, definir que a gestão neoliberal das cidades é 
a submissão da gestão pública aos imperativos de capitais que buscam valorização nas 
atividades das cidades, seja por privatizações, parcerias público-privadas, concessões ou, 
como é o caso aqui descrito, por securitização. Vale notar que o regime neoliberal, de 
acordo com Harvey (2004, 2011, 2012), diz respeito a um processo em que o Estado (em suas 
diferentes esferas) fica suscetível às demandas de capitais de diferentes lugares e setores 
que sofrem com a crise de sobreacumulação e buscam, junto ao Estado, oportunidades 
para investir e fazer acontecer a valorização desses capitais.
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É nesse contexto contemporâneo referente à produção capitalista 
do espaço urbano que se insere a gestão do município de Belo Hori-
zonte. Sob a gestão do prefeito Márcio Lacerda (2008-2016), a cidade 
experimentou uma intensificação das lógicas neoliberais da produção 
do espaço. Através dos seus dois mandatos, o prefeito do Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB) organizou uma gestão empresarial da cidade, e 
que contando com sua experiência de empresário do ramo das teleco-
municações implementou medidas de maior privatização do espaço, 
de concessão do poder público para a iniciativa privada e formas de 
empresariamento urbano que são representadas de maneira especial 
pela criação da PBH Ativos S/A, uma empresa privada na forma de 
sociedade anônima de capital fechado, criada pela Prefeitura de Belo 
Horizonte por meio da Lei nº 10.003 (alterações dadas pela Lei nº 
10.699) de 25 de novembro de 2010 e do Decreto nº 14.444 de 9 de 
junho 2011.

A empresa, conforme descrito em sua página de internet, tem 
por missão auxiliar a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na 
articulação e operacionalização de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social do Município, por meio da gestão 
de obras de infraestrutura, parcerias público-privadas, captação de 
recursos financeiros, administração patrimonial e gestão de ativos e 
de imóveis.

Desde sua criação em 2011, na gestão do prefeito Márcio Lacerda, 
a PBH Ativos S/A tem atuado como estrutura paralela à Prefeitura, 
sendo apresentada como facilitadora na “articulação e operacionali-
zação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico 
e social do Município”. Mas a consolidação dessa empresa não veio 
para construir desenvolvimento econômico e social para cidade. O que 
tem se observado, de concreto, na operacionalização da empresa é a 
transferência de vultuosas quantias de patrimônio público dos cofres 
do Município para PBH Ativos.

O descrito no Decreto nº 14.444 demonstra quais os limites que a 
empresa PBH Ativos vai atuar e o que se constata é a violenta entrada na 
prática pública do município. Ao titular, administrar e explorar econo-
micamente os ativos da prefeitura, primeiro “objeto social” descrito 
no estatuto da companhia, o que realmente acontece é a articulação 
do capital financeiro com a prática da política municipal quando se 
delimita o auxílio à captação de recursos financeiros no mercado, 
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girando assim o sistema de dívida, sendo que o público assume todos 
os riscos. Uma forma especial de captura do fundo público pelas 
tramas do capital financeiro.

2. Economia política da dívida e a nova gestão 
municipal na era neoliberal

O final do século XX e o início do século XXI inauguram uma 
nova dinâmica na forma da reprodução da acumulação baseado na 
rede transnacional de fluxo de capital altamente voláteis. A dinâmica 
do capital portador de juros passa a ser o principal orientador da 
produção em termos gerais. Uma profunda transformação contem-
porânea marcada pela expansão da financeirização à vários aspectos 
da vida. Nas palavras de Chesnais (2005, p. 35), “O mundo contem-
porâneo apresenta uma configuração especifica do capitalismo, na 
qual o capital portador de juros está localizado no centro das relações 
econômicas e sociais”. Esse processo representa, sobretudo o momento 
em que o capital fictício passa a comandar as forças produtivas reais. 
O tempo e a forma do capital portador de juros passam a se impor 
sobre os demais capitais e servem como nova medida. De um lado, o 
tempo se projeta para a frente, com os juros comandando, de forma 
ditatorial, a expectativa de lucros futuros e as decisões do presente 
(PAULANI, 2009). 

Na discussão sobre crédito e capital fictício, Marx (1984, p. 303) 
observa que, a esse comércio de dinheiro, para além da execução dos 
movimentos puramente técnicos que o dinheiro realiza no processo de 
circulação, liga-se também um dos aspectos do sistema de crédito, qual 
seja, “[...] a administração do capital portador de juros ou do capital 
monetário, como função particular dos comerciantes de dinheiro. [...] 
[Os banqueiros] tornam-se os administradores gerais do capital mone-
tário”. O outro aspecto do sistema de crédito antes tratado por Marx 
(1984) refere-se ao crédito que os capitalistas se concedem entre si, em 
determinada cadeia produtiva, e cujos papéis constituem a base do 
dinheiro de crédito. Sobre isso, ele explica:

Emprestar e tomar emprestado, em vez de vender e comprar, é 
aqui a diferença que decorre da natureza específica da mercadoria 
capital. Do mesmo modo que o que se paga aqui é juro, em vez 
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de preço da mercadoria. Se se quiser chamar o juro de preço do 
capital monetário, então essa é uma forma de expressão totalmente 
irracional de preço, completamente em contradição com o 
conceito do preço a mercadoria. O preço se reduz aqui a sua forma 
puramente abstrata e sem conteúdo, ou seja, ele é determinado 
soma de dinheiro paga por qualquer coisa que, de uma maneira 
ou de outra, figura como valor de uso; enquanto, segundo seu 
conceito, o preço é igual ao valor expresso em dinheiro desse valor 
de uso. (MARX, 1984, p. 265-266).

A função desse processo de financeirização é garantir uma forma 
de criação de liquidez.

Esse processo tem importantes implicações. Como afirma 
Marx (1984, p. 293), “essa expressão da forma mais exteriorizada 
[äuberlichste] e fetichista [ fetischartigste] do capital assume a forma 
‘D – D’, dinheiro que gera mais dinheiro, valor que se valoriza a si 
mesmo, sem o processo que medeia os dois extremos”, uma forma 
mais avançada da reprodução do capital.

Nesse contexto, a dívida pública e as formas de financiamento 
já remontam ao século XVIII e XIX, demonstrando uma interação 
profunda entre a dívida pública e a estrutura do sistema de crédito 
capitalista, que interfere na forma em que acontece a reprodução e 
acumulação de capital (TRINDADE, 2017). A dívida pública é menos 
um componente conjetural e deve ser tomada como uma dimensão 
estrutural da organização capitalista. A dívida pública, portanto, repre-
senta um dos elementos da demanda global por capital de empréstimo.

O sistema da dívida pública funciona como forma de absorver 
capitais de empréstimo atuando como fator de controle sistêmico para 
os capitalistas rentistas. Marx (2013) já havia percebido que o finan-
ciamento público estava relacionado com as condições mais ou menos 
favoráveis da acumulação de capital e, por consequência, das condi-
ções do desenvolvimento capitalista.4 Dadas as condições de repro-

4 “A dívida pública torna-se uma das alavancas mais poderosas da acumulação primitiva. 
Como com um toque de varinha mágica, ela infunde força criadora no dinheiro 
improdutivo e o transforma, assim, em capital, sem que, para isso, tenha necessidade 
de se expor aos esforços e riscos inseparáveis da aplicação industrial e mesmo usurária. 
Na realidade, os credores do Estado não dão nada, pois a soma emprestada se converte 
em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que, em suas mãos, continuam a funcionar 
como se fossem a mesma soma de dinheiro vivo. Porém, ainda sem levarmos em conta 
a classe de rentistas ociosos assim criada e a riqueza improvisada dos financistas que 
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dução ampliada de capital, é possível conceber a forma como acontece 
o endividamento estatal. É sob a chave da continua produção de exce-
dentes cada vez maiores – que leva as chamadas crises de sobreacumu-
lação5 – que se entende o crescimento dos gastos públicos e expansão 
da dívida pública.

Dessa forma, nos contextos de sobreacumulação, em que existe 
excesso de dinheiro especificamente e os capitalistas não encontram 
lugares rentáveis para a sua aplicação, a dívida pública aparece como 
uma grande oportunidade. A economia política da dívida pública, 
portanto, é uma resposta aos excedentes de capitais criados em outras 
esferas e circuitos de acumulação, dando assim uma oportunidade 
rentável para esses capitais.6 Portanto, a dívida pública tem a função 
de garantir liquidez a certos setores do capital. Nesse sentido, David 
Harvey (2013, p. 30) afirma:

A absorção do excedente é, portanto, o principal problema. As 
crises de desvalorização acontecem quando a capacidade para essa 
absorção entra em colapso. [...] A década de 1970 foi uma fase de 
excedente crônico de capital, grande parte dele transferido para os 
Estados produtores de petróleo após 1973 e depois reciclado como 
capital monetário por meio dos bancos de investimento.

Nesse momento, esclarece Harvey (2013), os capitalistas encon-
travam dificuldades em usos lucrativos de seus capitais porque as 
saídas existentes estavam saturadas e organizadas de forma a limitar o 
lucro, levando a uma crise crônica de estagnação. Foi aí que ocorreu a 
virada para a neoliberalização, que se fundamenta em derrubar toda 
barreira ao desdobramento lucrativo dos capitais excedentes.

De maneira geral, o ideário da neoliberalização promoveu de 
modo surpreendente a derrubada de barreiras para a absorção dos 
excedentes de capital, inventando novas formas de especulação, em 

desempenham o papel de intermediários entre o governo e a nação, e abstraindo também 
a classe dos coletores de impostos, comerciantes e fabricantes privados, aos quais uma boa 
parcela de cada empréstimo estatal serve como um capital caído do céu, a dívida pública 
impulsionou as sociedades por ações, o comércio com papéis negociáveis de todo tipo, a 
agiotagem” (MARX, 2013, p. 824-825).
5 Cf. Harvey (2004, 2011, 2012).
6 Em geral, vale dizer, nesses contextos de crise, a expansão da dívida pública vem 
acompanhada de outros mecanismos, como também a adoção de parcerias público-
privadas e esquemas de privatizações.
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especial aquelas ligadas à produção do espaço. Como explica Maga-
lhães (2015, p. 113), a produção do espaço adquire “importância 
central no modelo de integração neoliberal à globalização econô-
mico-financeira”.

Nesse sentido, Peck e Tickell (2002) sustentam a existência de um 
processo de “neoliberalização do espaço” em que cidades e regiões se 
relacionam umas com as outras por meio de padrões de competição e, 
para vencer esse regime concorrencial de produção do espaço, devem 
atrair o máximo de capitais, abrindo concessões e criando vantagens 
pra esses investimentos, tendo sua ascensão “associada à construção 
política de mercados, acoplada da extensão deliberada de lógicas 
competitivas e de gestão privatizada em esferas até então relativamente 
públicas” (PECK, TICKELL, 2002, p. 395). Isso significa que a garantia 
dos riscos fica a cargo do poder público, enquanto todas as vantagens 
são privatizadas.

Assim, a cidade, que passa a ser regida pela ordem neoliberal, 
tende a operar sobretudo orientada para o mercado – ou seja, as 
decisões de seus governantes acerca do que se fazer em determinados 
territórios, os tipos de políticas públicas e os investimentos passam 
a seguir a lógica que opera no âmbito privado, otimizando custos e 
benefícios em busca do lucro. Nesse processo, o solo urbano se torna 
uma mercadoria da cidade-empresa, agenciado pelo seu planeja-
mento e por políticas públicas e, recentemente, com desdobramentos 
na direção de uma financeirização da produção do espaço urbano 
(MAGALHÃES, 2015).

Na nova gestão neoliberal adotam-se como parâmetro da política 
urbana (de habitação, de trânsito, ambiental etc.) termos inspirados em 
conceitos e técnicas oriundos do planejamento empresarial, como é o 
caso do planejamento estratégico. Isso, segundo Vainer (2000), tornou-
se um imperativo para os governos das cidades, pois hoje o urbano 
está submetido às mesmas condições e desafios que as empresas. De 
acordo com o autor, o nexo central do urbano é a competitividade, 
uma vez que se tornou uma mercadoria. O “vender o urbano” tem 
se revelado a mais primordial função dos governos, pois é “insumo 
valorizado pelo capital” (VAINER, 2000, p. 79). Assim, promove-se o 
marketing urbano, que procura vender a cidade ressaltando determi-
nados atributos de interesse nos regimes de valorização, enquanto se 
escondem outros que são negativos para esse regime.
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As cidades tornaram-se, portanto, empresas – são as multinacio-
nais do século XXI. O urbano foi apropriado por uma classe social 
que explora não apenas o trabalho, mas a própria reprodução da 
vida. Como esclarece Vainer (2000, p. 85), “de fato todo o urbano tem 
como modelo ideal a fábrica taylorista, com sua racionalidade, funcio-
nalidade, regularidade e produto estandardizados”. Os lucros que o 
urbano produz são destinados a uma pequena parcela da população, 
enquanto as mazelas produzidas por esse processo atingem grandes 
contingentes populacionais (HARVEY, 2012). 

Com esse processo, o urbano deixou de ser um espaço político. 
Como dito por Vainer (2000), Marx descrevia as fábricas inglesas com 
avisos nas portas – “proibida a entrada a não ser para negócios”. Nesse 
sentido é que Vainer (2000) trabalha a noção de cidade-empresa. 
Segundo o autor, a globalização criou uma nova forma de se perceber 
e de se fazer a cidade, em especial para os seus gestores. Nas palavras 
do autor, “os: [...] prefeitos que descobriram ter um novo papel. Eles 
já não são apenas administradores burocráticos, mas comportam-se 
como empresários que investem e vendem um produto, a sua cidade” 
(VAINER, 2000, p. 5).

Dessa maneira, seria necessário avançar além da teorização da 
cidade-empresa de Carlos Vainer. Poderia, nesse momento de domi-
nância do capital financeiro, e a forma como essa expressão do regime 
de acumulação alcança as cidades, sugerir a ideia de uma cidade-a-
tivo. A cidade é convertida em um ativo para investidores em busca 
de remuneração de capitais financeiros. O significado mais profundo 
dessa estratégia é a captura dos fundos públicos por capitais em busca 
de valorização sob a forma de pagamento de juros. Esse novo momento 
não pressupõe a eliminação da formulação cidade-empresa, mas a sua 
complementação: designa o escoamento de recursos do fundo público 
para o mercado financeiro.

Assim, é preciso entender a gestão neoliberal das cidades como 
uma resposta política para o momento de crise fiscal pelo qual os muni-
cípios estão passando. Tal crise não está isolada de uma outra, mais 
ampla e abrangente: a crise de sobreacumulação. São duas faces da 
mesma moeda, que, imbricadas dialeticamente, determinam os rumos 
das nossas cidades. Aqui, cabe destacar que a crise fiscal é resolvida 
seguindo a formula neoliberal, o que significa políticas de austeridade 
fiscal, combinado com o aumento da dívida pública para poder finan-
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ciar as atividades do município. Esse processo tem um claro funda-
mento político-eleitoral, em que um prefeito arrecada recursos na sua 
gestão, mas passa para as gestões futuras o ônus dessa arrecadação, em 
geral, os juros abusivos contraídos e que ficam sendo pagos por longos 
períodos. Esse é um pensamento de curto prazo que coloca em risco a 
saúde financeira do município.

3. Financiamento por mercado financeiro: modelo de 
securitização adotado pela PBH Ativos S/A

É nesse contexto de aplicação dos corolários da política econô-
mica neoliberal no nível do município para solucionar a questão da 
crise fiscal que podemos interpretar a razão de ser da PBH Ativos S/A. 
O gráfico 1 mostra como a dívida pública de Belo Horizonte cresceu 
nos últimos anos de maneira especialmente acelerada a partir de 2009.

Gráfico 1. Endividamento do município de Belo Horizonte (2000-2015). 
Fonte: http://www.bcb.gov.br/fis/dividas/dividas.asp.

Entretanto, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
(Lei Federal nº 101/2000), existe um limite que o município pode se 
endividar, não podendo ampliar esse endividamento infinitamente. A 
dívida consolidada, ou seja, aquela considerada de longo prazo, com 
vigência superior a 12 meses, deve obedecer agora aos limites fixados, 
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de 1,2 vezes a receita corrente líquida (RCL) para os municípios. Como 
então os municípios, que já estão batendo no seu limite de endivida-
mento, têm solucionado essa questão? 

Por meio de uma “pedalada” para driblar a LRF (FATTORELI, 
2017), a PBH Ativos S/A por ser legalmente uma empresa estatal não 
dependente pode se endividar sem cair nos limites fixados pela LRF. 
O esquema desse endividamento não aparece como dívida pública, 
mas como emissões de papéis financeiros chamados debêntures. 
Assim, é possível que o município possa captar recursos para finan-
ciamento pelo mercado financeiro. A emissão de debêntures é uma 
forma de empréstimo utilizada amplamente por empresas privadas 
que é vantajoso para o investidor. Seu funcionamento é baseado na 
emissão de um “papel” que prescreve uma dívida do seu gerador com 
um “comprador”, chamado de debenturista que adianta a quantidade 
de dinheiro corresponde à compra de debênture e recebe dividendos 
e juros desse empréstimo.

Essa captação via mercado financeiro é o que aconteceu em 
Belo Horizonte com a PBH Ativos S/A. Essa forma de driblar a lei de 
responsabilidade fiscal, a emissão de debêntures por empresa estatal 
não dependente, no entendimento de seus adeptos, não configuraria 
ilegalidade, e assim, seria possível o município captar recursos junto 
do mercado de capitais.

Esse tipo de manobra fiscal é o que chamo de Financiamento por 
Mercado Financeiro, prática adotada no momento de crise fiscal do 
município para adquirir recursos rapidamente para suas atividades 
(ou usar como garantia de PPPs, como acontece em Belo Horizonte). 
Esse ideário tem sido amplamente defendido por várias consultorias 
como forma rápida de conseguir dinheiro para o município. Entre-
tanto, se o argumento dos ideólogos é a solução em curto prazo, a 
médio e longo prazo, os juros abusivos colocados vêm cobrar o preço, 
revelando o real fundamento desse tipo de prática: remunerar capitais 
privados de investidores anônimos privilegiados.

Entretanto, está prática não é nossa jabuticaba, exclusividade 
brasileira. Na verdade, esse tipo de política já é adotado desde a 
última década do século XX nos Estados Unidos e, agora, é possível 
começar a mensurar as consequências e implicações de tal prática, 
como fazem Peck e Whiteside (2016). Os autores demonstraram como 
esse processo tem sido amplamente empregado nas cidades do Estados 
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Unidos, como Boston e Detroit. “O regime da governança urbana nos 
Estados Unidos tem sido financeirizado de maneira mais intensa do 
que nunca” (PECK; WHITESIDE, 2016, p. 238, tradução nossa). Diante 
da crise fiscal que os municípios passam em todo o mundo, uma das 
saídas mais recorrentes tem sido a aplicação de um plan of adjustment, 
que significa a captação de recurso junto ao mercado de capitais sob a 
forma de dívidas emitidas para investidores. Com o volume de dinheiro 
auferido com a compra desses papéis, o poder público se tornaria apto 
a realizar as obras e a gestão dos serviços públicos. O resultado obser-
vado pelos autores é o “padrão prevalecente de governança urbana 
cada vez mais baseado em lógicas financeirizadas e práticas tecnocrá-
ticas” (PECK, WHITESIDE, 2016, p. 237, tradução nossa).

Foi essa a mesma medida adotada pelo governo de Márcio Lacerda, 
em 2010, com a criação da empresa de administração indireta, PBH 
Ativos S/A, em que se previa a estruturação e a franca utilização desse 
tipo de operação pelo município de Belo Horizonte. Assim, passou a ser 
mobilizada a dívida ativa do município, composta por créditos predo-
minantemente de natureza tributária não quitados, como lastro para a 
emissão de papéis no mercado financeiro, conseguindo, dessa maneira, 
o adiantamento de receita. Nessa operação de securitização, portanto, 
o que ocorre é a cessão de créditos da dívida ativa a um agente securi-
tizador que emite para investidores anônimos valores mobiliários cujos 
pagamentos estarão vinculados ao recebimento desses créditos.

O objetivo, com essa operação, é garantir ao ente federado a 
liquidez necessária para as contas públicas, uma vez que os investi-
dores pagam à vista pela cessão desses créditos. 

Assim, o ente federado que vende essas dívidas no mercado de 
capitais está recebendo de um investidor o valor adiantado; por sua 
vez, o investidor não faz essa operação por benevolência. O próprio 
termo adotado – investidor – prevê que ele deve auferir ganhos dessa 
operação. Sobre esses papéis incidem juros, pois seu investimento deve 
ser remunerado condizentemente num mercado de capitais cada vez 
mais financeirizado e competitivo. Quando a fome de remuneração do 
investidor cabe na vontade do credor de adiantar o recebimento, eis aí 
o que se chama securitização (ALVARENGA, 2018).

Esse tem sido um dos principais novos mecanismos de financia-
mento das políticas públicas, apelando para o mercado financeiro 
como forma de subsidiar suas contas nesse momento de crise fiscal.
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Essa engenharia adota o modelo da securitização da dívida ativa 
dos municípios, propagandeada pelos ideólogos do neoliberalismo 
como a solução possível e rentável para a crise fiscal dos entes fede-
rados, como forma de obter recursos em operações no mercado finan-
ceiro. O que acontece, na contramão da promessa neoliberal, é que 
tais operações – feitas, como no caso da PBH Ativos – correspondem à 
geração e ao aumento da dívida pública.

Essas empresas servem de fachada para que o ente federado faça 
uma operação de crédito disfarçada, ilegal e extremamente onerosa, 
obtendo recursos no mercado financeiro graças à venda de deriva-
tivos financeiros com garantia pública. A remuneração oferecida pela 
empresa está sendo paga com recursos arrecadados de contribuintes, 
por meio de créditos tributários e não tributários que foram parce-
lados. Essa prática disfarça o efeito de maior endividamento, sendo 
ilegal e inconstitucional, além de extremamente onerosa ao município, 
comprometendo o patrimônio público. Em suma, o lançamento de 
derivativos financeiros a serem negociados no mercado de capitais com 
juros extremamente vantajosos para o mercado e com garantia pública 
custam demasiado caro. O município assume esse compromisso com 
a remuneração exorbitante expressa no contrato, comprometendo o 
patrimônio público que é destinado aos pagamentos dos rendimentos 
dessas dívidas, o que, de fato, não cumpre a promessa de eficiência 
econômica e austeridade dos gastos públicos. 

No caso de Belo Horizonte, títulos lastreados e derivados dos 
créditos tributários a receber do município de Belo Horizonte são 
lançados no mercado financeiro sob a forma de debênture, vincu-
lando o patrimônio público à remuneração de capitais especulativos. 
Essa é a lógica de securitização da dívida ativa do município: trans-
formar direitos creditórios que deveriam ter destinação social, em 
produto financeiro. 

A justificativa corrente utilizada pela gestão municipal de Márcio 
Lacerda e seus secretários, legitimada por parte da imprensa, é a de 
que se trata de uma necessidade frente à crise fiscal e orçamentária 
dos municípios, então, é necessário o adiantamento de dinheiro para 
realizar obras públicas. Entretanto, como veremos, essa lógica vem, 
na verdade, ampliando a dívida pública do município, uma vez que os 
contratos oferecem aos investidores-debenturistas uma taxa de remune-
ração significativa que, portanto, onera os cofres públicos. A lógica de 
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securitização da dívida ativa repercute na própria gestão do município; 
para se manter como uma empresa rentável, a PBH Ativos prioriza gerir 
as políticas públicas da cidade na base do lucro. Dessa forma, a enge-
nhoca de dívida criada passa a influenciar o funcionamento da empresa, 
em suas várias atribuições e objetos de ação, impactando a dinâmica 
territorial do município e a vida cotidiana da população.

Dois tipos de debêntures são emitidos: a primeira é do tipo subor-
dinada, fazendo referência a títulos entregues pelo ente federado 
como forma de oferecer a garantia, a partir de patrimônio público, 
para a segunda emissão. Essa segunda emissão é de debêntures sênior, 
com garantia real, vendidas para investidores privilegiados a índices 
elevados de juros remuneratórios. A garantia do pagamento desses 
juros é dada pelo ente federado. Com isso, o rating, ou seja, a classifi-
cação dessa operação para os investidores é avaliada como “retenção 
de riscos e benefícios”; um investimento atrativo de baixo risco e, 
acima de tudo, bastante lucrativo.

Quais são as implicações dessa operação de securitização da 
dívida ativa pública? Embora apareça como oportunidade de captação 
de recursos para efetivar obras e a gestão eficiente do município, as 
análises têm demonstrado um enorme processo de dilapidação do 
patrimônio público para pagamento dos investidores anônimos da 
empresa, com taxas altamente abusivas de rendimentos (11% + IPCA 
ao ano) a partir de patrimônio público e da gestão das políticas.

Tabela 1. Emissão de debêntures

Emissão Credor Tipo Data do 
contrato

Valor 
financiado Taxa Prazo

1ª emissão
Município de 
Belo Horizonte

Subordinada 01/4/2014 880.320.000,00 IPCA 9 anos

2ª emissão
Debenturistas 
do mercado

Garantia real 15/4/2014 230.000.000,00
11% a.a + 
IPCA

7 anos

Fonte: Relatórios Financeiros da PBH Ativos, 2015

A análise da tabela indica grandes diferenças entre a primeira e 
segunda emissão de debêntures. Na primeira emissão, de maior valor, 
quase R$ 1 bilhão é proveniente de recursos do município, que compra 
as debêntures da PBH ativos utilizando um contrato do tipo subor-
dinado. Essa subordinação significa que a garantia das debêntures 
está vinculada ao capital da empresa, o que implica um investimento 
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de altíssimo risco no mercado. Assim, caso haja desvalorização da 
entidade, há a concomitante perda de valor das debêntures subordi-
nadas. Se a empresa vier a falir, “esses papéis viram pó”, o que deixaria 
o município credor no total prejuízo.

Situação muito diferente ocorre com os debenturistas do mercado. 
Os investidores privados que detêm as debêntures com garantia real 
possuem uma segunda garantia fora ao capital da empresa, vinculada 
a recursos do município provenientes de créditos tributários e não 
tributários.

Outra diferença está na taxa de remuneração de cada uma dessas 
dívidas. Enquanto a emissão de debêntures para o município de Belo 
Horizonte garante uma remuneração vinculada ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a emissão para os investidores 
privados garante uma taxa de juros de 11% ao ano,7 atualizada mensal-
mente pelo IPCA, representando, em 2014, mais de 23% nesse ano (já 
que essa taxa incide juro sobre juro) e em 2015, 22% no ano.8 Esses 
rendimentos são considerados como vantajosos pelos investidores – 
são raríssimos, mesmo em outros produtos financeiros, rentabilidades 
dessa grandeza, o que configura uma tentativa de atrair investidores e 
não uma preocupação com a sustentabilidade financeira do município 
de Belo Horizonte. E ainda, de acordo com o contrato desse segundo 
tipo de emissão de títulos, o município de Belo Horizonte estaria 
obrigado a compor o fluxo de pagamento em caso de inadimplência 
ou redução no valor devido (esperado). 

Dessa forma, no que diz respeito às debêntures de garantia real, 
o risco da operação é amplamente assumido pelo poder público, 
comprometendo o patrimônio da população nessa engenharia finan-
ceira já que as garantias são dadas com o município cedendo os direitos 
creditórios de impostos a receber. Trata-se de um risco duplicado. O 
município repassou créditos parcelados no valor de R$880.320.000,00 
à PBH Ativos S/A e está obrigado a compor o fluxo de pagamento 
desses créditos se os devedores (contribuintes do município) ficarem 
7 Vale ressaltar que a escritura original previa a remuneração de juros de até 5%. 
Entretanto, um primeiro aditivo foi assinado dias após, alterando a remuneração para 
11%. Questionados, ex-presidentes da empresa alegaram se tratar de uma retificação 
motivada por erro material, mas tal justificativa não consta no aditivo.
8 Para fins de comparação: a emissão mais recente da Petrobras, de 2019, prevê, em contrato, 
uma remuneração de 4,21% + IPCA. A emissão da Companhia Vale de Mineração, em 
2015, emitiu debêntures com rentabilidade de juros 6,62% + IPCA. Em 2013, a CEMIG, 
emitiu debentures com taxa de 4,7% + IPCA. 
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inadimplentes por mais de 90 dias, o que inviabiliza a sustentabilidade 
financeira atual e futura do município de Belo Horizonte.

O diagrama seguinte demonstra a movimentação da operação 
financeira realizada pela PBH Ativos S/A, anunciada como forma de 
captação de recurso para obras. Primeiro, de acordo com a lei que 
institui a empresa, o fluxo de caixa do pagamento das dívidas parce-
ladas de contribuintes para com os municípios, que somariam os R$ 
880 milhões, seria repassado à conta vinculada da PBH Ativos. Esse 
valor serve de garantia para os investidores anônimos que tiveram 
acesso às debêntures do tipo sênior. Dos R$ 230 milhões desta segunda 
emissão de debêntures, ao analisar os balancetes da empresa do ano 
de 2015, fica demonstrado que apenas R$ 30 milhões chegaram efeti-
vamente ao município para realizar as obras e a prestação de serviço 
previstas. Os R$ 200 milhões ficaram com a PBH Ativos para cobrir as 
despesas com a elaboração dos contratos e seus custos, pagamento de 
taxas aos bancos operadores e consultorias jurídicas além de parcelas 
que foram depositadas diretamente na conta garantia dos consórcios 
das PPPs com contratos assinados, como do Hospital Metropolitano e 
da Inova BH, responsável pela construção e gestão das Unidades Muni-
cipais de Educação Infantil.

Figura 1. Operação Financeira da PBH Ativos S/A. Fonte: Elaborado pelo autor.

O mecanismo da dívida, tendo por base a debênture, cumpre uma 
função importante na estruturação da gestão empresarial do muni-
cípio de Belo Horizonte, por intermédio da PBH Ativos S/A (CANE-
TTIERI, 2017). Além das transferências de terrenos, créditos do 
município e aportes em dinheiro, a emissão de debêntures funciona 
como um adiantamento de dinheiro para a integralização do capital 
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da empresa. A lógica da dívida alcança o município e condiciona sua 
política pública a esse esquema. Embora a Lei de Responsabilidade 
Fiscal proíba a concessão de garantias por entes federados por meio 
da cessão onerosa de direitos creditórios, na prática é isso que ocorre 
no caso da PBH Ativos S/A.

4. Os riscos presentes na captura dos fundos públicos 
por meio da securitização

A oferta dos créditos tributários é um dos principais questiona-
mentos relacionados à operação, sobretudo pelas auditoras Maria 
Lúcia Fatorelli (2017) e Eulália Alvarenga (2018). O argumento é que a 
Constituição veda tal operação, como vemos abaixo:

Art. 167 - São vedados:
IV - A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos 
a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção 
e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, respectivamente, 
pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; [...]

A interpretação é respaldada por pareceres do Tribunal de 
Contas da União e compartilhada por tribunais de contas estaduais e 
do Distrito Federal, que já suspenderam operações semelhantes Brasil 
afora. Entretanto, afim de tornar o negócio ainda mais “blindado” – 
como afirma o senador do Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB), Jose Serra – está sendo encaminhado o Projeto de Lei do 
Senado nº 204/2016, apresentado após o golpe disfarçado de impea-
chment da presidenta eleita Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalha-
dores (PT). O PLS foi aprovado pelo plenário do Senado no dia 14 
de dezembro de 2017 e encaminhado à Câmara dos deputados para 
ser deliberado, onde ainda aguarda apreciação (PLP nº 459/2017). Ao 
propor a alteração sobre a cessão de direitos creditórios originados de 
créditos tributários e não tributários dos Entes da Federação, busca-se 
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tornar legal esse tipo de operação, respaldando a atuação de compa-
nhias como a PBH Ativos S/A que agem na captura de fundo público 
e seu direcionamento para as tramas do capital financeiro. Vale dizer 
que o Ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles, 
defendeu diversas vezes a securitização, não só dos estados e muni-
cípios, como também da União. O atual superministro da Economia, 
Paulo Guedes, nomeado por Jair Bolsonaro em 2019, também assumiu 
a pauta da securitização como pauta prioritária.9 O prognóstico dessa 
movimentação é a ampliação, como já se observa, das empresas de 
securitização que já vem ocorrendo em outros municípios.10

 À essa movimentação do governo federal, soma-se a exclusão das 
“despesas com aumento de capital de empresas estatais não depen-
dentes”, como a PBH Ativos, no texto final da Emenda Constitucional 
nº 95 – a PEC do Teto –, aprovada em 2016 com o objetivo de limitar 
os gastos e investimentos públicos. Dessa forma, buscam construir a 
legalidade para essa nova forma de endividamento público.

O funcionamento de empresas de securitização dessa natureza 
implica a ampliação da dívida pública, gerando graves impactos na vida 
cotidiana da população. A garantia real, conforme consta das escri-
turas de emissão de debêntures da PBH Ativos S/A, são integralmente 
concedidas pelo município de Belo Horizonte e obriga-o a indenizar a 
PBH Ativos S/A por todos os valores que ela pode deixar de receber. 
Dessa forma, o ente municipal está comprovadamente assumindo obri-
gação onerosa, elevando sua dívida pública em prol dos dividendos dos 
debenturistas anônimos.

Segundo o relatório financeiro de 2015, a PBH Ativos S/A já 
havia pago 37,03% da dívida com o município de Belo Horizonte e em 
relação a segunda emissão de debênture, dedicada aos investidores 
do mercado, o montante pago chega a 55,87%. O prognóstico, nesse 
contexto, indica a insustentabilidade dessa operação na forma como 

9 Cf. reportagem Valor Econômico, do dia 20 de fevereiro de 2019: “Maia negocia inclusão 
de securitização de dívidas na PEC”.
10 Exemplos de companhias semelhantes a PBH Ativos foram criadas em todo o Brasil: 
criação de sociedade de propósito específico, por meio da Lei nº 9.524 de 2014, em 
Goiânia, para a securitização; a Lei nº 40.198, de 2015, cria a Companhia Carioca de 
Securitização; a Lei nº 11.991, de 2015, em Porto Alegre, cria a Investe POA; a Lei nº 90, 
de 2015, cria o Fundo Especial da Dívida Ativa em Vitória; o mesmo acontece em Ribeirão 
Preto (Lei nº 2.720, de 2015); em Florianópolis (Lei nº 1.424, de 2015); em Brasília (Lei nº 
23, de 2015); em Salvador (Lei nº 8.961, de 2016); em Guarulhos (Lei nº 451, de 2016); e 
São Paulo (Lei nº 179, de 2017).
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está estruturada. O pagamento das debêntures de garantia real com 
juros que chegam a 23% ao ano compromete o orçamento não apenas 
da PBH Ativos S/A que, caso não consiga pagar o que é prescrito no 
contrato, convoca o Município a alocar ainda mais recursos.

É necessário lembrar que esses “investimentos” do poder público 
na PBH Ativos S/A para “auxiliar” a gestão da política municipal e os 
outros objetos da empresa significam, em última instância, remunerar 
investidores privados na mesma medida em que o recurso se esvai 
dos cofres públicos. Trata-se de uma estratégia de captura dos fundos 
públicos por investidores privados. Esse fundo público deveria ser 
mobilizado para o investimento em políticas sociais.

O acesso aos serviços públicos e a própria dinâmica do território 
ficam sujeitos ao critério de lucro da PBH Ativos S/A que, por força 
de contrato, deve remunerar os acionistas a partir de sua “boa gestão” 
dada aos seus “objetos sociais” descritos no seu estatuto. Ou seja, para 
remunerar seus investidores com as taxas altas, a empresa deve operar 
dentro dos imperativos da lógica da eficiência e do lucro. Essa política 
pode ser assim sumarizada:

Ao titular, administrar e explorar economicamente os ativos da 
Prefeitura, primeiro ‘objeto social’, a empresa irá gerar riqueza 
tendo por base recursos públicos, investindo ou deixando de 
investir orientada apenas pelas necessidades impostas pela lógica 
do lucro. E quando se descreve seu ‘auxílio’, seja para gerenciar ou 
realizar obras licitadas ou de infraestrutura e de serviços urbanos, 
a própria lei complementa: ‘sempre que possível venha a ter ganho 
econômico’. (CANETTIERI, 2017, p. 520).

Vale destacar que a literatura crítica do urbanismo e do planeja-
mento urbano desenvolveu uma profunda análise desses expedientes. 
Seja pelos conceitos de empresariamento urbano (HARVEY, 1996); 
da ideia de cidade-empresa (VAINER, 2000); ou da empresificação da 
política urbana (CANETTIERI, 2017), essa literatura crítica explora 
as contradições e os impactos que a subsunção real da política urbana 
ao poder do capital representam para a vida social. Esse tipo de pacto 
social coloca em risco a própria democracia, como destaca em sua 
análise sobre a disseminação dessa prática a auditora fiscal Eulália Alva-
renga (2018). A tomada de decisão sobre o destino dos fundos públicos 
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municipais em um modelo semelhante ao da PBH Ativos S/A acontece 
fora da esfera participativa e democrática. Os recursos do município e 
os créditos tributários e não tributários já são deslocados diretamente 
para a conta vinculada da companhia criada que está responsável pelos 
repasses aos investidores, referentes à remuneração dos juros previstos 
em contrato. Não seria errado afirmar que é comum no mercado de 
capitais esses investidores exercerem pressão nos rumos das empresas 
para auferir o máximo de ganhos.

Fica evidente, dessa maneira, um processo de transformação do 
paradigma da gestão municipal em direção a uma nova etapa da gestão 
neoliberal dos municípios: da cidade-empresa à cidade-ativo. A finan-
ceirização alcança a gestão pública e toma os fundos públicos para 
satisfazer a avidez dos capitais em busca de valorização. Isso significa 
uma gestão da cidade, a participação cidadã, a prestação dos serviços 
públicos e a execução das obras públicas que deve passar no crivo esta-
belecido pelas expectativas de remuneração dos capitais financeiros 
que constam como investidores.

O financiamento por meio do mercado financeiro significa a dilapi-
dação dos fundos públicos ao mesmo tempo que a sujeição das decisões 
aos interesses desses setores do capital. Tal situação indica os novos 
rumos da acumulação e da hegemonia financeira sobre as cidades.

Essa movimentação que toma de assalto a política pública urbana 
do município se insere nos marcos do neoliberalismo econômico. 
Magalhães (2015) trabalha a ideia de que a expressão do neolibera-
lismo se baseia na promoção do processo de financeirização da cidade, 
conformando, com o autopoder de fogo dos capitais, a própria política 
urbana, o planejamento. Como demonstra o caso da PBH Ativos S/A, a 
radicalização desse processo leva ao comprometimento até mesmo do 
patrimônio público. Com sua característica própria, lembra o autor, o 
setor financeiro deve ser entendido como expressão máxima da capaci-
dade dos capitais de canalizar o valor advindo de fontes diversificadas 
da economia urbana de forma ampla e difusa.

Cabe lembrar que as medidas de política urbana passam a ser 
criadas para complementar e, até mesmo em alguns casos, mimetizar 
a operação de mercados competitivos (PECK; TICKELL, 2002). Com 
o franco avanço do neoliberalismo sobre os municípios brasileiros, 
a situação que se observa é, também, uma pressão cada vez maior 
dos capitais – de vários setores e, a partir de agora, com um relativo 
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destaque para o capital financeiro – para auferir ganhos a partir das 
políticas públicas. Esse roteiro faz parte da cartilha das principais 
agências de financiamento e do “mercado” . Assim, a agenda neoliberal 
não só privilegia um governo enxuto, a privatização, a desregulação, 
mas também, uma combinação de regimes competitivos de alocação 
de recursos e políticas públicas para atender esses imperativos.

5. Considerações finais

O processo de financeirização e de mercantilização das cidades 
demanda avanço nos estudos sobre os impactos territoriais desses fenô-
menos para maior compreensão dos seus mecanismos e seus limites. 
Mais ainda, é necessário entender as interconexões do território e da 
política urbana na estruturação das agendas do capital financeiro e 
seus impactos na vida cotidiana e no direito à cidade (FRANZONI; 
HOSHINO, 2016). 

O caráter recente dos processos de financeirização da política 
pública urbana nos países centrais, como os Estados Unidos, não veio 
sem acompanhamento, esforços de reflexão e crítica (AALBERS, 2015; 
CHRISTOPHER, 2015; PECK, WHITESIDE, 2016). Contudo, a forma 
como a reprodução do capital se realiza nos países de capitalismo 
periférico, produz especificidades características que ainda carecem 
de maiores estudos e críticas. O caso de Belo Horizonte, com a PBH 
Ativos S/A, é ilustrativo desse processo e ainda é necessário o esforço de 
compreender os mecanismos que sustentam a acumulação dos capitais a 
partir da exploração e subsunção da gestão da cidade aos imperativos do 
capital financeiro, e, com isso, pensar uma crítica da economia política 
da financeirização específica para os países periféricos.

Assim, este artigo buscou oferecer um quadro de uma forma 
específica do financiamento do desenvolvimento urbano: por meio do 
mercado financeiro. Essa modalidade de desenvolvimento, baseada, 
sobretudo, na emissão de debêntures pelo município que remunera 
investidores anônimos, promete superar a crise fiscal, mas o que resta 
demonstrado na análise é que há grande riscos da situação se agravar. 
Os custos para esse tipo de operação são altos e as benesses da operação 
valem por um curto período de tempo. Parece que esse tipo de arranjo 
financeiro satisfaz necessidades eleitoreiras, em que o gestor que inicia 
o processo – no caso, o prefeito Márcio Lacerda – pode contar com a 
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entrada dos recursos. Mas com o passar do tempo, a alta remuneração 
prevista no contrato das debêntures emitidas pode estrangular o caixa 
da prefeitura. 

Diante desse cenário, é preciso reconhecer o que essa operação 
significa. O desenvolvimento urbano por meio do mercado financeiro 
é uma forma de captura do fundo público por entidades, investidores 
anônimos – representantes do capital financeiro.

O financiamento por mercado financeiro, na forma como anali-
sada aqui para o caso da PBH Ativos S/A, parece indicar um momento 
de inflexão para os estudos urbanos. A financeirização aparece na 
gestão das políticas públicas do município de uma maneira insidiosa 
e não menos violenta. A gestão municipal é central para entender 
os interesses que o capital espera efetivar na produção do espaço e 
Harvey (1996). Já vem chamando atenção para isso com a ideia de 
empresariamento urbano, amplamente debatida para os municípios 
brasileiros, muito embora as práticas de securitização se configurem 
um novo campo de investigação crítica e denúncia. Essas práticas 
de financiamento buscam recursos junto ao mercado de capitais 
num momento de hegemonia da forma do capital financeiro, o que 
representa uma enorme volatilidade dos investimentos. Para que seja 
possível efetivar essa relação, são atribuídos juros altos afim de atrair 
investidores. Entretanto, os juros altos são o ponto que pode levar a 
saúde financeira de um município à derrocada ao longo prazo. Em 
larga medida, esse foi o resultado de um modelo muito semelhante 
adotado na Grécia durante a crise de 2010.

O que parece se tratar de uma solução para a crise fiscal é, na 
verdade, um potencial para seu agravamento. É a partir desse prisma 
que se entende o tipo de prática adotada como um meio de remunerar 
de forma satisfatória capitais que se encontram sobreacumulados. O 
papel do Estado, em todos os seus níveis, é central para que isso ocorra. 
Além disso, a redução da política ao campo eleitoral corrobora com 
esse tipo de prática, em que um mandato recebe o bônus desse tipo 
de prática enquanto os futuros ficam com os ônus. Assim, é impossível 
uma crítica adequada a esse tipo de modelo sem uma reivindicação 
profundamente democrática no sentido mais amplo.

Neste artigo constam alguns alertas sobre os impactos que a lógica 
da financeirização produz na gestão pública municipal. Várias outras 
pesquisas têm demonstrado como Belo Horizonte tem caminhado, 
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sobretudo nos dois últimos mandatos do prefeito Márcio Lacerda 
(2009-2012 e 2013-2016), para consolidar um modelo de gestão empre-
sarial da política urbana (FRANZONI, NASCIUTTI, RENA, 2015; 
MAGALHÃES, 2015; CANETTIERI, 2017).

Dentre outros problemas, o aprofundamento desse modelo pode 
gerar: 1) redução da experiência de gestão democrática da cidade, já 
que as políticas públicas serão decididas e gestadas por um grupo de 
acionistas e diretores que a população não elegeu e desconhece; 2) 
a transferência de patrimônio público para os cofres dessa empresa 
(imóveis, créditos e títulos) que, mesmo sendo de capital misto, possui 
dinâmica baseada na rentabilidade de suas práticas econômicas; 3) a 
redução de receita do município por meio das estratégias de formação 
de capital da empresa; 4) assunção dos riscos do negócio pelo poder 
público e dos ganhos pela iniciativa privada.

Parece que Marx (2013, p. 824) estava correto ao afirmar, com sua 
ironia ácida, que “a única parte da chamada riqueza nacional que é real-
mente objeto de posse coletiva dos povos modernos é a dívida pública”.
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Financiarización de la vivienda  
y crédito hipotecario en Argentina:  

el rol del Banco Hipotecario  

Ivana Socoloff

Introducción

El presente trabajo se propone el análisis de los modos 
históricos de vinculación entre el Banco Hipotecario y el Estado 
Argentino en el proceso de financiación de la vivienda. A partir de 
una historia institucional de la empresa, se analizan en particular 
las transformaciones en el rol del banco que permiten comprender 
el lugar que ocupa el financiamiento público a la vivienda a lo largo 
de la historia del país y constituye el marco de inteligibilidad de las 
estrategias promovidas recientemente. En particular, se estudia 
evolución del crédito hipotecario y la mutación del rol del banco a fin 
de proveer elementos históricos que contribuyan a explicar la carencia 
estructural de crédito para la vivienda en Argentina.

El argumento central que se despliega es que la dinámica del 
banco lo muestra como una herramienta muy cambiante, cuyos 
momentos más prolíferos coinciden con una fuerte participación de 
fondos públicos en el financiamiento a la vivienda. De esta manera, 
a partir de esta dinámica histórica, este trabajo se posiciona en el 
debate sobre la financiarización (y sus derivas sobre financiarización 
subordinada y financiarización periférica) mostrando cómo el 
financiamiento a la vivienda se topó históricamente con límites 
estructurales en las economías periféricas que tienen que ver con 
una moneda subordinada en el sistema financiero internacional y 
consecuentemente inestable. Todo lo cual, sumado a la liberalización 
del crédito y, en este caso, a la quasi privatización del Banco en la 
década de los 90s constituye una plataforma financiera que no sólo 
no promueve el acceso a la vivienda en los últimos veinte años, sino 
que se convierte en una herramienta de la extracción de recursos 



204

Financiarización de la vivienda y crédito hipotecario en Argentina el rol del Banco Hipotecario  

de los trabajadores por medio del crédito al consumo de corto plazo 
con aval del Estado. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, 
se aborda teóricamente el vínculo entre el crédito hipotecario para la 
vivienda y el papel del Estado en economías periféricas, especialmente 
a partir de la inflexión financiarizada del capitalismo. A continuación, 
se realiza un repaso por el surgimiento del crédito hipotecario 
para la vivienda en Argentina, momento en el que se produce una 
estatalización del financiamiento a la vivienda obrera, sobre todo a 
partir de la década de los 40s con el ascenso del peronismo. En el 
tercer apartado se describe la mutación sufrida por el banco a partir 
de la restructuración del sistema financiero argentino durante la 
última dictadura militar, que constituye la base para una concepción 
del crédito y la intermediación bancaria como actividad plenamente 
mercantilizada, en línea con las transformaciones globales. Todo lo 
cual, condujo a su privatización bajo dominio privado del holding 
internacional IRSA-CRESUD. Finalmente, se analiza a partir de datos 
recientes algunas de las consecuencias para el financiamiento a la 
vivienda de la privatización del banco, que muestran una evolución 
hacia una entidad bancaria comercial tradicional y una orientación del 
crédito al financiamiento del consumo de corto plazo. Asimismo, los 
datos disponibles también iluminan el rol de “agente administrador” 
de los fondos públicos en el financiamiento a la vivienda a partir de la 
emergencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 2012, pero 
sin compromiso de fondos propios para dicha actividad. El trabajo 
concluye entonces con reflexiones en torno a las transformaciones del 
Banco Hipotecario a la luz de inflexión financiarizada del capitalismo.  

1. Financiación y financiarización de la vivienda por 
medio del crédito hipotecario en economías periféricas

Como ya lo han establecido los autores clásicos, la deuda hipotecaria 
es “necesariamente ficticia” (Harvey, 2012: 39), siendo indispensable 
para la reproducción del capital y el trabajo (Topalov, 1987). Inscripta en 
el financiamiento de la urbanización en general y debido a su largo plazo 
siempre implica “una combinación de capital financiero y participación 
del estado como elemento fundamental para su funcionamiento” 
(Harvey, 2012: 42). Ahora bien, en los países periféricos -por razones 
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analizadas in extenso por Jaramillo (1988)- los estados no consiguen 
extraer por medio de impuestos los recursos necesarios para la 
producción de los medios de uso colectivo urbano (infraestructura) o 
aquellos bienes orientados a la reproducción de la fuerza de trabajo. Por 
lo tanto, las respuestas al tema de la vivienda han sido históricamente 
más fragmentadas que en los países más desarrollados. 

A los problemas estructurales del financiamiento de la urbanización 
se suman cuestiones que tienen que ver con la mayor fragilidad y 
vulnerabilidad de los sistemas financieros en estos países. La cual, sin 
dudas, ha aumentado las dificultades para la creación de sistemas de 
crédito de largo plazo tanto para la reproducción del capital como para 
la compra de vivienda. Si a esto le agregamos la mayor desregulación de 
las actividades financieras a partir de la década de los 70s, que permite 
a los agentes financieros orientarse con aún más libertad hacia las 
actividades más rentables de la economía, se genera el fenómeno de que 
a la falta estructural de financiamiento para la vivienda se le suma una 
mayor dificultad reciente de articular un sistema de crédito accesible, 
aún en condiciones de amplia participación de recursos públicos. 

De modo tal que en contexto de financiarización internacional 
de la producción urbana en general y de la vivienda en particular, los 
países se insertan en este proceso de manera desigual. Para dar cuenta 
de ello, una línea de estudios sobre la financiarización de la vivienda 
se ha centrado en el análisis de trayectorias variadas [variegated] en el 
proceso de desarrollo desigual y combinado del capitalismo (Fernández 
y Aalbers, 2016; Aalbers, 2017). Para estos análisis, es posible identificar 
trayectorias de países comunes pero variadas, compatibles con diversos 
arreglos institucionales. Según estas investigaciones, la globalización 
de los sistemas financieros transnacionales actuó como condición de 
posibilidad de la desregulación de los sistemas nacionales de provisión de 
vivienda. Mayores niveles de deuda pública y privada –a nivel individual, 
familiar y organizacional- contribuyeron a su vez en la profundización de 
prácticas predatorias por parte del sistema financiero (Lapavitsas, 2013; 
Durand, 2017). Lo cual ocurrió de manera tal que, aún con sistemas 
de provisión de vivienda nacionalmente configurados (Ball, 1986), se 
puede visualizar el crecimiento de la desregulación y de la deuda como 
elementos compartidos (Fernández y Aalbers, 2019).

Pero en los países “emergentes” en particular, la liberalización 
del comercio y del flujo de capitales ocurrida mayormente en la 
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década de 1990 habría ofrecido nuevas oportunidades para que las 
corporaciones internacionales explotaran su posición dominante en 
la cadena de comercio global generando las condiciones para la actual 
financiarización (Durand, 2017). Y como decíamos, esta liberación 
convirtió a las economías periféricas en economías aún más vulnerables 
a las crisis, principalmente debido a: a) sus altos niveles de extraversión 
(dependencia de las importaciones en áreas claves); b) dependencia 
del capital financiero a corto plazo; c) tipo de cambio sobrevalorado; 
d) altas tasas de interés; y e) déficit comercial significativo y un 
significativo crecimiento de la deuda externa (Becker et al., 2010). 
En otras palabras, a pesar de que la financiarización en la periferia 
pareció seguir lineamientos globales, habría una especificidad dada 
por su carácter subordinado (Lapavitsas, 2013) o por la forma (Powell, 
2013) en que estas economías están insertas en la economía global 
(Powell, 2013; Fernández y Aalbers, 2019).

Dentro de estas especificidades, nuevas investigaciones sobre 
América Latina han destacado el modo en que la integración jerárquica 
al sistema financiero global y la subordinación monetaria dificulta la 
acumulación de capital en la región (Abeles, Caldentey y Valdecantos, 
2018), lo cual interactúa con el clásico problema de la restricción 
externa y la dependencia de la inversión extranjera (Prebisch, 1949; 
Marini, 1973), sumados a los conflictos intra-élite sobre los recursos 
(Cardoso y Faletto, 1979). Por lo tanto, puede afirmarse que la fragilidad 
financiera se ha intensificado con el proceso de financiarización global, 
acompañado por una creciente desigualdad y atraso tecnológico 
(Abeles et al., 2018).

Luego de la crisis, como explican Fernández y Aalbers (2019) la 
composición y el volumen del flujo de capitales a los países periféricos 
ha cambiado. Con políticas monetarias flexibles en los países 
desarrollados y el consecuente crecimiento de flujos de capital hacia 
los países periféricos, los bancos centrales de estos países se vieron 
obligados a esterilizar esa liquidez a través de diversos mecanismos 
(Fernández, Bortz y Zeolla, 2018). Por ejemplo, en el caso de Brasil, el 
crecimiento de las reservas para prevenir shocks externos así como el 
crecimiento de las transacciones tipo “repo” [repurchase agreement] 
(Kaltenbrunner y Painceira, 2018: 293) crearon la infraestructura para 
el crecimiento de los préstamos hipotecarios (Fernández y Aalbers, 
2019). En contraste, las reservas del Banco Central crecieron para 
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hacer frente a la fuga de capitales y a las presiones estructurales sobre 
el tipo de cambio, las cuales hacia fines de 2016 en el marco de una 
creciente desregulación, resultó en gran volatilidad y oportunidades 
para operaciones especulativas de “carry trade”  (Lampa y Zeolla, 
2018). Todos estos factores, entre otros, han afectado severamente los 
mercados hipotecarios de la región.

En consecuencia, no sorprende que el ratio de Deuda Hipotecarias 
sobre PBI sea muy bajo en comparación con la mayoría de los países 
europeos y asiáticos, a excepción claro de los casos de Chile y Panamá. 
En conjunto, la región tiene un ratio de deuda hipotecaria del 5,5% 
del PIB; mientras que en Asia la proporción es equivalente a 12.4%, 
aunque muy dispersa (Bouillon, 2012). Como resultado, los mercados 
secundarios de hipotecas tienden a ser muy limitados en el caso 
residencial y prácticamente inexistentes en el segmento de hipotecas 
comerciales (Bouillon, 2012; Deal y Rosso, 2001). De hecho, como 
afirma Miotti (2018) la deuda de las familias en América Latina es 
baja, en el sentido de que el crédito no parece haber sido el factor que 
explique el crecimiento del consumo ni la adquisición de viviendas 
como complemento del salario, como ocurrió en otras regiones del 
mundo. Sin embargo, otras formas de deuda familiar como el crédito 
al consumo se expandieron por ejemplo en Brasil y Argentina en los 
años 2000s como respuesta a la orientación cortoplacista del sistema 
bancario (Kaltenbrunner y Painceira, 2018), que coincidió con la 
política de desarrollar la industrialización y promover el consumo 
llevada adelante por los gobiernos progresistas en ambos países 
(Sader, 2016).

A pesar de lo cual puede observarse que Chile, México, Colombia, 
Brasil y Argentina han mostrado un camino claro para facilitar la 
titulación de la deuda hipotecaria en los últimos años. Y en cierto 
sentido, esta convergencia se explica por la presión ejercida por las 
agencias multilaterales de crédito como el FMI, el Banco Mundial (BM) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han elaborado 
numerosos documentos promoviendo políticas de “ayuda” a “remover 
obstáculos” que “promuevan y profundicen la participación del 
mercado de capitales y las instituciones financieras” en la financiación 
de la vivienda (véase por ejemplo, Bebczuk y Demaestri-BID, 2014; 
Bouillon-BID, 2012; Cheikhrouhou, et.al.- BM, 2007; Cubeddu, et al.-
FMI, 2012; Domínguez, et.al.-BID, 2017).
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En este trabajo, analizamos estas transformaciones en el largo 
plazo a partir de la historia institucional de la principal entidad 
originadora de créditos en Argentina como fue el Banco Hipotecario 
Nacional. Como mostraremos, sin embargo, esta institución no se 
orientó al financiamiento a la vivienda ni desde su creación ni en la 
actualidad, a la luz de la financiarización de la economía en general. 
Este recorrido entonces permitirá hacer un breve repaso por las etapas 
históricas poniendo énfasis en los últimos veinte años de la institución, 
momento en el cual gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas 
tuvieron diversas dificultades para impulsar el crédito, aun haciendo 
uso de recursos del Estado en una institución quasi-privada.

2. Invención y dinámica de una alianza estratégica: 
crédito hipotecario, sector de la construcción y 
vivienda obrera

En este apartado, el objetivo es realizar un breve repaso de las 
transformaciones del Banco Hipotecario Nacional desde su creación 
como una institución completamente desvinculada de la vivienda, hasta 
su conversión en la entidad responsable de dinamizar al sector de la 
construcción y atender las necesidades de vivienda de los trabajadores 
mediante el crédito hipotecario. 

El actual Banco Hipotecario Sociedad Anónima es una entidad 
fundada en 1886 bajo el nombre de Banco Hipotecario Nacional (BHN)1. 
Entre los antecedentes inmediatos que sirvieron de inspiración para su 
creación, se encuentran las Sociedades Territoriales alemanas, el Crédit 
Foncier francés, el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenas Aires 
y la sección de préstamos hipotecarios del Banco Nacional (Cortés 
Conde, 2011: 23). 

En sus orígenes, la finalidad del Banco era “facilitar préstamos 
sobre hipotecas en toda la República, bajo la base de la emisión 
de cédulas de crédito” (Ley 1804). Es decir, financiaba diversas 
actividades económicas con garantía en las tierras que se hallaban en 
la frontera de expansión. Con esta finalidad, el Banco actuaba como 
simple intermediario entre los acreedores –generalmente de origen 
extranjero- y los deudores, desvinculado de las necesidades de vivienda 

1 Creada por Ley Nacional nº 1804
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de la población (Yujnovsky, 1984: 74). Luego de la reforma de 1919, el 
BHN cumplió un importante rol promoviendo la pequeña propiedad 
rural por medio de la subdivisión y permitiendo la construcción de 
unidades para asalariados. 

Aunque la crisis de 1930 dificultó las tareas del BHN, ya que 
la caída de los precios de los productos agrícolas  impidió a los 
propietarios rurales hacer frente a los pagos. Como salida, se diseñó 
una política de saneamiento para mediar entre acreedores y deudores 
(con quitas, ampliación de plazos, etc)2. Superada la crisis, la situación 
del Banco se mantuvo relativamente estable hasta el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Con el ascenso de la figura de Juan Domingo Perón (presidente 
entre 1946 y 1955), tanto el desarrollo de la industria de la construcción 
como la vivienda para los trabajadores se convirtieron en prioridades de 
la estrategia económica y social de las autoridades. La noción de que el 
aumento de la edificación beneficiaría simultáneamente a trabajadores 
(por el aumento de la oferta), a empresas constructoras (por el aumento 
de la demanda) y al país en su conjunto (por el aumento de la actividad 
económica) fue un eje central de la política de vivienda del peronismo 
(Yujnovsky, 1984; Gómez, 2015). Como resultado de este cambio de 
perspectiva, podemos observar tanto un aumento de las actividades 
de fomento a la construcción, como una disminución de los fondos no 
destinados a la edificación.

Para viabilizar estos principios, se procedió a reformar la Carta 
Orgánica del BHN de 1946, en el marco de una profunda renovación 
del sistema crediticio y bancario en su conjunto, que colocó al Banco 
Central de la República Argentina en un lugar protagónico3 y orientó 

2 Se llevó adelante una conversión voluntaria de cédulas (“canje”) de unas de mayor 
interés, a unas de menor interés para acreedores y deudores. Los canjes de 1933 y 1941 
implicaron también una ampliación de los plazos y quita de los costos de la comisión 
cobrada por el banco.
3 Se dispuso entonces que el BHN formara parte del “sistema del BCRA”, el cual 
mediaba entre el poder ejecutivo y el BHN (Decreto Ley 14.959/46, Arts. 1 y 54). 
Lo cual, quería decir concretamente que el capital destinado a las operaciones 
hipotecarias era aportado por el BCRA, reemplazando así a la cédula hipotecaria 
como principal fuente de financiamiento. También, se convertía a la Nación en 
responsable de resarcir con sus recursos las pérdidas generadas por las operaciones 
de fomento (Cf. Arts. 14, 15 y 16). Se estableció asimismo la salida de circulación de 
las cédulas mediante redescuentos, dado el fracaso en la conversión voluntaria por 
Bonos Hipotecarios. En la reforma también se especificó que el BHN sería la única 
institución habilitada para realizar funciones de crédito real con garantía hipotecaria 
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el crédito hacia actividades productivas (López, 2011: 59)4. En el 
plano habitacional, dicha reforma estuvo vinculada a la difusión de la 
propiedad como forma de acceso a la vivienda, lograda como resultado 
de: a) la facilitación del crédito para los sectores trabajadores (en la que 
el BHN fue un protagonista clave dentro de una red de instituciones5); 
b) la regulación de alquileres; c) la sanción de la ley de propiedad 
horizontal que permitió la venta de unidades de departamento; d) las 
leyes contra los desalojos; e) las permisivas ampliaciones de la periferia 
urbana en Buenos Aires por medio de los loteos populares; e) el impulso 
a las iniciativas públicas y privadas mediante préstamos especiales, f) la 
intervención en la construcción directa; g) los salarios altos. 

En lo institucional, dos hitos muestran la centralidad de la 
institución durante el primer peronismo. Por un lado, se dispuso que 
el BHN estaría a cargo de la funciones de la Administración Nacional 
de la Vivienda6 que acabó siendo convertida en 1950 en la “Gerencia de 
Construcciones” del BHN. Por otro lado, se estableció la centralización 
del crédito destinado a la vivienda cuando se le retiró la personería 
jurídica a todas las sociedades de crédito recíproco7, transfiriendo las 
carteras hipotecarias al BHN y las cuentas de los ahorristas a la Caja 
Nacional de Ahorro Postal.  

El segundo gobierno peronista arribaría con algunas 
transformaciones que impactaron en el BHN. Con el lanzamiento 
del “Segundo Plan Quinquenal” en 1952 que tuvo como una de sus 
finalidades contener el gasto público, se estimuló la construcción 
privada de la vivienda, a la vez que se fomentó la acción de cooperativas 

(Cf. Art. 4). Aunque, como señalan Gaggero y Garro (1996), otras instituciones 
también fueron habilitada para otorgar créditos hipotecarios, como por ejemplo en 
el caso del Instituto de Previsión Social.
4 En particular, se destaca la reforma de la Ley de Bancos (Decreto Ley 14.962), la 
Nacionalización y reforma de la Cara Orgánica del Banco Central de la República 
Argentina (Decreto Ley 8.503/46 y Ley 14.957/46) y la nacionalización de los 
depósitos (Ley 11.554/46). 
5 Véase Gaggero y Garro (1996: 24); Gomez (2015)
6 Ver Decreto 24.155, BO 23/08/1947. La Administración Nacional de la Vivienda, a su 
vez, incluía las funciones de la Comisión Nacional de Casas Baratas creada en 1915 por 
medio de la Ley nº 9.677.  Se incluyeron además los procedimientos concernientes a ventas 
de inmuebles públicos (tasación, mensuras, etc).
7 Establecida por ley 12.962/49, el BHN debió absorber una deuda significativa, 
debido a las dificultades de las empresas privadas de hacer frente a los compromisos 
asumidos, proceso que no se dio sin controversias. Para un análisis detallado de las 
sociedades y de las controversias suscitadas, ver Gómez (2012; 2015)
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y asociaciones civiles sin fines de lucro en su producción. Asimismo, 
se procuró desalentar la vivienda suntuaria y acentuar la selección 
crediticia, priorizando a los trabajadores, y proponiendo además 
mecanismos de distribución regional. También durante el período 
recesionista, se procuró aplicar una política expansiva de crédito 
hipotecario, cuyo flujo de monto escriturado alcanzó su pico máximo 
en 1954 (Yujnovsky, 1984:282). Así, la cartera hipotecaria pasó de 
101.223 préstamos por 1.667 millones de pesos en 1946, a 492.266 
préstamos por un monto total de 28.153 millones a diciembre de 1957 
(Gaggero y Garro, 1996: 32). El peronismo no sólo amplió la incidencia 
del BHN, sino que llevó adelante una conversión radical de la entidad, 
devenida pieza central de la política de vivienda que propugnaba por la 
difusión del régimen de propiedad como forma de acceso a la vivienda 
estimulada con garantía y fondo nacionales. 

Con el derrocamiento de Perón y el ascenso del presidente de 
facto Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958) de llevó adelante un nuevo 
reordenamiento del sistema bancario que tendió a liberalizar el sistema 
financiero, procurando su “normalización” (Decreto-Ley 13.125/57). 
En ese marco, la reforma a la carta orgánica del BHN (Decreto-Ley 
13.128/57) buscó adaptar la institución a la nueva normativa general, 
continuando y profundizando las restricciones presupuestarias a las 
actividades del Banco. Asimismo, se avanzó en la conversión del BHN 
en una entidad en “facilitadora” de la actividad privada8. De esta 
manera, aunque los primeros años estuvieron marcados por cierta 
continuidad crediticia (Yujnovsky, 1984: 91), los efectos de la reforma 
a la carta orgánica se observaron en forma efectiva a partir de 1959. 

Para ese entonces, tenía amplia difusión la noción de que la 
inflación existente era generada por la expansión del crédito bancario 
(vía redescuento) para cubrir déficits que, entre otros orígenes, 
habrían sido causados por las operaciones hipotecarias (Prebisch 
citado en Yujnovsky, 1984: 86). En otras palabras, se diagnosticaba que 
el BHN era responsable, al menos en parte, de la inflación reinante. 
Por lo que, desde la perspectiva de las autoridades, era necesaria una 
transformación profunda del sistema de financiamiento a la vivienda, 

8 Se estipulaba así, entre otras cosas, que el banco constituía una “establecimiento bancario 
autárquico” que tenía por finalidades principales: “apoyar la iniciativas privada…” (Art 5 
inciso “a”), “fomentar el esfuerzo propio y la ayuda mutua…” (Art 5 inciso “b”) “estimular 
la formación, establecimiento y desarrollo de actividades de carácter privado sin fines de 
lucro…” (Art 5 inciso “c”).
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que dejara de depender de los fondos públicos y los redescuentos 
del BCRA y estuviera basado en “ahorro genuino”. En este marco, 
se buscó en primer lugar recuperar el instrumento de la cédula 
hipotecaria; aunque esta estrategia no prosperó. También se avanzó 
en las limitaciones del financiamiento público, mediante la supresión 
del redescuento en 19599. 

Con el ascenso del gobierno democrático de Illia (1963-1966), 
se observaron los efectos de esta reforma, sobre todo al comienzo 
de su mandando cuando se produjo una reducción del flujo de 
préstamos concomitante con una crisis del sector de la construcción. 
Sin embargo, durante los años siguientes, la Caja Nacional de Ahorro 
Postal y el BCRA ampliaron sus financiamientos al BHN, a la vez 
que se recibieron fondos del BID destinados a la ejecución del Plan 
Federal de Vivienda10, dando lugar a una década de ampliación de los 
planes de vivienda, reforzados por la creación del Fondo Nacional de 
la Vivienda en 197211.

3. (Des)orientación del crédito hipotecario y del rol del 
Estado en el financiamiento a la vivienda: 

Sin embargo, hacia 1980 otra reforma a la Carta Orgánica 
del BHN tuvo lugar (Ley 22.232/80), la cual le impuso al banco la 
condición de alcanzar autarquía financiera y autonomía administrativa, 
obligando a la entidad a generar recursos propios. En el marco del 
gobierno dictatorial (1976-1983), se estableció que las instituciones 
nacionales ya no responderían por los gastos incurridos por el 
BHN, por lo que el mismo debía “ajustar” sus ingresos y egresos. 

9 Así, se decidió que el banco transforme su deuda con el Banco Central en obligaciones 
hipotecarias con nuevas condiciones y que inicie la emisión de cédulas hipotecarias y la 
recepción de depósitos de ahorro.
10 Por los límites de este trabajo, no profundizaremos las características de los planes 
lanzados por el FONAVI. Al respecto, véase Yujnovsky, 1984. 
11 El Fondo, conocido como FONAVI, se orientó a la producción de vivienda social a partir 
de recursos provenientes de diversas fuentes, pero con preponderancia de los aportes 
de los empleadores por cada trabajador formal de la economía (que ascendían a 2,5% 
en la Ley 19.929/72 y a 5% según la ley 21.579/77). En este esquema, el rol del BHN era 
de “mandatario de la Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda a los fines 
de la centralización de la recaudación, libramiento de los fondos y controles técnicos, de 
acuerdo con las normas que ésta dicte”. A la vez que otorgaría seguros contra siniestros 
(Ley 21.579/77 artículo 10).
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Asimismo, mediante esta ley se transformó al Banco en una “entidad 
financiera” regida por la flamante Ley de Entidades Financieras 
(Ley 21.526/77, en adelante, LEF)12, provocando una clara ruptura 
respecto a las concepciones imperantes en las décadas precedentes. 
Ya que tanto la LEF como la reforma al BHN tuvieron como objetivo 
reducir la participación del Estado en el sistema financiero, dejando 
que los mercados locales e internacionales actuasen con la mayor 
libertad posible. Según los sustentos de la reforma, estos cambios 
generarían un “círculo virtuoso” de ahorro, inversión, crecimiento, 
empleo y desarrollo económico. Las reformas partían de un 
diagnóstico negativo respecto al período anterior, caracterizado 
por la “regulación financiera” que habría desembocado en tasas de 
interés reales negativas, insuficiencia del ahorro y, por ende, falta 
de crédito bancario destinado a actividades productivas, entre otras 
cosas. Así, el objetivo de la dictadura fue conformar un sistema 
financiero “eficiente, solvente y competitivo que redujera el costo 
de intermediación financiera y contribuyera a la movilización de 
recursos para el funcionamiento de la economía” (Cibils y Allami, 
2010). Se propuso, principalmente, poner fin a la organización del 
crédito, permitir la desregulación de las tasas de interés, promover 
la creación de nuevas entidades financieras privadas y eliminar la 
nacionalización de los depósitos propuesta por la reforma de la época 
del presidente Cámpora (López, 2011:54-55). 

Bajo esta nueva concepción de la política económica, uno de los 
argumentos esgrimidos para modificar la dinámica del BHN, además 
del “excesivo gasto”, fue la supuesta existencia de “confusión de 
competencias” entre el Banco y la Secretaría de Vivienda13. Al respecto, 
en el texto introductorio a la Ley 22.232/80 se sostiene que:

12 Se sostiene que: “el proyecto adjunto tiende a solucionar todos aquellos defectos: por 
una parte enuncia y delimita con precisión la función del Banco como entidad financiera 
y por otra coordina su acción con la política y la acción urbana y habitacional de la 
Secretaria de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda” (Ley 22.232/80, BO 04/06/1980:2-
3). “está destinado a encuadrar a dicha Institución dentro del sistema instituido por la 
ley de entidades financieras y ajustar su cometido a la índole específicamente bancaria 
de su gestión en el sector de la vivienda y el desarrollo urbano” (Ley 22.232/80, BO 
04/06/1980:2-3).
13 Si bien se colocó al BHN dentro de la órbita del Ministerio de Bienestar Social, con la 
reforma parcial de 1984 -que refrendó por medio de la Ley 23.090 casi la totalidad de lo 
dispuesto por el gobierno de facto- se le devolvió al Ministerio de Economía la potestad 
sobre los destinos del BHN.
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“la creación de la Secretaría de Vivienda en 1968 vino a cubrir el 
vacío de la falta de un órgano rector de las políticas de vivienda del 
Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo generó una estrecha relación 
con el Banco Hipotecario Nacional a punto tal que la Ley Nro. 17.873 
(del 28 de agosto de 1968) permitió la duplicación de funciones 
del Secretario de Vivienda como también Presidente del Banco 
(…) La concurrencia de ambos organismos en la programación 
y ejecución de grandes núcleos habitacionales esfumaba la línea 
de separación de sus respectivos cometidos”. (Ley 22.232/80, BO 
04/06/1980:2-3). Y continúa argumentando: “[esta situación] 
se hizo crítica durante los años finales del período cerrado el 24 
de marzo de 1976, cuando el Banco Hipotecario Nacional debió 
desarrollar planes de construcción desmesurados, con el solo 
recurso del aporte estatal, e iba camino de convertirse en uno 
de los principales factores de inflación y distorsión financiera del 
país.” (Ley 22.232/80, BO 04/06/1980:2-3). 

Como se observa, la visión de las autoridades dictatoriales era que 
el BHN distorsionaba la economía por sus planes “desmesurados”. Se 
trataba entonces de dotar de “mesura” a la participación del Estado en 
el crédito hipotecario. Para ello, como mencionábamos, se diseñarán 
nuevas estrategias de financiamiento para disminuir el aporte estatal 
y convertir al Banco en una entidad estrictamente bancaria y separada 
de la estructura ministerial. Finalmente, una última característica de 
importancia de esta reforma fue la incorporación de disposiciones 
bancarias en consonancia con la LEF que le permitía al banco “realizar 
todas las demás actividades y operaciones no prohibidas a los bancos 
comerciales” (Art. 25, inciso n.). De esta manera, y como señala 
López, esto implicó que ya no tendríamos una banca especializada 
(aconsejable para organizar el desarrollo), sino un sistema de banca 
universal liderada por los bancos comerciales (López, 2011:68-69). 
Por medio de esta nueva regulación, entonces, el crédito en general 
se convirtió en un bien de mercado, regulado por el accionar de los 
bancos comerciales (López, 2011:77-81). 

Las restricciones al financiamiento del BHN, condujeron a que 
durante los años ‘80, se produjera al interior del Banco un problema 
importante de descalce financiero, causado principalmente por el 
desfasaje entre el financiamiento recibido y los préstamos otorgados. 
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En efecto, mientras que el financiamiento recibido del BCRA se 
hacía por medio de créditos a corto plazo con tasas altas ajustadas 
por inflación, los préstamos dados por el Banco eran a largo plazo, 
a tasas relativamente bajas y con ajustes por inflación más bajos. 
Esta situación, junto con otras como el aumento de los precios de la 
construcción y la paralización de obras, condujeron al Banco a una 
crisis que fue resuelta por medio de una importante reestructuración 
y reforma sufrida durante el período menemista.

Dicha reforma, dispuesta en 1992 en el marco de una serie de 
transformaciones más amplias en las políticas habitacionales, se 
sostuvo en una concepción de la vivienda como mercancía14. El Banco 
fue convertido así en una entidad mayorista entre 1992 y 199415, lo 
que implicó el cierre de la mitad de las sucursales y la reducción de la 
actividad de la entidad, que dejó de dar préstamos a los individuos. 
Consolidada dicha reestructuración, el Banco inició actividades 
de titulación de hipotecas16 que sacó al mercado entre 1995 y 1996 
hasta su privatización definitiva entre 1997 y 1999. Se constituyó con 
dichas hipotecas un fondo de inversión inmobiliaria, calificado bajo 
estándares internacionales, que fue diseñado para su adquisición en el 
mercado de capitales norteamericano.  

Durante el segundo mandato de Carlos Menem (1995-1999), 
que estuvo caracterizado por una serie de reformas conocidas como 
“Modernización del Estado” (Orlansky, 2001: 34), Argentina sufrió los 
efectos de las sucesivas crisis en los llamados “mercados emergentes” 
que afectaron severamente el flujo de capitales hacia la región. Frente 
a este escenario de crisis, se recurrió nuevamente a las privatizaciones, 
que constituían una de las bases de generación de divisas. En ese 
proceso, se enmarcó la privatización definitiva del Banco Hipotecario 
Nacional en 1997 (por medio de la sanción de la Ley 24.865/97), 

14 Por un lado, se observa que el fomento a la propiedad privada de la vivienda adquirió 
una relevancia que carecía hasta ese entonces. También, la criminalización de la ocupación 
de viviendas que condujo a numerosos desalojos, bajo la concepción de la vivienda como 
mercancía. En ese marco también puede inscribirse lo que luego fue la desestructuración 
del FONAVI, mediante la reducción de aportes patronales, la descentralización y la libre 
disponibilidad de los fondos por parte de las provincias desde 1997. Cf. Cravino, Wagner 
y Varela (2000)
15 La reforma fue vetada parcialmente y luego concretada mediante el Decreto 540 de 1993.
16 El mecanismo utilizado fue el fondeo a Bancos mediante la transferencia que estos 
le hacían de sus carteras hipotecarias. Sin embargo, el procedimiento fue limitado –
entre otras cosas- por los altos costos y por la liquidez existente que no hacía necesaria la 
operatoria (Delgobbo, 2000)
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aunque los cuestionamientos a dicha ley demoraron la oferta inicial 
de acciones hasta febrero de 199917. Mediante este proceso, se redujo 
la tenencia estatal del 100% al 49%, desprendiéndose el Estado de 
42 millones de acciones, y de opciones para la adquisición de 27 
millones de acciones adicionales. Con ello, el Estado continuó siendo 
(hasta el día de hoy) titular del paquete accionario mayoritario (Clase 
“A”)18, pero perdió poder de decisión en las actividades regulares del 
banco. Ya que, según el mismo Estatuto, la mayoría de los miembros 
del Directorio son elegidos por las acciones Clase “D”, de propiedad 
privada (inciso d). Como consecuencia de esto, la empresa Inversiones 
y Representaciones SA (IRSA), con el 14,5% de las acciones clase 
“D” (tres votos por acción, según art. 35), se convirtió en el principal 
decisor, colocando a 6 de los 9 directores19.

Cabe recordar que todas las reformas a la Carta Orgánica del 
BHN siguieron las reformas más generales realizadas sobre todo el 
sistema de bancos y demás entidades financieras. Sin embargo, a 
diferencia de lo que ocurriera con otros bancos nacionales, el BHN 
fue privatizado, colocándose así en manos empresariales las decisiones 
sobre el destino de la entidad, que hoy se plasman en las reformas de 
sus estatutos. De esta manera, su funcionamiento y premisas pasaron 
a depender de las lógicas de acumulación económica de la entidad 
(según la capacidad de los accionistas), más que de medidas y disputas 

17 Esta Ley significó, para los comentaristas de la época, la entrega al sector privado de la 
última “la última joya de la abuela” (activo del Estado Nacional) en el marco de la Ley de 
Emergencia Económica (Ley 24.865/97). Ver por ejemplo la Nota de Claudio Scaletta en 
Página 12 del 01/09/2005.
18 Mantiene el poder de decisión para las situaciones de fusión, escisión o disolución de 
la Sociedad Anónima, de copamiento accionario, de transferencias de activos tales que 
dificulten la consecución del objeto social, o modificación del mismo (Estatuto del BHN 
S.A., Art. 6, inciso c)
19 IRSA colocó a seis directores de los nueve miembros de la entidad crediticia [Eduardo 
Elsztain, Marcelo Mindlin y Saúl Zang ejercían el cargo de directores titulares de Banco 
Hipotecario S.A. y Emilio Cárdenas, Fernando Elsztain, Gabriel Reznik, Gabriel Juejati 
y Juan Carlos Quintana Terán, el de directores suplentes]. Esta posición predominante 
fue consecuencia directa de haber adquirido el 2 de febrero de 1999, a través de la 
subsidiaria IRSA International Limited (“IRSA International”), el 14,5% de las acciones 
clase D (4.313.811 acciones, cada acción de esa categoría equivale a 3 votos en la asamblea 
de accionistas, representativas de una participación del 2,88% en el capital de Banco 
Hipotecario S.A.), de un total del 28%, puestas en venta por el Estado, como parte del 
proceso de privatización de Banco Hipotecario. El precio total de compra, incluyendo la 
adquisición de 3.697.500 opciones, ascendió a aproximadamente 32 millones de pesos. 
(La Nación, 16/03/1999 y Memoria y Balance IRSA, 2000). En la actualidad, de un total 
de 13 directores, 9 los que elige la clase D.
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de orden político (como resultado de un debate parlamentario sobre 
reformas a la Carta Orgánica). En otras palabras, a diferencia de lo 
que ocurría hasta entonces, el destino del BHN lo comenzó a decidir 
IRSA y no el Parlamento Nacional20. 

Para IRSA, el BHN constituía una fuente casi inagotable de 
financiamiento con garantía pública, así como un canal de información, 
de relaciones con el Estado y una base de inmuebles (Socoloff, 2013). 
Esta fueron algunas de las razones por la cual el control de estos 
recursos por parte de un inversor privado devino objeto de numerosas 
críticas21. En el marco de la nueva gestión, el banco diversificó su 
cartera con un estricto sentido de rentabilidad comercial, por medio 
del incentivo al crédito (y la titularización) de corto plazo destinado al 
consumo (tarjetas de crédito, personales o prendarios), que lo aleja de 
los objetivos de financiamiento de la vivienda.

Como resultado, durante los ‘90s el crédito con destino a vivienda 
se mantuvo con tasas altas en dólares y a nivel comparativamente 
bajo en relación al PBI respecto a otros países de la región, a pesar 
de haberse incrementado el stock de préstamos (Banzas y Fernández, 
2007). Asimismo, el aumento de la desocupación y la polarización de 
la distribución del ingreso que caracterizó a la segunda mitad de la 
década del noventa, contribuyó a que “a medida que crecía el stock 
de préstamos hipotecarios para algunos sectores de la población, se 
ampliaba el universo de sectores que quedaban postergados de la 
generación de ingresos y, por consiguiente, de la posibilidad de acceso 
al crédito y a la vivienda” (Banzas y Fernández, 2007: 52). Por otro 

20 Se debe tener en cuenta, además, la condición privilegiada del Banco dada por: a) la 
exención del impuesto a las ganancias por nuevas operaciones de préstamos que regía 
desde 1997; b) la posibilidad de ingresar al negocio de los seguros, prohibido para otros 
bancos en Argentina, c) y la potestad de organizar la subasta y elegir el martillero en casos 
de ejecución, lo que tiene por resultado menores tiempos y costos (Cristini y Moya, 2004). 
Entre las obligaciones impuestas al Banco, se encuentran: a) la de otorgar 10% de los 
préstamos a municipalidades pequeñas (de menos de 50.000 habitantes); b) contribuir con 
2% de los intereses a un fondo para el pago de préstamos de deudores perjudicados por 
las condiciones económicas; c) también debe proveer financiamiento a diversos grupos 
socioeconómicos, atendiendo a criterios regionales y, por último, d) está muy limitado en 
su facultad de aceptar depósitos. (Cristini y Moya, 2004)
21 Entre otras, el “vaciamiento”, el alto endeudamiento, así como las incompatibilidades 
entre funciones públicas y privadas de sus directivos. Además, durante los primeros años 
de la gestión de IRSA, el Banco pagó dividendos superiores al 45%, para luego ser fue 
fuertemente endeudado y conducido a la renegociación de su deuda a comienzos de 
2002. Algunos datos sobre las denuncias fueron publicados en el libro La Mafia Judía en 
Argentina de Fabián Spollansky, disponible en versión digital. 
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lado, se observó también un aumento en la concentración del mercado 
de crédito hipotecario22 junto con su extranjerización. Todo lo cual, 
implicó una pérdida de participación del BHN en el otorgamiento de 
créditos hipotecarios del país23. 

4. El rol del Banco Hipotecario S.A. en los últimos 
veinte años: actor marginal en el financiamiento  
de la vivienda 

Luego de la crisis argentina de 2001, el sector de la construcción 
experimentó una recuperación muy rápida, con un crecimiento sostenido 
entre 2003 y 2013, aunque con estancamientos estacionales en 2009 y 
201224. En la Ciudad de Buenos Aires en particular, se produjo un boom 
inmobiliario producto de la expansión de la edificación residencial, 
con un aumento pronunciado de los metros cuadrados permisados 
para construcciones nuevas, que entre 2006 y 2007 llegaron a superar 
los 3 millones25 (Baer, 2008; Socoloff, 2011). El resto de las principales 
urbes del país, con otras temporalidades y producto de diversos factores 
nacionales y locales, experimentaron procesos similares. Sin embargo, 
como hemos mostrado en detalle en otro trabajo, esta expansión 
residencial se produjo prácticamente sin financiamiento hipotecario 
(Socoloff, 2019a), y no implicó una mejora en el acceso al suelo y la 
vivienda en las ciudades de Argentina, muy a pesar el crecimiento 
económico con inclusión que enmarcó el proceso (Baer y Kauw, 2016: 5).

22 En 1995, los primeros 15 bancos controlaban el  83,5% de este mercado, en 1999, el 
90,6%  y en 2006, el 94,2%.  (Banzas & Fernández, 2007: 52) 
23 A Diciembre de 1994, el BHN ocupaba el primer lugar, con el 34,3% del mercado, 
seguido por el Banco de la Nación Argentina, con el 21,6%. Al mismo mes de 2001, la 
situación se encuentra invertida: El Banco Nación lidera el mercado, con una participación 
del 21,11%, mientras que el BHN pasa al segundo lugar, con un 17,35%. Para este último 
banco, esto significa una reducción de 17 puntos porcentuales en siete años. En 2006, su 
participación había caído aún más, hasta el 15,82%. 
24 Si tomamos el Índice Sintético de Actividad de la Construcción, observamos que creció 
más del 85% entre 2004 y 2013 en promedio entre todos los destinos. En particular, el 
ISAC (Vivienda, Base 2004) se ubicaba en 195,6% puntos en Septiembre de 2013 y el ISAC 
(Edificación otros destinos, Base 2004) en 193,8%.
25 Por su parte, en 2008 se evidencian los indicios de la crisis internacional con una fuerte 
caída en los permisos, agravada aún más en 2009 y 2010. Podemos decir entonces que entre 
2003 y 2008 se produjo un verdadero “boom inmobiliario” (Baer, 2008) en el segmento 
residencial, siendo la categoría que más se expandió en esos años fue la vivienda suntuosa 
que representó el 39,7% de la superficie cubierta de viviendas nuevas entre 2004 y 2011
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En lo que respecta a los créditos hipotecarios, se pueden reconocer 
cuatro momentos en este subperíodo. A saber, a) 2002-2004, b) 2005-
2011, c) 2012-2015 y d) 2016-2019. Mientras que los primeros años 
(2002-2004) el sistema de crédito procura readaptarse a los efectos 
de la “pesificación” del sistema hipotecario producida en 2002 (ver 
Allami, 2013); en el período siguiente (2005-2011) se observa una 
expansión de saldos pero un decrecimiento en la cantidad de cuentas 
de préstamos hipotecarios en comparación con la década de los ‘90s 
(cuando promediaba el medio millón de cuentas) y que hacia el final 
de 2012 no superaba los 275 mil. 

Frente a la falta de crédito hipotecario accesible para los sectores 
populares, se amplió el financiamiento público de la vivienda social a 
partir de 2005, lo cual se llevó adelante mediante una reconfiguración 
del Sistema Federal de la Vivienda (Varela y Fernández Wagner, 2012). 
Un estudio para la provincia de Buenos Aires, muestra que en el período 
2003-2009 se emprendieron casi tantas soluciones habitacionales como 
las construidas en todo el período 1976-2003 (3.986 viviendas) (Del Río 
y Duarte, 2012:50)26. Más de la mitad de las soluciones habitacionales 
tomaron la forma de viviendas “llave en mano”, como producto de una 
estrategia de construcción masiva a través de empresas constructoras, 
sobre suelo de propiedad estatal adquirido en su mayor parte por 
mecanismos de mercado, como por ejemplo, tierras aportadas 
(vendidas al Estado) por las mismas empresas constructoras (del Río y 
Duarte, 2012). Esta modalidad de intervención a través de Programas 
Federales significó una re-centralización de la toma de decisiones 
frente a la descentralización del FONAVI en los noventa. 

La situación de crecimiento de la construcción y ampliación del 
stock de vivienda social, junto con un crecimiento económico con 
distribución del ingreso (observable hasta 2008) se mantuvo más o 
menos estable hasta el estallido de la crisis internacional. Producto de 
la misma, el mercado de capitales se vio severamente afectado y las 
administradoras privadas de fondos de retiro creadas en los años 90s 
26 Su ejecución se realizó a través de diversos programas, comenzando con el Programa 
Federal de Emergencia Habitacional “Techo y Trabajo” diseñado en 2003 pero 
fundamentalmente con el Programa Federal de Construcción de Vivienda (PFCV) lanzado 
en 2004. Éste último cuenta su vez con dos subprogramas, el Subprograma Federal de 
Urbanización de Villas y Asentamientos (destinado principalmente a la regulación 
dominial y al mejoramiento barrial) y el Subprograma para el Mejoramiento del Hábitat 
Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias (destinado al mejoramiento de 
viviendas existentes). En 2007 fue lanzado el PFCV II.
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(llamadas AFJPs) perdieron hacia agosto de 2007 todo lo recaudado ese 
año27. En respuesta a esta situación, a fines del año 2008 se revirtió el 
proceso de privatización del sistema previsional público, promulgando 
el retorno al “Régimen de Reparto” de todos los fondos jubilatorios 
con la consiguiente re-capitalización del ANSES (Administración 
Nacional de la Seguridad Social)28. En este sentido, la recuperación de 
estos fondos y el cambio en la administración obligó a la inversión en el 
mercado local de esos capitales29 a fin de apalancar el financiamiento 
de largo plazo en el “sector real”30. Se conformó así el llamado Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional 
Argentino responsable de la administración de los fondos de retiro 
de todos los trabajadores formales del sistema argentino. El mismo 
contribuyó a transformar las estrategias de financiamiento de la obra 
pública y la vivienda desde su creación.

De forma tal que el tercer período considerado aquí, 2012-2015, 
está marcado por la conformación del “Programa de Crédito Argentino 
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” o PRO.CRE.AR31 
en junio de 2012 (Decreto 902/12) financiado principalmente por el 
FGS. Su lanzamiento puede ser visto como la respuesta a una serie de 
problemas. Por un lado, se observaba el estancamiento del sector de 
la construcción; y una saturación del segmento suntuoso residencial 
en el sector de la edificación (donde las ganancias habían decrecido 
también por el aumento del valor de la tierra). Razón por la cual 

27 Ver por ejemplo las compañías que más perdieron ese año en información recogida por 
la prensa, Ramallo (Iprofesional, 11/08/2007)
28 La entidad debía administrar no sólo los aportes nuevos que realizaran los trabajadores 
sino también los fondos acumulados hasta el año 2008 por las AFJPs que rondaba los 97 
mil millones de pesos.
29 De acuerdo al texto de la ley 26.425/08, “el activo del fondo se invertirá de acuerdo a 
criterios de seguridad y rentabilidad  adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable 
de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico 
y el incremento de los recursos de la seguridad social. (…) Queda prohibida la inversión de 
los fondos en el exterior.” 
30 El sistema de AFJPs había orientado sus recursos al financiamiento del sector público 
principalmente. Al respecto, véase Golonbek (2008: 30-31).
31 El mismo fue creado el 12 de Julio de 2012 mediante el Decreto nº 902/2012 del 
Gobierno Nacional Según el Decreto que le dio origen, este Fondo tiene como objetivos 
principales “la construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e 
inmobiliarios para el acceso a la vivienda familiar, única y permanente” y “el otorgamiento 
de créditos hipotecarios para la adquisición de las viviendas (…) o para la construcción 
de viviendas (…) con el objeto de mejorar y facilitar el acceso a la vivienda de los sectores 
socioeconómicos bajos y medios de la población, principalmente” Decreto nº 902/2012, 
publicado en el Boletín Oficial el 13 de junio de 2012.
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los empresarios de la vivienda venían reclamando públicamente el 
relanzamiento del crédito hipotecario mediante un sistema de moneda 
indexada (Socoloff, 2019b). 

El objetivo declarado del programa tenía que ver con “dar 
respuesta al déficit habitacional con crédito accesible” a lo largo del 
país, promoviendo la construcción de vivienda. El mismo constituyó 
una de las tareas más ambiciosas emprendidas por el BHSA y por 
el Estado en términos de financiamiento público a la vivienda. Su 
funcionamiento fue dinámico en el período 2012-2015 con numerosos 
cambios en las modalidades y disposiciones particulares, debido 
principalmente a las dificultades creadas en su primera formulación, 
(vinculadas al crecimiento del valor de los terrenos vacantes, a la 
inflación, y al papel de los desarrolladores inmobiliarios en los 
proyectos). Las líneas principales estimularon la construcción a 
pequeña escala de familias con terrenos o de aquellas que tuvieran 
acceso a la compra de uno. A su vez, se adicionaron luego las líneas 
crediticias denominadas “desarrollos urbanísticos”, “vivienda a 
estrenar” y “construcción con terreno”, mediante las cuales se 
pusieron a disposición del mercado inmobiliario tierras públicas en 
manos de diversas agencias y niveles estatales.

Como mencionábamos, el principal aportante del Fondo PRO.
CRE.AR es el FGS. Sin embargo, además de esos recursos, el Fondo 
PRO.CRE.AR cuenta con bienes inmuebles transferidos, la mayoría 
previamente controlados por la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado (Ver Gráfico 1). Es decir, cuenta con suelo público que 
se dispuso para la realización de sus fines o cuya venta financiaría 
la urbanización asociada. Junto con estos recursos, el Fondo está 
compuesto por aquellos obtenidos por la titulación de deudas 
hipotecarias32, además de lo obtenido por el recupero de los créditos. 
La organización del Fondo dispone, de acuerdo con la normativa, que 
las decisiones sobre el mismo sean adoptadas por un Comité Ejecutivo 
compuesto por diferentes autoridades nacionales, entre las que 
ANSES tuvo un rol preponderante (Decreto 902/12), hoy sucedido 
por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Decreto de 

32 Además de lo producido por las operaciones, encontramos los “Valores Fiduciarios de 
Deuda” emitidos por el BHSA (Art. 4, Decreto 902/12) y lanzados al mercado recientemente. 
En otras palabras, se ha procedido a titularizar las deudas, es decir, securitisar deuda 
hipotecaria del PRO.CRE.AR, lo que convierte a los créditos hipotecarios en activos 
financieros comercializables, regidos por la lógica del mercado de capitales.
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Necesidad y Urgencia 146/17; 7/3/2017). 

Sin embargo, vale recordar que los bienes del Fondo son 
administrados por el fiduciario, es decir, por el Banco Hipotecario 
S.A. bajo instrucciones del Comité Ejecutivo del Fideicomiso. En otras 
palabras, los recursos son gestionados por una entidad cuyo control se 
encuentra hasta el día de hoy en manos del Grupo Económico IRSA-
CRESUD. De modo tal que, más allá de la voluntad de las autoridades 
de equiparar el PRO.CRE.AR con planes de vivienda anteriores, 
lo cierto es que el Banco Hipotecario ha cambiado radicalmente 
a partir de su privatización. Convertido en una rama más dentro 
de la estrategia de un gran grupo económico, su funcionamiento y 
objeto se han transformado bajo el prisma de las reformas de los ’90 
(Socoloff, 2013).

En ese sentido, en lo que hace al funcionamiento del PRO.CRE.
AR el Banco no compromete fondos propios, sino que actúa solamente 
como agente administrador de los recursos del estado. Por otro lado, 
y a título propio, el banco se desenvuelve como un banco comercial 
tradicional, relegando el financiamiento a la vivienda y orientando 
el crédito a actividades más rentables como los préstamos de corto 
plazo y consumo. Todo lo cual, se puede observar en el Gráfico 2, que 
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muestra que los créditos hipotecarios otorgados por el BHSA a título 
propio han perdido importancia en relación a otros destinos.

A pesar de no comprometer fondos propios, el BHSA actuó como 
el único banco colocador de fondos PRO.CRE.AR en su primera fase. 
En contraste con ese período, donde el Estado tuvo un papel importante 
en el otorgamiento de crédito a tasa subsidiada que resultó negativa 
con respecto a la infl ación, el período 2016 a 2019 está fuertemente 
marcado por la emergencia de los créditos indexados en Argentina 
como sistema generalizado para todos los bancos (llamados “créditos 
UVA”33) y por el lanzamiento del PRO.CRE.AR en su segunda fase 
caracterizado por otorgar similares créditos a los de la banca privada 
menos un pequeño descuento de capital.

El sistema comenzó a implementarse a pocos días de asumidas 
las nuevas autoridades nacionales, convirtiéndose en un eje central de 
la política pública del nuevo gobierno. Así, mientras el presidente del 
Banco Central presentó la idea en su Discurso de Inicio (14/12/2015), el 
presidente nacional sostuvo que el crédito “terminaría con el problema 
de la vivienda en Argentina” (Discurso Presidencial, 6/10/2017). Desde 
su creación hasta la actualidad, y según datos del Banco Central, el saldo 
total de crédito hipotecario a la vivienda se ha más multiplicado por tres 
(BCRA, 2018). A su vez, una batería de medidas acompañó su creación, 

33 Para más información sobre estos créditos, su emergencia y evolución, véase: Socoloff, 
2019b y CEPA, 2018. 
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entre las que se encuentran tanto la flexibilización de los créditos para 
los tomadores como para los desarrolladores inmobiliarios, como la 
creación de los REIT y la promoción de la securitización de créditos 
hipotecarios indexados. Todo lo cual, a su vez, se dio en un contexto de 
masivo y amplio plan de privatización de tierras llevado adelante por 
la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ver Socoloff et.al., 
2018) y la flexibilización de la normativa urbana y edilicia en el caso de 
Buenos Aires, tendientes a la facilitación del negocio inmobiliario (ver 
Rodríguez y Socoloff, 2017).

Como hemos desarrollado en otro trabajo, el sistema está 
compuesto –en la práctica- por tres ‘monedas’ para los tomadores: 1) 
el préstamo está valuado en UVA, pero se otorga en el equivalente en 
pesos, 2) los inmuebles están valuados mayoritariamente en dólares, y 
3) el salario está valuado en pesos con ajustes regidos por convenios 
sindicales (Socoloff, 2019b). La principal fragilidad del sistema se 
encuentra el hecho de que los salarios han variado por debajo de la 
inflación en los últimos años. Los críticos subrayan que: a) el sistema se 
encuentra exclusivamente guiado por el principio de recuperación de 
los fondos, b) la elección del mecanismo de indexación está orientada 
a satisfacer las necesidades del sector bancario, c) resulta un programa 
que promueve la expansión numérica de las viviendas urbanas, en vez 
de procurar resolver el déficit en la infraestructura y en la calidad 
de las viviendas, principal problema habitación según datos del 
censo de 2010, d) promueve y facilita la concentración en el sector 
de la construcción en tanto prioriza los emprendimientos de mayor 
escala. Por su parte, sus defensores declaman que: a) las barreras de 
ingreso al crédito son menores, b) que las cuotas evolucionan tanto 
como el precio del alquiler, permitiendo el acceso a la propiedad, 
c) que las familias se han capitalizado en tanto pudieron adquirir 
un bien valuado en moneda dura. Sin embargo, reconocen que el 
contexto hiperinflacionario estaría atentando contra los principios del 
sistema, por lo que han impulsado diversas reformas para flexibilizar 
las condiciones y facilitar los pagos, por la importante caída en la 
generación (Ver Gráfico 3). 

Ahora bien, ¿qué papel jugó el BHSA en esta nueva etapa marcada 
por la emergencia de los créditos indexados? Al respecto, por un lado, 
podríamos decir que el banco se convirtió en un canal privilegiado de 
los fondos públicos ejecutados por el Fideicomiso PRO.CRE.AR (Plan 
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PRO.CRE.AR II34). En ese sentido, podemos decir que el BHSA limitó 
de esta manera su rol a la administración, por la cual cobró comisiones 
que no evolucionaron a la par de las tareas asignadas al fondo. Así, 
si comparamos los datos de 2018 con los de 2015, vemos que las 
comisiones del administrador crecieron más que el crecimiento de los 
créditos (223% contra 39%, respectivamente según Estados Contables 
del Fideicomiso Financiero PRO.CRE.AR).

Fuente: Información obtenida en BCRA (2018)

Por otro lado, en lo que hace a créditos hipotecarios otorgados 
a título propio, y como hemos mencionado, los mismos perdieron 
protagonismo frente a otros rubros crediticios como las tarjetas de 
crédito. Asimismo, y a pesar de no contar con información pública sobre 
la cantidad de créditos UVA originados por el BHSA, sabemos que 
hasta el momento el banco ha securitizado una pequeña cartera de 528 
créditos hipotecarios UVA originados en 2016 y 2017 (según el prospecto 
fecha 13/4/2018), lo cual permitiría suponer que su incidencia en el 
segmento de este tipo de crédito es ínfi ma, especialmente si tenemos 
en cuenta que en esos dos años el sistema fi nanciero otorgó alrededor 
de 100 mil créditos hipotecarios UVA (Véase Gráfi co 3). Este proceso, 

34 La nueva versión del PRO.CRE.AR se diferenció fuertemente de su versión anterior pues 
otorgó créditos indexados por un coefi ciente (Coefi ciente de Estabilización de Referencia) 
cercano a la evolución de la infl ación (Índice de Precios al Consumidor). 
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que estuvo liderado por los bancos públicos (Banco Nación, Banco 
Ciudad y Banco Provincia) según información del Banco Central, 
muestra entonces una continuidad en todo el período posterior a la 
crisis de 2001 de pérdida de centralidad del BHSA en el financiamiento 
a la vivienda, al que ya hicieron referencia otras investigaciones en el 
pasado (Banzas y Fernández, 2007).   

Reflexiones de cierre

Nos proponíamos al comienzo de este trabajo analizar los 
modos históricos de vinculación entre el BHN y el Estado en el 
proceso de financiación de la vivienda; procurando dar cuenta de las 
transformaciones institucionales del BHN y los cambios en sus roles, 
para comprender el lugar el financiamiento público a la vivienda a 
lo largo de la historia del país, como marco de inteligibilidad de las 
estrategias promovidas recientemente. 

En este desarrollo, mostramos que a fines del siglo XIX y en 
momentos de su creación, el BHN tenía como objetivo principal 
el otorgamiento de créditos cuya garantía eran las tierras de 
la frontera en expansión; objetivo que nada tenía que ver con 
facilitar el acceso a la vivienda. En las décadas subsiguientes, el 
BHN amplió sus funciones para acompañar el proceso de incipiente 
industrialización, incorporando operatorias para la edificación 
y el “fomento” de la colonización agropecuaria y de la pequeña 
propiedad rural por medio de la subdivisión. Fue en el marco de 
la situación económica de segunda postguerra y bajo el peronismo, 
que el BHN adoptó la forma de entidad –de rango prácticamente 
ministerial- orientada al crédito hipotecario destinado a vivienda 
para sectores medios y trabajadores. El Estado pasó a subsidiar con 
fondos públicos el acceso a la vivienda obrera, en vinculación con 
el sector de la construcción y en detrimento del sector rentista, 
mediante la promoción de construcción de vivienda nueva y –
luego- “llave en mano”. Los préstamos se ampliaron al ritmo de 
la economía, sufriendo importantes ajustes durante los gobiernos 
militares. 

La última dictadura militar, en particular, dispuso que el BHN 
debía alcanzar autarquía financiera y autonomía administrativa, lo 
que significó convertir a la entidad en un “banco” desvinculado de 
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la política de vivienda y obligarlo a generar recursos propios además 
de a ajustarse a los principios de la Ley de Entidades Financieras. Se 
transformó así la relación entre el Estado/sistema financiero/vivienda, 
con el objetivo de garantizar la libertad de mercado, convirtiendo al 
crédito en general -y al crédito hipotecario en particular- en bienes 
de mercado. Se ajustaron de este modo los planes impulsados por el 
FONAVI, desvinculando al Estado Nacional de la atención con recursos 
públicos nuevos la finalización de los programas. 

Mediante esta radical transformación, se sentaron las bases de 
lo que durante los 90s sería la ruptura del sistema de financiamiento 
público del crédito hipotecario, que tuvo un impacto en el 
comportamiento del sector de la construcción residencial y en las 
crecientes dificultades del acceso a la vivienda. Por el contrario, los 
bancos comerciales asumieron un mayor papel en el financiamiento a la 
vivienda (aunque sin reemplazar a los bancos públicos), bajo la premisa 
del otorgamiento de créditos a altas tasas de interés en dólares. Por su 
parte, la privatización del BHN -devenido primero banco de segundo 
rango y luego sociedad anónima- cerró una década de ampliación de 
crédito hipotecario caro, en el marco de un sistema financiero más 
concentrado, privatizado y extranjerizado. 

Sin embargo, la crisis argentina de 2001 vino a poner fin al 
esquema de los años 90s, pues el crecimiento del desempleo junto 
con la pesificación de los créditos hipotecarios, alejaron a los bancos 
comerciales del financiamiento a la vivienda. Por ello, el sector de la 
construcción y el inmobiliario debieron recurrir a otras fuentes de 
financiamiento en la postcrisis. Todo lo cual, no impidió durante 
los años 2000 la emergencia de un boom residencial apropiado por 
los sectores más concentrados, que veló parcialmente la creciente 
dificultad del acceso a la vivienda propia. 

Cabe decir, a la vez, que los años que van entre 2003 y 2015 fueron 
testigo también de una ampliación de planes habitacionales, que no 
alcanzaron sin embargo para atender el creciente déficit habitacional 
acumulado en los ‘90s. El resultado, que se encuentra a la vista en 
el último Censo Nacional disponible de 2010, muestra por ello el 
aumento de la tasa de inquilinos, que se ha ampliado aún dentro de 
asentamientos y villas. En respuesta a esta situación crítica, se dispuso 
el lanzamiento del PRO.CRE.AR en 2012, aunque sus condiciones de 
emergencia se vinculan también a la crisis económica internacional y 
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de los indicadores del sector de la construcción que se propone resolver. 
Definido por las autoridades a la vez como un programa “económico” y 
“social”, PRO.CRE.AR reprodujo entre 2012 y 2015 los modos históricos 
de hacer política de vivienda en Argentina, vinculados a la recreación 
de la alianza entre el crédito hipotecario, la vivienda y el sector de la 
construcción. Por el contrario, el PRO.CRE.AR II en tanto promueve 
el crédito hipotecario indexado da cuenta de una alianza entre los 
desarrolladores inmobiliarios y el sector financiero con reaseguro 
de recursos públicos, en detrimento de la promoción del acceso a la 
vivienda mediante el crédito hipotecario a tasa subsidiada. 

En este contexto general, la gestión de IRSA-CRESUD al frente 
de la entidad mostró rápidamente el efecto del endeudamiento 
extraordinario del Banco en la década de los 90s, junto con la 
diversificación de su cartera con un estricto sentido de rentabilidad 
comercial. Se priorizó así durante todo el período que va desde la 
crisis argentina de 2001 a la actualidad, el crédito a corto plazo para 
el consumo (tarjetas de crédito) por sobre el financiamiento de la 
vivienda (que implica mayor riesgo y menor velocidad de rotación 
del capital). De esta manera, la entidad histórica de canalización de 
recursos públicos con destino a la vivienda, se convirtió en captadora de 
comisiones de administración sin compromiso de recursos propios. Su 
lugar de entidad de financiamiento a la vivienda de largo plazo acabó 
siendo ocupado por los bancos públicos que suplieron parcialmente 
esta tarea primero a partir de créditos a tasa subsidiada (2005-2015) y 
luego a partir de créditos indexados con tasas ligeramente menores a 
las de mercado. 

Para terminar, considero que más allá de entender esta dinámica 
del crédito hipotecario y del BHN a la luz de una especificidad argentina, 
resulta importante comprender estos procesos como enmarcados en una 
transformación general del capitalismo, cuya expresión “subordinada” 
en los países emergentes le imprime características particulares. En 
primer lugar, en lo que hace al financiamiento a la vivienda, en Argentina 
se observa que la fragilidad del sistema financiero subordinado 
atravesado por diversas crisis -expresadas entre otros elementos a 
partir de cambios de moneda, inflación y otros precios relativos- marcó 
un limitado desarrollo de instrumentos de financiamiento perdurables 
en el tiempo. En este sentido, mientras las condiciones políticas en 
los Estados periféricos dificultan la generación y circulación de flujos 
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que permitan el financiamiento de la urbanización, el caso argentino 
revela que aún gobiernos con orientación progresista se encuentran 
con dificultades estructurales para canalizar recursos a la vivienda. Por 
su parte, el proceso de financiarización de la economía en su conjunto 
a partir de la creación de plataformas legales e institucionales para la 
liberalización del crédito y de los flujos de capitales, en su expresión 
“subordinada”, muestra particularmente la incapacidad del sistema 
para “autorregularse” y para orientarse hacia actividades productivas 
o hacia la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones dignas. 
Nuevamente, el caso argentino revela que el crédito desregulado 
acaba concentrándose en un financiamiento extractivo del consumo 
a corto plazo, con rentabilidades que superan ampliamente las del 
financiamiento de largo plazo, aún con apoyo del Estado para generar 
los canales que vinculen a inversores con tomadores de crédito. 
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Anexo 1: Sociedades subsidiarias objeto de consolidación del BHSA:

Sociedad Actividad Principal

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
(directa más 
indireca)

BACS Banco 
de Crédito y 
Securitización 
S.A. 

Entidad Financiera. El 03/03/2017 el 
Directorio de BCRA autorizó a BACS, a 
actuar como banco comercial de primer 
grado.

62,28% 

BHN Sociedad de 
InversiónS.A. 

Inversión en sociedades dedicadas a 
la actividad de seguros, o de cualquier 
naturaleza.

99,99% 

Tarshop S.A. Emisión y comercialización de tarjetas de 
crédito y préstamos personales 80,00% 

BH Valores S.A. Agente de Liquidación y Compensación 
Propio 95,00% 

Fid. Fcieros CHA 
Series VI a VIII Fondo Fiduciario - 

Fid. Fcieros CHA 
series IX a XIV Fondo Fiduciario 100,00% 

Fuente: Según estados contables de Diciembre de 2018
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A evolução e desenvolvimento de um mercado para a circulação 
de títulos imobiliários no Brasil têm sustentado, desde o final da 
década de 1990, a criação de uma parte importante dos instrumentos 
da política urbana voltada à produção e ao financiamento habitacional. 
A premissa elementar dessas medidas repousa na conversão de 
rendimentos originários dos financiamentos imobiliários em ativos 
capazes de ser transacionados no mercado financeiro, um processo 
designado “securitização”. 

Como expressão de um processo geral de desregulamentação 
dos mercados financeiros, a securitização de ativos traduz as 
alternativas construídas para a consolidação contemporânea de uma 
forma específica de acumulação do capital, a qual, como salienta 
Chesnais (2005), busca conservar a forma dinheiro, valorizando-
se puramente por via do investimento financeiro em mercados 
especializados. 

A criação de ativos securitizados tornou-se uma destacada inovação, 
capaz de promover a integração de mercados financeiros e capturar 
importantes cadeias de crédito e dívidas por meio da transformação 
de mercadorias de pequena liquidez em títulos líquidos, que podem 
ser comprados e vendidos inúmeras vezes em mercados próximos ou 
distantes (GOTHAM, 2006; SASSEN, 2015). 

No que concerne diretamente ao debate que objetiva o presente 
estudo, interessa perceber os aspectos desse crescente domínio 
exercido por mercados e produtos financeiros a partir de sua particular 
capacidade de produzir um espaço econômico adequado para a extração 
e a captura de rendas imobiliárias urbanas. Esse enfoque pretende 
avançar no debate que sugere a criação de novos contextos espaciais 
para a circulação e valorização da propriedade imobiliária, a partir do 
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processo de securitização das dívidas originadas pelos financiamentos 
habitacionais no Brasil. 

Para tanto, nossa argumentação parte de um encaminhamento 
teórico-analítico fundamentado na compreensão de que a propriedade 
imobiliária, ante os esforços hegemônicos das finanças, tende a ser, cada 
vez mais, tratada como ativo financeiro (HARVEY, 2015). Desdobra-se, 
a partir desse debate, uma necessária atenção para a redefinição dos 
vínculos existentes entre as diferentes composições de um circuito de 
valorização do capital intrínseco ao setor imobiliário (HAILA, 1988; 
CHARNEY, 2001), que nas últimas décadas tem revelado um conjunto 
de mudanças associadas à ampliação da capacidade de investimentos 
de distintos agentes, a partir da criação de mecanismos e instrumentos 
financeiros cada vez mais sofisticados para o controle de parcelas do 
solo urbano. 

Esse domínio crescente exercido por mercados e produtos 
financeiros recobre, portanto, a potência de relacionar, através de 
ativos securitizados, mercados, sistemas de financiamento imobiliários 
e diferentes agentes que ocupam uma posição de destaque na produção 
das cidades contemporâneas, tais como, fundos de pensão, agentes 
fiduciários, instituições de crédito etc., em sua desigual capacidade de, 
na cidade, produzir as condições necessárias para a captura e extração 
de rendas imobiliárias e fundiárias. 

No Brasil, os desdobramentos espaciais da relação entre mercados 
financeiros e o setor imobiliário está convencionalmente relacionada 
à emergência de novas formas espaciais, comumente associadas ao 
fragmento metropolitano, localizadas em importantes avenidas de 
negócios e materializadas em grandes edifícios comerciais (FIX, 2007), 
ou em complexos residenciais de elevado padrão, tal qual, descrito 
por Botelho (2007). Da importância dessas proposições, capazes de 
demonstrar as imbricações entre cidade e as finanças contemporâneas, 
buscamos no presente capítulo circunstanciar o que acreditamos 
constituir uma nova rodada de organização das estruturas financeiras 
em seus vínculos com a produção do espaço urbano, expressa a partir 
da crescente captura da propriedade e da habitação por meio da dívida 
imobiliária, uma temática até aqui pouco explorada na literatura 
nacional. 

São alvo dessa abordagem os contratos financeiros escriturados 
a partir de termos de securitização lastreados em financiamentos 
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habitacionais. A partir da análise de um produto específico, os 
Certificados de Recebíveis Imobiliários, o presente capítulo sustenta a 
hipótese da constituição paulatina de uma nova espacialidade do capital 
financeiro, que em sua complexidade atual não apenas extrapola a 
escala metropolitana e assume em sua extensão a escala da rede urbana, 
mas também, tende a, cada vez mais, ampliar sua intersecção nos mais 
distintos segmentos do setor imobiliário, tal qual o residencial. 

A essas premissas, o escopo da análise deste trabalho particulariza 
uma abordagem da financeirização do setor imobiliário considerando 
as dívidas imobiliárias securitizada. A partir dos termos de 
securitização do principal agente financeiro responsável pela emissão 
de títulos lastreados em financiamentos habitacionais no Brasil, a Caixa 
Econômica Federal, e seu principal investidor, o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), pretende-se avançar no debate sobre 
o modo como este processo alcança a escala urbana através de uma 
lógica dominante de produzir cidades e se apropriar de rendimentos 
oriundos da propriedade da terra urbana. 

O capítulo divide-se em outras quatro seções. A primeira está 
direcionada as transformações do marco regulatório que estabelece 
as condições necessárias para a captura, reunião e homogeneização 
da dívida imobiliária em um único termo de securitização. A seção 
seguinte contextualiza a recente evolução do mercado de CRI no 
Brasil, enfatizando as medidas de cunho regulamentar que ampliam 
as formas de liquidez desses ativos e o crescente ganho de importância 
dos títulos com lastro em financiamentos habitacionais. A terceira 
seção apresenta uma análise entre as operações financeiras que 
compreendem as emissões de CRI e as dinâmicas espaciais urbanas 
que dela resultam e que com ela se orienta. Por fim, são articulados, 
em breves conclusões, os desafios de pesquisa que emergem do debate 
em torno desse domínio crescente exercido por mercados e produtos 
financeiros e o espaço concreto de ação dos agentes e das lógicas de 
funcionamento dos mercados imobiliários em cada cidade. 

1. Dívidas reunidas e imóveis homogeneizados: as bases 
da securitização de ativos imobiliários no Brasil  

A importância do financiamento imobiliário como uma parte 
fundamental dos circuitos de investimento financeiro tem ocupado 
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um importante temário nas pesquisas urbanas recentes, sobretudo, 
aquelas que buscam circunstanciar os nexos estruturais que envolvem a 
produção do espaço urbano sob as políticas neoliberais dos anos 1990 e 
2000. A racionalização da intervenção pública e as mudanças no modo 
de gestão das cidades, em privilégio das formas de empresariamento 
urbano, têm apontado para a redefinição dos vínculos existentes 
entre as diferentes composições de um circuito de valorização do 
capital intrínseco ao setor imobiliário (HARVEY, 2015; HAILA, 1988; 
CHARNEY, 2001). 

De maneira geral, esses estudos têm abarcado uma gama diversa 
de abordagens, reconhecendo o papel crescente de investidores 
institucionais, tais como fundos de pensão, seguradoras e fundos 
imobiliários na produção e no comando do mercado imobiliário 
comercial (FIX, 2007; DAHER, 2013; HALBERT, 2013; SANFELICI, 
2017) ou na gestão do ambiente construído a partir de intervenções 
urbanas e parcerias público-privadas (ROLNIK, 2015; AALBERS, 
2017; PEREIRA, 2015; KLINK, BARCELOS, 2017). 

No tocante à habitação e ao financiamento habitacional, esses 
debates têm defendido que estamos diante de um processo global de 
destruição da ideia de moradia como política social e direito humano 
em virtude de uma transformação acelerada da moradia em uma 
mercadoria consumida e produzida como um potencial ativo financeiro 
(AALBERS, 2008; ROLNIK, 2015). São mudanças associadas a uma 
maior dependência de investimentos privados em detrimento dos 
subsídios públicos diretos para a produção da moradia, redefinindo, 
assim, as formas tradicionais do financiamento imobiliário, que tendem 
a assumir a condição mais característica de empréstimos securitizados 
(AALBERS, 2012).

 Essas diferentes abordagens ressaltam o interesse de apreender 
o modo específico como os mercados financeiros alcançam um 
crescente número de objetos e agentes, em sua potência de capturar 
dívidas e constituir canais de investimento, transformando as formas 
de produção, consumo e apropriação do ambiente construído urbano. 

O que nos parece fundamental desse debate é identificar que 
o processo de securitização, aqui compreendido como uma prática 
do mundo das finanças que transforma certos tipos de mercadorias 
em papéis (MELAZZO, ABREU, 2019), quando internalizado nas 
estruturas do setor imobiliário, ajusta expectativas e possibilidades 
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de rendimentos, por meio da captura de dívidas de financiamento ou 
promessas de aluguéis, convertidas em uma forma escritural capaz de 
ser comercializada em mercados específicos. A propriedade imobiliária, 
enquanto um ativo físico, com baixa liquidez e elevado custo de 
transação, assume, assim, características menos rígidas, próprias de 
um ativo financeiro, com elevada liquidez, (GOTHAM, 2006; 2009). 

Naquilo que interessa diretamente ao debate deste capítulo, que é a 
securitização dos financiamentos habitacionais, trata-se de reconhecer 
o contexto histórico de criação desses instrumentos financeiros, 
enfatizando, sua relação com a crescente mercantilização da propriedade 
imobiliária e os traços político-econômicos de sua implementação 
e regulamentação. Cabe, portanto, distinguir a constituição e o 
permanente movimento de transformação de um ambiente regulatório 
necessário para a circulação desses ativos, condicionada a medidas de 
segurança jurídicas e formas de incentivos fiscais que tornem esses 
produtos atraentes para investidores institucionais (SANFELICI, 
HALBERT, 2018; GOTHAM, 2006).

No Brasil, a introdução das operações de securitização imobiliária 
inseriu-se em um contexto de desarticulação institucional do Sistema 
Financeiro Habitacional (SFH), e do ganho progressivo de força, junto 
às demandas defendidas por grupos de interesses nacionais, tais como 
sindicatos patronais vinculados à construção civil, entidades de crédito 
imobiliário e poupança, de um novo marco regulatório para o setor do 
crédito imobiliário (ROYER, 2009; SANFELICI, 2013; ROLNIK, 2015).

A formação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) no ano 
de 1997 (Lei nº 9514/97) e a paulatina estruturação de um aparato 
regulatório que lhe conferiu conteúdo e operacionalidade inauguraram 
importantes mudanças associadas à propriedade imobiliária em seus 
enlaces com a esfera financeira.1 Claramente inspirado no modelo de 
mercado de hipotecas norte-americano a lei que institui o SFI introduziu 
as bases para constituição de um ambiente de negócios adequado para 
a circulação de títulos lastreados em financiamentos imobiliários e 
rendimentos de base imobiliária (aluguéis, por exemplo). 

1 Esta estrutura para o financiamento imobiliário e habitacional alinhada à securitização 
dos ativos imobiliários demarca as opções construídas a partir dos anos de liberalização 
econômica, concebida como alternativa à estrutura de financiamento do Sistema 
Financeiro Habitacional (SFH), cujos aportes orçamentários reuniam recursos de fundos 
públicos e de crédito lastreado na captação da poupança, voluntária (SBPE) e compulsória 
(FGTS) (ROYER, 2009; PEREIRA, 2015). 



238

O mercado habitacional confiscado pelas finanças...

Esse alinhamento progressivo a serviço do capital financeiro 
condiciona os enlaces contemporâneos entre o marco regulatório da 
propriedade e do financiamento imobiliário no Brasil, submetidos 
ao que Rolnik (2015) denominou de uma colonização da terra e da 
moradia pelas finanças. A condição encontrada pelas finanças para 
colonizar prescinde da ação que desqualifica e inferioriza tudo aquilo 
que pode constituir uma barreira à livre circulação dos investimentos. 
Por isso, impõe uma nova instrumentalização do espaço, que deteriora 
os vínculos construídos pelo SFH e introduz com o SFI um emaranhado 
de normas, produtos e dispositivos capazes de capturar a dívida e os 
rendimentos oriundos da produção da cidade. 

Essas mudanças preconizam uma agenda política em um contexto 
no qual a produção do espaço está posicionada como uma instância 
fundamental de valorização do capital financeiro. Nessas condições, 
a introdução das operações de securitização, como lembra Rolnik 
(2015), responde a estruturação e desenvolvimento de um mercado 
de capitais, preparado para operações intricadas, assim como, um 
mercado imobiliário voltado para operações no âmbito do mercado de 
capitais. Emergem desses vínculos entre produção imobiliária e capital 
financeiro, tal como defendido em Pereira (2015), a modelagem de um 
sistema de financiamento baseado num ambiente institucional capaz 
de promover segurança e garantias para captação e acesso de recursos 
via mercado de capitais com a finalidade de ampliar a mobilidade do 
capital no espaço. 

Desse modo, essa reformulação do sistema financeiro imobiliário 
comparece como um esforço permanente de converter empréstimos 
imobiliários em ativos atraentes a investidores que operam nos mercados 
financeiros. Nesse sentido as operações de securitização expõem uma 
base concreta de ações elaboradas a partir de mecanismos que buscam 
capturar dívidas e padronizar contratos de empréstimos em um único 
documento. 

Na esfera da segurança jurídica dos credores a criação de 
mecanismos que conferem garantias de retorno de investimentos frente 
aos tomadores de crédito, tais como a figura da alienação fiduciária e a 
regulamentação da Lei de Patrimônio de Afetação comparecem como 
mecanismos jurídicos introduzidos para essa finalidade. 

A introdução do regime de Alienação Fiduciária, uma modalidade 
contratual aprovada em 1997 e consolidada em 2004 com a Lei nº 
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10931/2004, permitiu maior facilidade na execução da garantia real 
em casos de inadimplência, isto é, na retomada do imóvel pelo credor. 
A partir de suas diretrizes a propriedade do imóvel só se realiza com 
a quitação do saldo devedor. Ademais, caracteriza em seu escopo 
regulamentar uma inovação capaz de contrapor a lenta execução feita 
com hipotecas (ROYER, 2009), visto que no sistema hipotecário o 
imóvel tem sua posse e domínio transferido ao mutuário mesmo com 
pagamento parcial do imóvel entre 20% e 30%. 

Os fundamentos dessa medida conectam o beneficiário ao crédito 
e não mais ao imóvel. Assim, a introdução do regime de alienação 
fiduciária, pensada como meio de exercer maior celeridade às execuções 
de retomada de imóveis, estabelece como condicionante à transferência 
definitiva da propriedade do imóvel e a liquidação completa da dívida. 
Essa mudança específica no direito privado brasileiro colabora para 
a mobilização de bens imobiliários, financiados sob o regime de 
alienação fiduciária, serem transacionados em operações financeiras.   

Além disso, uma outra medida que ganhou importância é a Lei do 
Patrimônio de Afetação (Lei nº 10931) que estabeleceu mecanismos de 
garantia sobre os contratos de financiamento imobiliário avalizando o 
pagamento de prestações cujos contratos encontram-se questionados 
judicialmente (ROYER, 2009). O patrimônio de afetação (Lei nº 
10931/2004), por outro lado, estabeleceu condições para a proteção 
de credores direcionados às operações de financiamento à produção 
imobiliária. De maneira geral, consiste em um mecanismo que promove 
a separação dos ativos vinculados a uma determinada incorporação 
imobiliária do conjunto de bens que integram o patrimônio de um 
incorporador (PEREIRA, 2015; ROYER, 2009).2

Esse sucessivo acúmulo de garantias institucionais, oferecendo 
uma base sólida ao ambiente regulatório orientado para o mercado 
(ROLNIK, 2015), favoreceu a criação de títulos e instrumento de captação 
e intermediação de recursos no âmbito do mercado financeiro, que 
passam a povoar a carteira de investimentos e as estratégias econômicas 
de agentes financeiros a partir de títulos de base imobiliária.3 

2 Para além da propriedade imobiliária esta medida estabelecerá o regime fiduciário 
associado aos títulos de crédito, tais como Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), Letras 
de Crédito Imobiliário (LCI) e Cédulas de Crédito Bancário (CCB).
3 Estes novos produtos, proporcionam o aumento da gama instrumental que amplia a 
liquidez do ativo imobiliário por meio da divisibilidade do investimento em títulos 
acessíveis tanto a pequenos investidores individuais, quanto a grandes conglomerados 
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Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), objeto de nossa 
análise, são um título desenhado sob essas finalidades, revelando um 
encadeamento institucional complexo de financiamento por meio da 
captura e conversão da dívida imobiliária em promessas de pagamentos 
em dinheiro. Apresenta, tal como descreve Royer (2009) e Vedrossi 
(2002), uma forma escritural, permitindo seu registro e negociação em 
um sistema centralizado de custódia e liquidação de títulos financeiros 
que busca homogeneizar mercadorias distintas a partir de critérios 
para a estandardização de empreendimentos imobiliários. 

A disseminação desses títulos lastreados em direitos creditícios e 
originados por operações de financiamento imobiliário arregimenta 
formas contratuais de concessão do crédito imobiliário, padronizando-
as sob um conjunto de normas e regulamentações que conferem 
condições de mobilizar e disciplinar todo objeto imobiliário 
potencialmente mobilizável, alinhando-o às formas de circulação 
internacional da riqueza. Ademais, estabelecem os nexos que atuam 
para a aproximação progressiva (e cada vez mais incisiva) do ambiente 
construído urbano ao mercado de capitais. 

Essa estrutura subentende a conversão de uma dívida originada, 
por exemplo, pela tomada de um financiamento bancário para a 
aquisição e construção de um imóvel, em direitos sobre os recebíveis 
futuros formatados aos moldes de uma emissão de ativos financeiros. A 
emissão dos CRI, tal como organizado esquematicamente pela Figura 
1, constitui uma cadeia de obrigações jurídicas e garantias contratuais 
extensas4 que articula um conjunto amplo de agentes, em diferentes 
etapas, com objetivo de alavancar recursos. 

financeiros (SHIMBO, 2012, p. 99). Estes outros instrumentos, de caráter complementar 
aos primeiros foram criados a partir da Lei nº 10931/2004, correspondendo às Cédulas de 
Crédito Imobiliário (CCI), às Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e às Letras Imobiliárias 
Garantidas (LIG).
4 Estas etapas já foram abordadas com grande detalhamento em Royer (2009), Pereira 
(2015), Vedrossi (2002), entre outros. 
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Figura 1. Etapas para a emissão de créditos imobiliários. Fonte: Abreu (2019).

Na cadeia indicada pela Figura 1 é possível constatar dois 
momentos complementares. Um primeiro representado pelas setas de 
1 a 4 e um segundo momento compreendido pelas setas de 5 e 6. No 
primeiro momento estão representados os atos associados à concessão 
de crédito imobiliário por uma instituição fi nanceira (bancos, 
sociedades de crédito, associação de poupança ou empréstimos etc.) a 
um devedor (indicação número 1). É nessa relação, estabelecida pela 
posição da instituição fi nanceira como credora e o tomador do crédito 
como devedor, que é originada a obrigação contratual que sustentará 
as demais etapas do circuito. 

Na sequência, a indicação número 2, a instituição fi nanceira, 
denominada na Figura como originador/cedente, cede mediante 
a compra sua carteira de créditos imobiliários a companhia de 
securitização. O passo seguinte, expresso pela indicação 3, a 
companhia securitizadora prepara a emissão do CRI. Essas emissões 
possuem diferentes formatações e podem estar associadas a um único 
empreendimento, ou reunir diferentes títulos de dívida, constituindo 
um fl uxo de pagamentos da carteira de créditos organizada. 

Reunidos em uma única emissão esses recebíveis, antes de seguir 
para a oferta no mercado, passam por ajustes na escrituração dos ativos 
em um único Termo de securitização.5 Esses procedimentos respondem 
5 O termo de securitização como explica Pereira (2015, p. 101), defi ne aspectos específi cos 
do valor principal da dívida, nele constam os indexadores, a taxa de juros, o prazo e 
o fl uxo de amortização dos títulos. Estes critérios fi rmados no termo de securitização 
destinam-se ao estabelecimento de normas rígidas ao adquirente do CRI. “Em virtude 
dessa estrutura, o CRI se caracteriza a princípio como um ativo de renda fi xa, um título 
de dívida com parâmetros de rentabilidade estabelecidos previamente cujo cronograma 
de amortização é defi nido de modo a manter certa sincronia com o fl uxo de recebíveis a 
ser gerado pelos créditos que lastreiam sua emissão”.
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a uma série de etapas cuja finalidade é oferecer ao investidor maiores 
informações e garantias sobre os lastros que originam a emissão. Nesses 
ajustes os ativos são segregados e subdivididos a partir do regime 
fiduciário.6 O passo subsequente compreende a aprovação do Termo 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e indicação das instituições 
de custódia, tal qual as empresas Central de Custódia e liquidação 
Financeiras de Títulos (CETIP) ou a B3 (antiga BM&FBovespa). Nessa 
etapa ocorre a indicação das agências de classificação de risco e a nota 
atribuída à emissão,7 para, por fim, efetuar sua comercialização. 

Esse circuito se completa com a comercialização no mercado de 
capitais (indicação número 4), essa função é normalmente atribuída às 
corretoras de valores mobiliários; nessa etapa, os CRIs recebem notas 
associadas aos riscos do pacote em avaliações realizadas por agências 
de avaliação. O segundo momento, expressa a manutenção do fluxo 
de rendimentos derivados da constância dos pagamentos derivados 
das parcelas dos créditos imobiliários originados, esses pagamentos 
(indicação número 5), são repassados gradualmente às companhias de 
securitização e investidores diversos (indicação 6). 

Portanto, é fundamental perceber que esse circuito quando 
alinhado a um conjunto de medidas regulamentares que conferem 
segurança jurídica à posse e comercialização desses ativos tende 
a reduzir as distorções próprias de cada produto imobiliário, 
permitindo, assim, incluir, em um único documento, imóveis com 
origens e tipologias distintas. Essa estrutura escritural articula com 
sua base regulamentar, agentes econômicos a partir de instâncias 
de intermediação contratuais necessárias para a conversão de 
empréstimos em um valor mobiliário. 

Todavia, enfrentar a problemática exposta impõe o desafio de 
explicitar outras instâncias de análise atreladas à capacidade destes 
produtos circularem a dívida imobiliária no mercado. Atentos a essas 
questões, a seção subsequente abarca a evolução recente e os aspectos 
atinentes às transformações no mercado de CRI, caracterizando um 
6 O Regime Fiduciário segrega o patrimônio do emissor, concedendo-o à custódia de 
um terceiro, denominado agente fiduciário, conferindo maior segurança aos contratos e 
facilitando sua execução e fortalece a segurança jurídica dos credores.
7 Outro importante agente na estruturação de uma emissão de CRI é a agência de 
classificação de risco de crédito (ou agência de rating). Trata-se de uma empresa 
contratada de modo independente para a avaliação de ativos financeiros. Estas agências 
atribuem uma classificação de risco de acordo com a capacidade do tomador de recursos 
gerarem o fluxo de caixa para pagamentos esperado.
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movimento ainda em curso de aproximação desses mercados aos ativos 
lastreados em financiamentos habitacionais. 

2. Ativos lastreados em financiamentos habitacionais e 
a evolução recente do mercado de CRI

A criação de ativos financeiros formatados e padronizados, capazes 
de conectar diferentes imóveis e distintos mercados imobiliários em um 
mesmo termo de securitização, posiciona uma nova variável à análise 
da conexão entre finanças e setor imobiliário no Brasil. 

A formação desses ativos financeiros tem crescentemente ocupado 
uma posição de destaque nas pesquisas e debates sobre o estágio atual 
da urbanização no capitalismo. Estes esforços buscam enfatizar em 
maior ou menor grau a intersecção entre medidas regulamentares 
desempenhadas por comissões e agências estatais (ROYER, 2009; FIX, 
2013; ROLNIK, 2015), o surgimento de novos agentes (empresas de 
securitização e agentes fiduciários) (VEDROSSI, 2002) e a constituição 
de produtos financeiros, como, por exemplo, os certificados de 
recebíveis imobiliários (PEREIRA, 2015; SANFELICI, 2013, 2017; 
ABREU, 2019; MELAZZO, ABREU, 2019). 

Essas pesquisas têm colaborado para a construção de uma 
visão menos caricata do processo de financeirização, muitas vezes 
equivocadamente percebido como uma mera produção de forças 
financeiras globais supostamente abrangentes (SANFELICI e 
HALBERT, 2018). Posicionam, assim, os pontos de contato entre o 
mercado de capitais e as escalas de ação de novos agentes e instrumentos 
da política urbana, considerando sua capacidade de vincular-se com 
agentes não financeiros e estabelecer meios que influenciem a criação, 
transformação e apropriação do ambiente construído. 

Se os esforços até aqui dirigidos neste trabalho buscaram, com 
referência nesses autores, contextualizar a criação desses ativos e a 
posição desse mercado no conjunto da política urbana, a atual seção 
pretende aprofundar o debate em torno de sua extensão e influência na 
produção imobiliária, aquilo que denominamos como o alargamento 
dos contextos de circulação e valorização dos ativos imobiliários 
(ABREU, 2019). 

Nossa argumentação propõe avançar no debate até aqui elaborado, 
considerando a evolução das emissões e dos volumes comercializados 
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de CRI. Para tanto, interessa perceber um duplo aspecto, fundamental 
na apreensão da dinâmica contemporânea desses ativos. Em relação 
ao primeiro aparecem em destaque as medidas que buscam garantir a 
institucionalização do mercado de ativos financeiros, regulamentando 
a participação de agentes e empresas, institucionalizando mecanismos 
de garantia e liquidez para os ativos comercializados. Grande parte 
dessas relações já foi abordada na seção anterior, restando para a 
presente seção um particular interesse nas medidas que ampliam os 
incentivos fiscais e as formas de liquidez desses ativos, 

Aliado a essas medidas um segundo aspecto, conecta a dimensão 
do Estado brasileiro a esse debate, ainda que inevitavelmente sua 
presença esteja associada às ações legais e regulamentares que favorecem 
a ampliação da liquidez e os meios de circulação desses ativos, interessa 
enfatizar sob os objetivos dessa seção, as especificidades da ação de 
dois agentes públicos que têm desde o início dessa década exercido um 
papel fundamental na consolidação do mercado de CRI no Brasil. 

No tocante aos primeiros aspectos, associados às iniciativas para 
promover a liquidez no mercado, reconhecemos um conjunto de 
resoluções que estruturaram instrumentos financeiros e ampliaram 
as formas de capitação de investimentos,8 dentre as quais destacamos 
a ampliação das fontes de captação de recursos para esse sistema tal 
como a resolução nº 2519 do Conselho Monetário Nacional (CMN) 
que estabelece as normas sobre o direcionamento de recursos 
captados via depósito pelas entidades integrantes do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimos, permitiu o cômputo de 
títulos de companhias de securitização no cálculo da exigibilidade 
(ROYER, 2009) e em 2002, a resolução nº 390 do Conselho Curador 
do FGTS que permitiu a aquisição de CRI, que desobstruiu os canais 
para que as emissões de CRI passassem a integrar a carteira de 
investimentos do FGTS, desde que lastreados em financiamentos para 
empreendimentos habitacionais. 

Essa série de resoluções do CMN e do CCFGTS, editadas 
praticamente ano a ano desde 1998, mostram que os CRI e outros 
títulos da mesma natureza foram ganhando espaço no mercado de 
capitais, ampliando sua participação e ampliando a participação 

8 O conjunto de medidas que estruturaram o mercado secundário está ampla e 
detalhadamente desenvolvida em Royer (2009). 
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na captação de recursos que seriam destinados inicialmente para 
atendimento a baixa renda. (ROYER, 2009, p. 125).

Entre os anos de 1997 e 2002 essa primeira rodada de ajustes 
regulamentares conferiu a esses títulos uma posição no mercado 
secundário, assim como estabeleceu as pontes junto a fontes de 
captação e direcionamento de depósitos e investimentos financeiros 
até então bastante restritas. Contudo, esses ajustes não representaram 
um sucesso imediato: o impulso a esses títulos só ganhou maior força 
em uma nova rodada de ajustes que ampliou os incentivos públicos a 
partir de isenções fiscais (ROLNIK, 2015). No ano de 2004 a Lei nº 
11033 isentou as pessoas físicas de imposto de renda para rendimentos 
auferidos a partir dos certificados de recebíveis imobiliários e outros 
títulos, tais quais as Letras de Crédito Imobiliário e Letras Hipotecárias. 

Além disso, em 2009, a Lei nº 12020 isentou as aplicações 
em Fundos de Investimento Imobiliário da incidência do mesmo 
imposto. Essa medida teve repercussões importantes no que tange 
ao estreitamento das relações entre os fundos de investimento e os 
investimentos em títulos comercializados no mercado secundário. 
Sanfelici (2013) observa a importância destas medidas regulamentares 
de isenção fiscal alinhada à inflexão no mercado para os Certificados 
de Recebíveis Imobiliários, que passam a integrar a carteira de 
investimentos desses fundos, permitindo que pequenos poupadores 
alçassem os rendimentos gerados pelo CRI, que, por possuírem valores 
mínimos de investimento muito elevados, estão normalmente restritos 
a aquisição efetuada por grandes investidores.

Esse movimento acompanha uma elevação acentuada do número 
de emissões de CRI que saltam de 9 emissões no ano de 2002 para 
140 no ano de 2016. Para além da evolução do número de termos 
emitidos os valores transacionados apresentam um significativo 
crescimento passando de um total de R$ 141.248.240,00 em 2002 para 
17.781.408.050,00 em 2016.  Percebido a partir da indicação dos totais 
de emissões e pelo valor emitido, como evidenciado entre os anos 
de 2002 e 2016 destacados pela Tabela 1, a evolução do mercado de 
CRI reflete, em parte, uma trajetória que vem sendo sistematicamente 
abordada por um conjunto de trabalhos (BOTELHO, 2007; 
SANFELICI, 2013; PEREIRA, 2015) que reconhecem essa evolução 
como parte de estratégias de investimentos a partir do financiamento 
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de empreendimentos comerciais e complexos de edifícios voltados 
aos segmentos de alta renda e espacialmente circunscritos às regiões 
metropolitanas. 

Além disso, como identificado em trabalhos anteriores (ABREU, 
2019; MELAZZO, ABREU, 2019), esse crescimento dos volumes totais 
emitidos de CRI acompanha, desde o ano de 2011, uma diversificação 
das fontes do crédito lastro dessas emissões. Se antes esses ativos 
estavam majoritariamente restritos a dívida lastreada em aluguéis ou 
mesmo, quando associados ao lastro em crédito imobiliário, ficavam 
reservados a empreendimentos imobiliários de alto padrão; no 
presente, o financiamento habitacional não apenas passa a constituir 
parte expressiva dos lastros destes ativos, mas, também, colocam em 
primeiro plano as instituições originadoras destes ativos imobiliários 
securitizados, em particular a Caixa Econômica Federal, principal 
agente financeiro para a concessão de créditos imobiliários no Brasil 
(UQBAR 2011; 2012; 2015). 

Tabela 1. Brasil. Número de emissões e total de valores emitidos (2002-2016).

Nº de emissões  Valor total emitido (em R$) 
2002 9 141.248.210.00 
2003 17 287.598.930.00 
2004 29 403.079.740.00 
2005 34 2.102.321.700.00 
2006 77 1.071.436.800.00 
2007 60 1.520.069.280.00 
2008 85 4.809.814.990.00 
2009 101 3.195.532.380.00 
2010 133 7.767.261.780.00 
2011 181 13.381.721.980.00 
2012 126 10.446.360.690.00 
2013 145 15.891.898.980.00 
2014 156 16.254.327.310.00 
2015 150 9.927.949.700.00 
2016 140 17.781.408.050.00 

Fonte: ANBIMA, disponível em: http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/dados-
de-emissao-de-cri.htm acessado em 08/04/2019. 

Com efeito, a constatação de uma maior importância dos créditos 
originados a partir de transações envolvendo empreendimentos 
residenciais acompanha a necessidade de um esforço renovado de 
pesquisa para a compreensão da composição do lastro e da identificação 



247

Marlon Altavini de Abreu

desses ativos. Nesse sentido, a incipiente estrutura que passa a se 
constituir a partir das emissões lastreadas em financiamentos residenciais 
nesse início de década representa ainda uma face desconhecida (um 
movimento em marcha) 9 do processo de financeirização da habitação 
no Brasil. Trata-se de uma mudança cujas implicações posicionam 
mais desafios de pesquisa do que propriamente indicações conclusivas, 
dado que não estão claras a abrangência, extensão e durabilidade desse 
ganho crescente de importância do mercado residencial na composição 
de títulos financeiros. 

Faz-se, por isso, necessário compreender o papel que a estruturas 
do Estado brasileiro vêm desempenhando por meio de ações legais e 
regulamentares que favorecem a ampliação da liquidez e os meios de 
circulação desses ativos, mas, sobretudo, à especificidade da ação de 
dois agentes públicos que têm desde o início desta década exercido um 
papel fundamental na consolidação do mercado de CRI no Brasil. 

Para tanto, utilizou-se de dados extraídos de Relatórios Econômicos 
e Financeiros disponibilizados pela CEF e do CCFGTS,10 além das 
próprias emissões de CRI efetuadas e das análises elaboradas pelos 
relatórios UQBAR (2012-2017) da conjuntura do mercado de títulos 
de base imobiliária brasileiro para todos os anos. O recorte temporal 
utilizado considerou, ademais, as informações atinentes ao número 
de emissões da Caixa Econômica Federal, do valor das emissões 
totais e o investimento efetuado pelo CCFGTS no intervalo de tempo 
compreendido pelos anos de 2011 e 2016, esse conjunto de informações 
encontra-se reunido e sistematizado na Tabela 2. 

9 No início de 2019 o novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco 
pretende vender entre 50 bilhões a 100 bilhões em securitização, no mercado financeiros. 
Disponível em: HTTPS://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/01/07/
caixa-pretende-vender-ate-r-100-bi-em-securitizacao-de-credito-imobiliario.htm. 
10 Balanços e demonstrativos financeiros da Caixa Econômica Federal. Disponível em: 
http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoes-financeiras/Paginas/balancos-e-
demonst.aspx. Acessado em: 9 out. 2018. Balanços e demonstrativos financeiros do CCFGTS. 
Disponível em: http://www.fgts.gov.br/Pages/sobre-fgts/relatorio-demonstracao.aspx. 
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Tabela 2. Totais de CRI emitidos pela CEF. Investimento FGTS. Valores totais 
de CRI no Brasil (2011–2016).

Ano Valor total 
emitido (em R$) 

Valor total emitido CEF (R$) Investimento FGTS (R$)

Total emitido 
(em R$)

% em 
relação ao 

total

Investimento 
(em R$)

% em 
relação  
ao total

2011  13.381.721.980.00 2.282.604.288.60 17 3.000.000.000.00 22
2012  10.446.340.690.00 2.513.098.878.63 24 2.200.000.000.00 21
2013  15.891.898.980.00 2.238.361.252.60 14 2.040.000.000.00 13
2014  16.254.327.310.00 1.790.437.494.68 11 1.580.000.000.00 10
2015  9.927.949.700.00 698.589.368.82 7 598.600.000.00 6
2016  17.781.408.050.00 9.420.816.485.76 53 8.800.000.000.00 49

Fonte: Emissões Caixa Econômica Federal; Demonstrativos Financeiros CCFGTS; 
Comissão de Valores Mobiliários, 2017.

Entre os anos de 2011 e 2016 a Caixa Econômica Federal (CEF) 
emitiu pouco mais de R$ 18.900.000.000,00 em CRI com lastro em 
financiamentos habitacionais. As cifras alcançadas por essas emissões 
representam aproximadamente 23% dos valores totais emitidos nesse 
mercado de títulos durante os anos considerados.11 O Conselho 
Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS), por 
sua vez, corresponde ao investidor principal dessas emissões, passando 
a exercer um papel de destaque no conjunto do mercado de títulos, 
sendo responsável no ano de 2016 por mais de 50% dos investimentos 
efetuados nesse mercado. 

Esses dados apontam para uma posição de relativa importância 
ocupada pela CEF, quando comparado aos valores totais 
emitidos para cada ano. Sua posição em relação ao conjunto do 
mercado como emissor de CRI implicou em transformações 
importantes, tal como veremos adiante, na composição dos tipos 
de lastro associados às operações de CRI, que passam a ter base 
em financiamentos habitacionais, nas diferentes cidades que situam 
esses empreendimentos e na inserção do FGTS como um dos 
principais agentes responsáveis pelo investimento em CRI.

Além disso, importa ressaltar, ainda nessa primeira aproximação, a 
sobreposição entre as emissões da CEF e os investimentos do FGTS. Os 
valores que cabem ao FGTS tanto em relação ao total de CRI emitidos 
e quanto àqueles emitidos pela CEF acompanham, em seu percentual 

11 Os dados da ANBIMA apontam que entre os anos de 2011 e 2016 o total de valores 
comercializados no mercado de CRI representa R$ 83.683.646.710,00. 
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e volume, quase que indistintamente a mesma grandeza representada 
pela relação entre CEF e totais emitidos. Isso porque, a posição de 
investidor ocupada pelo FGTS atende às demandas efetuadas pelas 
emissões da CEF, constituindo-se assim, seu principal investidor.

O lastro em financiamentos residenciais ocupa a partir dessas 
emissões uma posição de destaque no conjunto do mercado, 
até então com predomínio majoritário de títulos lastreados em 
empreendimentos comerciais. Detentora de uma significativa carteira 
de crédito habitacional, a CEF, não apenas transforma o mercado 
de securitizações no Brasil. Vai além: a partir da conversão de 
financiamentos imobiliários em ativos transacionados em emissões de 
CRI conecta a esfera financeira pelo lastro no imóvel, que é a garantia 
última de restituição do empréstimo em caso de inadimplência, ao 
espaço concreto das cidades, por isso, os contextos de circulação e 
valorização da propriedade imobiliária não residem apenas no âmbito 
da esfera do mercado financeiro, da compra e da venda de ativos, estão 
na verdade, associados à produção de um espaço econômico afeito às 
suas necessidades, ou seja, as cidades.

Enfrentar a problemática exposta impõe o desafio de explicitar 
as características dessas transformações, por meio de uma abordagem 
capaz de compreender as condições histórico-geográficas concretas em 
que esses processos ganham forma e conteúdo a partir da inexorável 
dimensão espacial, que conecta nosso debate à tendência crescente 
desses títulos de estender a hegemonia das finanças aos diferentes 
lugares, de fazer circular o capital elevando as bases sobre as quais 
serão apropriadas as rendas imobiliárias a partir da captura extensiva 
dos espaços urbanos, da produção da cidade à escala urbana. 

3. A escala urbana e os contextos espaciais de 
circulação da dívida imobiliária securitizada

Em uma única emissão de CRI diferentes cidades são integradas 
a partir de seus mercados imobiliários. Nesse sentido, a capacidade 
atribuída a esse título permite constituir um produto financeiro que 
catalisa distintas unidades habitacionais e transpõe, portanto, as 
peculiaridades e barreiras próprias da composição diversa dos mais 
diferentes mercados imobiliários, cujo tamanho ou segmentação, 
próprias de suas ramificações que podem condizer a nichos de mercado 
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comerciais ou residenciais,12 impõem um condicionante estrutural 
associado dinâmica imobiliária.

A formatação de ativos padronizados e homogêneos, elaborados 
a partir da heterogeneidade espacial, funcional e arquitetônica dos 
produtos imobiliários conduz ao alargamento dos contextos13 próprias 
do desenvolvimento e da mutação da propriedade imobiliária. Essas 
novas possibilidades de fluidez, que estão na base dessa formidável 
expansão das trocas e interconexão de mercados, para utilizar as ideias 
de Santos (2008), exprimem a hegemonia das formas de circulação 
do capital financeiro sobre o ambiente construído urbano. Em sua 
necessidade de deslocamento espacial, estabelece os contextos aos 
quais está submetido o espaço geográfico frente à nova possibilidade 
de criação de ativos fluidos a partir da rigidez espacial, acessíveis a 
diversos compradores e vendedores em diferentes lugares (ROLNIK, 
2015; GOTHAM, 2006).

Estas operações financeiras que compreendem as emissões de 
CRI e as dinâmicas espaciais urbanas que dela resultam posicionam o 
objetivo de análise da presente seção. Trata-se de uma elaboração que 
pretende com seus resultados demonstrar a extensão desse processo 
no conjunto do território nacional. Portanto, com esses objetivos, 
busca-se compreender a partir de três emissões específicas de CRI essa 
geografia da financeirização e do crédito imobiliário. 

Isso se faz necessário na medida em que não é mais possível 
restringir nossa análise apenas às grandes avenidas imobiliárias ou aos 
complexos de escritórios e apartamentos. No presente a disseminação 
da lógica financeira por intermédio dos CRI parece inaugurar uma 

12 A referência às fontes de iliquidez a que fazemos referência leva em consideração o 
trabalho de Gotham (2006) que as situa em três instancias: A primeira atrelada ao circuito 
imobiliário propriamente dito, e os diferentes agentes inseridos na produção imobiliária, 
cujos interesses nem sempre são sinérgicos; uma segunda instância recai sobre os riscos 
financeiros associados à compra e a venda de um imóvel, incluindo a disponibilidade 
de financiamento, a concorrência no mercado local e o longo tempo de realização da 
mercadoria; e uma terceira instância, atrelada ao tamanho e segmentação do mercado, 
que comporta subsetores comerciais e residenciais.
13 A noção à qual remete o termo contexto é utilizada neste trabalho com a referência em 
Santos (2008). Sua utilização implica no reconhecimento do movimento imputado pelas 
novas possibilidades de fluidez que estão na base da expansão das formas de intercâmbio 
em nossa época. A hegemonia da circulação, que supera e explode o espaço de cada um 
chegando a todas as classes e todas as regiões. Nas palavras do autor na “medida em que 
se multiplicam as interdependências e cresce o número de atores envolvidos no processo, 
podemos dizer que não apenas se alarga a dimensão dos contextos como aumenta a sua 
espessura” (SANTOS, 2008, p. 171).
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forma mais fluida, se assim podemos dizer, de uma nova espacialidade 
do capital financeiro, em sua conexão com o mercado imobiliário e 
com suas várias conexões com diferentes estratos da rede urbana. 

A extrapolação da escala metropolitana e a extensão dessas lógicas 
à escala da rede urbana, integrando distintas cidades, nas mais diferentes 
situações geográficas, conecta nosso debate a tendência crescente 
desses títulos de estender a hegemonia das finanças a diferentes 
lugares, de fazer circular o capital elevando as bases sobre as quais 
serão apropriadas as rendas imobiliárias a partir da captura extensiva 
dos espaços urbanos, da produção da cidade à escala urbana.14

Para tanto, a análise que segue está ancorada em três emissões, de 
distintos anos (série 203º do ano de 2011; séries 110º e 111º do ano de 
2014 e séries 123º e 124º do ano de 2015), cujos valores e totais de CRI 
emitidos figuraram em seus anos entre as mais significativas segundo 
os relatórios da UQBAR (2012; 2015; 2016). 

Essas emissões consistem na reunião, em um único pacote, de 
diferentes tipos de imóveis, em sua maioria residencial, localizados 
em diferentes cidades do Brasil, cujo lastro que lhe são conferidos 
associa-se às promessas de pagamento relativas aos financiamentos 
imobiliários concedidos pela Caixa Econômica Federal. Esses 
documentos se baseiam em determinado critério de detalhamento 
dos empreendimentos, considerando informações tais como: sua 
localização (estado da federação, cidade e endereço), a apresentação de 
algumas características do tomador do empréstimo (nome, ocupação 
e documentos), o volume da dívida assumida pelo proprietário a partir 
da tomada do financiamento imobiliário, a origem desse financiamento 
(se é, por exemplo, captado via Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo), o tempo previsto para sua quitação e o agente econômico 
que concedeu o empréstimo bancário (no caso analisado, a CEF). 

A centralidade da Caixa Econômica Federal nessas emissões 
traduz, em linhas gerais, os sentidos e a importância histórica que 
essa instituição assume na trajetória da política habitacional e na 

14 Este debate tem uma elaboração ampliada e melhor desenvolvida em Abreu (2019) a 
partir de uma análise que articula na escala da cidade as ações econômicas desempenhadas 
por um circuito imobiliário local, reconhecendo as mudanças associadas ao tratamento 
da propriedade imobiliária e o modo como estes se apropriam e transformam as rendas 
da terra e, na escala urbana, a extensão alçada pelos agentes e arranjos regulatórios que 
legitimam sua ação na captura do espaço. 
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centralização de recursos para sua realização,15 principalmente a partir 
dos anos 2000 exercendo um papel central no financiamento imobiliário 
no Brasil ao estender seus estoques de crédito habitacional, dentro 
dos níveis de exigibilidade decretados legalmente, diferentemente 
do que se percebem nas estratégias do setor bancário privado, cujas 
aplicações imobiliárias estão diluídas em diversas estratificações que 
não priorizam o financiamento habitacional efetivo (ELOY, 2013).

Os dados aos quais fazemos referência dizem respeito ao primeiro 
pacote de emissões que compõem a 203° Série da emissora Brazilian 
Securities,16 comercializado em janeiro de 2011. Essa emissão tem o 
montante de R$ 232.766.000,00, com preços unitários de investimentos 
de R$ 1.000,00 e, portanto, é constituída de 232.766 certificados de 
recebíveis imobiliários. A rentabilidade do pacote é de 10%, acrescidos 
de TR (taxa referencial), com vencimento em 10 de novembro de 2018. 

As características da emissão chamam a atenção, seja pelo perfil 
do investidor à que se dirige (investidores de varejo) ou mesmo pela 
seleção dos empreendimentos que lhe conferem lastro. Atentos a 
este último atributo, destacamos que a emissão reúne em torno de 
4.042 empreendimentos dispersos em todo território nacional em 
423 municípios (Mapa 17). A citada dispersão indica com clareza a 
extensão e importância que vêm cumprindo a Caixa Econômica 
Federal na centralização da política habitacional e direcionamento do 
financiamento imobiliário, sendo capaz de reunir em escala nacional 
um elevado aporte de dívidas cujo fundo originador advém de recursos 
da SBPE. 

Essa abrangência espacial, que alcança diferentes cidades, nas mais 
diferentes regiões, captura e integra distintos mercados imobiliários, 
que em sua diversidade e particularidade unificam sua estratégia 
para a redução dos riscos com a inadimplência, conferindo maior 
credibilidade à emissão e consequente segurança aos investidores, 
possuindo como classificação de risco com nota AAA.17

15 É válido recordar que a Caixa Econômica Federal assumiu o papel de gestão do FGTS 
com o fim do Banco Nacional da Habitação em 1986. Para maior detalhamento sobre a 
trajetória da Caixa Econômica Federal em seu ganho de poder e centralidade na rodagem 
da política habitacional ver Rolnik (2015) e Eloy (2013). 
16 A Brazilian Securities é uma companhia de securitização fundada no ano 2000 com 
importante atuação no mercado de CRIs, concentrando no ano de 2011 mais de 9,8 
bilhões em emissões de CRI, representando 27,8% do mercado brasileiro (http://www.
bfre.com.br/braziliansecurities/pt). 
17  Avaliação realizada pela empresa de rating Fitch Rating. 
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Mapa 1. Brasil. Cidades com imóveis lastreados da 203º emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização. 2011. 

A concentração do número de imóveis lastreados em capitais, 
sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília aquelas 
com maior número de unidade habitacionais lastreados é, de fato, 
um indicador relevante para essa emissão, porém não surpreendente, 
dado que reforçam a ideia da centralidade exercida pelas grandes 
cidades e seus respectivos mercados imobiliários como plataforma 
de valorização fi nanceira, em que pesem os estoques imobiliários e a 
produção habitacional que nelas tiveram lugar neste início de século. 

Contudo, a notoriedade à qual gostaríamos de chamar atenção 
reside no alcance territorial não restrito a essas cidades, indicando uma 
geografi a da fi nanceirização que abarca diferentes sistemas urbanos e 
que ocorre em cidades de portes demográfi cos e com papéis e funções 
urbanas diferentes na rede urbana. 

O Mapa 1 identifi ca os imóveis lastreados pela 203º emissão, 
possibilita melhor visualizar a dispersão no território desses imóveis, 
assim como a concentração, maior ou menor entre as diferentes 
cidades. Dispersos territorialmente, esses empreendimentos sinalizam 
uma tendência que será mantida pelas séries 110º e 111º do ano de 
2014 e séries 123º e 124º do ano de 2015, representadas pelos Mapas 
18 e 19 que completam nossa argumentação. 

Os dados que compõe a elaboração do Mapa 18 integram a 110º 
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e 111º séries da RB Capital,18 emitidos e comercializados em setembro 
de 2014. A emissão com lastro em 5967 CRIs, subdivididos em cotas 
destinadas a investidores Seniores (R$ 1.579.612.096,44) e investidores 
Subordinados (R$ 210.825.398,24) totalizando R$ 1.790.437.494,68.19 
Com cotas unitárias em ambas as modalidades de investimento de 
pouco mais de R$ 300.000.000, denota uma diferença de investidores 
alvo se comparada com as emissões de 2011. Ademais, no que tange a 
extensão territorial dos imóveis lastreadas esse pacote está concentrado 
no estado de São Paulo. No Mapa 2 estão representados 18.521 imóveis 
distribuídos em 346 cidades do estado de São Paulo. A concentração 
expressiva na cidade de São Paulo (4.246 empreendimentos), não 
descaracteriza a relevância expressa pela extensão territorial abarcada 
pela emissão, que atinge em graus diferentes a municípios de diferentes 
portes e porções da rede urbana paulista.

 

Mapa 2. São Paulo. Cidades com imóveis lastreados das séries 110° e 111° da RB 
Capital Companhia de Securitização. 2014. 

18 A RB Capital é uma companhia de securitização independente, especializada em 
operações de crédito estruturado e gestão de investimentos imobiliários. No ano de 
2014 a RB Capital atingiu R$ 16,55 bilhões de CRI emitidos, correspondendo a 20,8% do 
mercado (UQBAR, 2015). 
19 A distinção entre CRIs Seniores e CRIs Subordinados são modalidades de investimentos 
distintas, possuindo cada qual garantias e rentabilidades próprias. Atentos à emissão 
em destaque os CRIs Seniores possuem data de vencimento em julho de 2018, com uma 
rentabilidade de 6,38% ao ano acrescido de TR. Os CRIs Subordinados por outro lado, tem 
vencimento em novembro de 2048 e dispõem de uma taxa de juros 12% ao ano mais TR.
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Por fim, tomando como referência as emissões das séries 
123° e 124° da RB Capital Companhia de Securitização, emitidos e 
comercializados em dezembro de 2015. A emissão é composta por 2.327 
CRI, sendo 1.796 destinados a investidores Seniores e 531 a investidores 
Subordinados, possuindo valor global de R$ 698.589.368,81.20

Tal como a emissão de 2011, o pacote é composto por imóveis 
dispersos em todo território nacional, em 559 cidades, que abarcam 
cerca de 7.090 contratos de financiamento imobiliários. Porém, de 
forma distinta às emissões anteriores, em 2015 há uma concentração 
significativa de imóveis lastreados nas cidades de Brasília (com 1.111 
imóveis lastreados) e São Paulo (com 988 imóveis lastreados). Os 
sentidos abarcados pela abrangência territorial que passa a ganhar 
espaço nas diferentes cidades do país, pertencentes a diferentes 
sistemas urbanos, reforçam os desafios de pesquisa frente à necessidade 
de uma abordagem mais sensível à relação entre a escala urbana e os 
espaços da financeirização. Derivam dessas características não apenas 
a constatação das formas de inclusão do mercado habitacional num 
circuito de valorização financeira, mas, sobretudo, os meandros e 
particularidades que essa inserção estabelece para que seja capaz de 
capturar os rendimentos derivados da propriedade imobiliária. 

Mapa 3. Brasil. Cidades com imóveis lastreados das séries  123° e 124° da RB Capital 

Companhia de Securitização. 2015.

20 Nas séries 123º e 124º, os CRIs destinados a investidores seniores e investidores subordinados 
possuem cotas mínimas de cerca de R$ 300.000,00 e prazos de vencimento de setembro de 
2035 para os primeiros e março de 2048 para os segundos (Emissões CEF, 2015). 
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A abrangência territorial que abarca a formatação dessas diferentes 
séries de emissões, quando percebida sob esse conjunto de cidades, 
revela imediatamente a estratégias econômicas que buscam estabelecer 
condições de segurança ao investidor diluindo a dívida capturada em 
diferentes mercados imobiliários, reduzindo assim possíveis riscos com 
a insolvência das dívidas. Mais além, é capaz de expressar o poder 
exercido pela CEF na captura de diferentes imóveis, posicionados nos 
mais diferentes sistemas urbanos, demarcando a possibilidade atribuída 
à atual formatação do mercado de capitais no Brasil que é eficaz em 
projetar expectativas de ganhos em diferentes mercados imobiliários 
dos mais dinâmicos aos mais inertes. 

Nesse sentido, a ideia da financeirização do espaço no Brasil, parece 
associar-se ao processo paulatino de alargamento dos contextos derivados 
de arranjos institucionais e produtos financeiros que gradualmente 
ganham complexidade, fluidez e abrangência territorial, assumindo, 
assim, a dimensão normativa e o campo da ação para o exercício 
hegemônico da transformação da propriedade em um ativo financeiro.

Conclusões

A captura dos rendimentos oriundos da produção imobiliária, 
efetuada a partir de emissões de CRI com lastro em financiamentos 
habitacionais, indica a inserção de novas dimensões para a análise 
do processo de financeirização e dos vínculos que articulam o capital 
financeiro e o setor imobiliário no Brasil. O desenvolvimento de 
mercados para a circulação desses títulos tem abarcado, desde a criação 
do SFI, mudanças importantes no conjunto regulatório que buscam 
subordinar a produção imobiliária a uma formatação e circulação 
próprias de um ativo financeiro. 

Por meio dessas mudanças regulatórias instrumentos e produtos 
financeiros são criados parar sustentar ações que procuram 
estabelecer critérios para a estandardização de empreendimentos 
imobiliários de modo a reduzir as distorções que orbitam no entorno 
das especificidades que definem cada mercado imobiliário. Isso 
significa incluir em um mesmo título dívidas imobiliárias e imóveis 
com origens e tipologias distintas. 

Desse modo, a captura da dívida imobiliária assume a partir das 
operações comandadas pela CEF e dos investimentos viabilizados 
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pelo CCFGTS uma importante posição na estrutura dos mercados 
de securitização no Brasil, antes majoritariamente relacionados a 
promessas de dívidas em aluguel ou mesmo, quando associados ao lastro 
em crédito imobiliário, reservado a empreendimentos imobiliários de 
alto padrão. 

A CEF, responsável predominantemente pelo financiamento 
residencial, conecta, portanto, a esfera financeira pelo lastro no imóvel, 
que é a garantia última de restituição do empréstimo em caso de 
inadimplência, ao espaço concreto das cidades, por isso, os contextos 
alargados de circulação e valorização da propriedade imobiliária não 
residem apenas no âmbito da esfera do mercado financeiro, de compra 
e venda de ativos, estão, na verdade, associados à produção de um 
espaço econômico afeito às suas necessidades, ou seja, as cidades tal 
como vem sendo produzidas. 

Não basta, por isso, persistir em uma compreensão da 
financeirização do setor imobiliário apenas sob a mirada da constituição 
de um mercado global de capitais para a transação desses ativos. Isso 
não é suficiente. Uma abordagem da crescente hegemonia das finanças 
no setor imobiliário requer, tal como argumentamos ao longo deste 
capítulo, circunstanciar uma análise que seja capaz de estabelecer 
as conexões que possibilitem identificar a extensão alcançada pelos 
agentes e arranjos regulatórios que legitimam sua ação na captura 
do espaço, instrumentalizando-o em favor da acumulação do capital, 
alçando à escala urbana suas lógicas de valorização.
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Níveis e dimensões da alienação  
da habitação: endividamento imobiliário  

e contextos de expulsão
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1. Introdução

Este artigo busca revelar o endividamento imobiliário em um 
contexto de alienação da habitação nas metrópoles brasileiras. Somado 
a diversas formas de expulsão ocorridas neste início de século, provo-
cadas por reintegrações de posse, remoções vinculadas aos megae-
ventos, dentre outros, a retomada de bens imóveis vem se confirmando 
como uma forma silenciosa de expulsão de moradores, cada vez mais 
endividados em regras ainda pouco compreendidas pelos mesmos. 

Associado à ampliação do crédito para o acesso à habitação, em 
um momento de intensificação da produção imobiliária, o endivida-
mento se construiu por sobre instrumentos legais de agilização na 
retomada de imóveis, além de se desenhar em cálculos que ponderam 
os riscos de adoecimento, morte e desemprego, definindo uma biopo-
lítica da dívida. Esta forma de expulsão, cada vez mais presente a partir 
do início dos anos 2000, precisa ser melhor evidenciada em nossos 
estudos sobre urbanização e metropolização, uma vez que pode revelar 
dinâmicas presentes, mas ocultas. 

Para tanto, nosso objetivo é revelar a ampliação do endividamento 
no acesso à moradia, no caso brasileiro, definindo seu contexto regu-
latório, chamando a atenção para o movimento silencioso de expulsão 
dos moradores endividados, buscando revelar esta geografia do endi-
vidamento em duas metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Metodologicamente, nos apoiamos em dados gerias de endividamento 
da população, além de dados sistematizados a partir dos leilões de 
imóveis da Caixa Econômica Federal. Para fins de comparação utili-
zamos dados coletados anteriormente em leiloadoras diversas. Reali-
zamos revisão bibliográfica apontando para os contextos mundiais de 
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endividamento imobiliário, buscando a centralidade dos conceitos de 
comodificação e alienação da moradia.

Nossa reflexão acerca do papel coercitivo que o endividamento 
parece desempenhar na estruturação dos postos de trabalho, cada vez 
mais precários e fragmentados, e na organização da vida cotidiana em 
cidades ao redor do mundo busca apoio em duas abordagens muito 
aproximadas: o apontamento dos aspectos biopolíticos capazes de 
realizar a transferência de dinâmicas mundiais de financeirização aos 
agenciamentos urbanos dos trabalhadores endividados e a ritmaná-
lise como exercício de método capaz de revelar a polirritmia presente 
na vida cotidiana dos endividados, ora ajustando rendas e jornadas à 
dívida, ora migrando e recorrendo a novos horizontes de moradia. 

 A partir destes elementos, retornaremos ao debate e enfrenta-
mento da noção de alienação da habitação, que vem sendo alargada 
para o campo da habitação, dado o contexto mundial da sua ocor-
rência, compreendendo-a como acentuação do distanciamento e da 
dificuldade em se obter moradia, fazendo notar a presença coercitiva 
da dívida na estruturação das relações de trabalho, em um quadro 
de precarização mundial das relações de trabalho, intensificadas no 
Brasil nos últimos anos.

2. Ampliação do endividamento imobiliário:  
elementos e contexto 

A série histórica elaborada a partir da PEIC, Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do Consumidor, com dados entre janeiro de 
2010 e julho de 2017, nos revela que o financiamento da casa, conside-
rando o tipo de dívida, salta de 3% para 8% no período citado. 

Nas famílias com mais de 10 salários mínimos, este salto é maior, 
de 5% para 18%, enquanto nas famílias com renda menor que 10 
salários mínimos, seguem de 2% para 6%. Outros dados são relevantes 
para este mesmo período, apresentando que a dívida com o carro, por 
exemplo, não sofre grande mudança, girando em torno de 11%, assim 
como a proporção dos “muitos endividados” permanece por volta de 
13, 14% ao longo de todo o período estudado. 

Quase metade dos endividados possuem pagamentos em atraso 
que superam 90 dias. O que este conjunto de dado nos revela é que há 
um aumento gradual, mas efetivo, do endividamento produzido a partir 
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do financiamento para a compra do imóvel. Na tabela abaixo, reunimos 
dados da séria histórica citada, buscando apresentar o acrescentamento 
do endividamento com o financiamento da casa. Comparando as duas 
tabelas, vemos que há alterações entre os dados para famílias com renda 
maior ou menor que dez salários mínimos. Veremos, entretanto, que 
estes dados são distintos quando analisamos os anos de 2016 e 2017. 

Tabela 1. Tipo de dívida (% do total das famílias, renda maior que 10 salários 
mínimos)

Fonte: Série histórica da PEIC – Pesquisa Nacional CNC – Elaborada pela autora.

Para o período entre 2016 e 2017, conforme gráficos apresen-
tados na síntese de resultados da PEIC, notamos que no aumento de 
endividados entre julho de 2016 e julho de 2017, famílias com menos 
de 10 s.m. estão endividadas em maiores proporções, o mesmo se 
repete para as contas em atraso, com famílias que não terão condi-
ções de pagar. 
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Tabela 2. Tipo de dívida (% do total das famílias, renda até 10 salários 
mínimos)

Fonte: Série histórica da PEIC – Pesquisa Nacional CNC – Elaborada pela autora.

A dívida com o financiamento da casa foi de 7,8% para 8%, uma 
das poucas que teve elevação, ao lado do cartão de crédito (76,7 para 
76,8%) e crédito consignado, de 5,2% para 5,7%. Os atrasos nos paga-
mentos, acima de 90 dias, são de 49,1% para famílias de até 10 s.m. 
e 35,7% para famílias com renda superior a 10 s.m. Com relação ao 
tempo de comprometimento com a dívida, 30,8% das famílias até 10 
s.m. estão comprometidos por mais de um ano, enquanto nas famílias 
com mais de 10 s.m., esta proporção vai a 40,1%. 

É importante notar que nos quatro últimos anos o crédito se tornou 
mais difícil, mais caro. Outro ponto é que o nível de desemprego criou 
maior dificuldade para o início de novos financiamentos, ao mesmo 
tempo que fez com que financiamentos existentes se tornassem dívidas. 

De qualquer forma, o que podemos constatar é que o endivida-
mento com a casa própria vem subindo. Talvez, diante da diminuição 
do ritmo de contratação de novos financiamentos esta situação mude, 
mas no momento estamos diante de uma leva de endividados com difi-
culdade de pagar os financiamentos, e ameaçados de serem postos para 
fora das suas casas.

Ressaltamos três elementos estruturantes para este contexto: a 
estruturação dos marcos jurídicos que garantem a segurança do crédito, 
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a ampliação da escala de produção e o aumento dos preços dos imóveis, 
em parte como resposta à ampliação de crédito. Detalharemos a seguir:

O primeiro elemento está localizado na redefinição dos marcos 
jurídicos, a partir da lei de Alienação fiduciária de bens imóveis, de 
1997, provocando diminuição de riscos e aumento da oferta de crédito 
para financiamento dos imóveis. A partir desta lei, posse e propriedade 
se reúnem somente ao final do endividamento. Desta forma, em caso 
de não pagamento, se torna muito mais ágil a retomada dos imóveis. 

Exatamente por isso, os leilões se tornam importantes agentes 
imobiliários e uma boa fonte de pesquisa, como apontaremos mais 
à frente. Coletando observações a partir de publicações da Abecip, 
conseguimos compreender o impacto dessa lei: 

Para que se tenha uma ideia da dimensão desse novo ciclo, vale 
destacar que no período 1970-1994 foram financiados, em média, 
220 mil imóveis por ano, média essa que subiu para 550 mil imóveis 
por ano no período 1995-2015, com destaque para os três últimos 
anos desse período, quando se financiou quase 1 milhão de imóveis 
por ano. O primeiro grande marco regulatório, que ofereceu contri-
buição decisiva para que as Instituições Financeiras voltassem a ter 
interesse pelas operações do crédito imobiliário, foi a criação do 
instituto da alienação fiduciária de bens imóveis, instituída em 1997 
pela Lei 9.514 e que passou a ser utilizada em larga escala a partir 
de 2001 e que hoje representa quase 100% das garantias das novas 
carteiras de crédito imobiliário. (REZENDE, 2018).

Nessa mesma entrevista, o autor revela que nos contratos de trans-
ferência de subsídios, a Lei de Alienação Fiduciária, tomada como 
instrumento em seu ponto de vista, também foi utilizada. 

O segundo elemento diz respeito ao aumento das escalas de 
produção e de atuação do setor imobiliário. Recuando à pesquisa de 
doutorado sobre a abertura de capital nas incorporadoras, realizada em 
2011, retomamos aspectos relevantes para compreensão deste processo. 

Recorrendo às normas da Comissão de Valores imobiliários, temos 
que a Companhia Aberta é aquela que, através de registro apro-
priado junto à CVM, está autorizada a ter seus valores mobiliários 
negociados junto ao público, tanto em bolsas de valores, quanto 
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no mercado de balcão, organizado ou não. Para que uma empresa 
possa se candidatar ao processo de abertura de capital deve 
estar constituído na forma jurídica de uma sociedade anônima. 
(MARTINS, 2011).

Como a abertura de capitais das incorporadoras pressupõe que 
as mesmas se organizem na forma de sociedades anônimas, buscamos, 
à época, a compreensão desta figura em Marx. Considerando o papel 
do crédito na aceleração de rotação do capital, nos interessou o acento 
que o autor coloca sobre as proporções no que diz respeito à escala 
de produção que empresas de capital aberto devem atingir (MARX, 
1985, p. 415).

Em nota de Engels, o autor se refere ao “desenvolvimento em 
segunda e terceira potência das sociedades anônimas”, ressaltando a 
presença da superprodução:

A rapidez diariamente crescente com que hoje pode aumentar-se 
a produção em todos os campos da grande indústria choca com a 
lentidão cada vez maior da expansão do mercado para dar saída 
a esta produção acrescentada. (O que aquela produz em meses 
apenas é absorvido por este em anos). (MARX, 1985, p. 416). 

A presença da superprodução certamente deve estar no contexto 
de explicação para a quantidade de imóveis vazios em muitas metró-
poles pelo mundo. 

O processo de abertura de capitais funcionou ainda como forma 
de captação de recursos realizada por meio da bolsa de valores. Temos 
os anos de 2006 e 2007 como o momento de corrida das incorpora-
doras à bolsa, amplamente divulgado e já com bastante repercussão 
na bibliografia econômica, geográfica e de estudos urbanos. Pudemos 
identificar onze empresas emitindo ações no período de 2005 a 2007. 
Percebemos ainda que a entrada de grande volume de capital, por 
ocasião da abertura de capitais, fez com que as incorporadoras racio-
nalizassem e intensificassem a produção imobiliária em si, usando parte 
do capital para a compra de terrenos, parte seguindo para a “valori-
zação” na esfera financeira. 

A abertura de capitais se relacionou ainda e de forma próxima à 
ampliação de crédito feita em níveis bem abrangentes pelo mercado e 
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pelo Estado. Esta ampliação de crédito está inserida em um conjunto 
de mudanças jurídicas, das quais já mencionamos a lei de alienação 
fiduciária, além do processo de securitizações, lembrando ainda a 
criação das SPEs, sociedades de propósito específico, que delimitam 
cada empreendimento de uma incorporadora como uma entidade 
fechada nela mesma, com contabilidade separada. A ampliação de 
recursos do Estado e da criação do Sistema Financeiro Imobiliário são 
elementos de conjuntura econômica que estão associados ao aumento 
do volume de atividade das incorporadoras, retirando destas a função 
de financiamento das habitações.

Outro movimento que acompanhou a abertura de capitais foi a 
fusão, ou seja, a compra de empresas de capital aberto menores por 
outras maiores. Um segundo aspecto da concentração das empresas 
se encontra revestido no papel das parcerias e tem forte relação com a 
necessidade de amplitude espacial, ou seja, ampliação das empresas, 
em caráter nacional, ocorrida em virtude da abertura de capitais. 
Existindo a necessidade de produzir mais e chegar a mercados consu-
midores novos, as grandes incorporadoras passam a se associar a 
empresas locais. 

Nessa estruturação mencionada, devemos ter atenção ao processo 
de Securitização, que pode ser visto como uma forma de receita para 
as incorporadoras, realizada com base na venda da dívida dos compra-
dores dos lotes, casas, apartamentos. Essas dívidas são “vendidas” para 
financiadores maiores, que passarão a administrá-las. Assim, 

A securitização possibilitaria uma aceleração do tempo de giro 
do capital das empresas, através de transformação dos direitos a 
receber pela venda dos imóveis a prazo em títulos vendidos à vista 
(grifo meu). Dessa forma, a incorporadora não necessita esperar 
pelo vencimento da dívida dos mutuários para recuperar o capital 
investido. (BOTELHO, 2005, p. 96). 

Identificamos então que o endividamento imobiliário foi se 
tornando uma forma de conexão entre os elementos referentes ao 
consumo e à produção do espaço urbano, com a remuneração de um 
capital com ritmos de rendimentos definidos em escala mundial. 

A ampliação da presença do capital fictício na produção do espaço 
urbano é paralela à ampliação das relações de crédito para o consumo 
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de produtos em geral, incluindo os imobiliários. Esse crédito, não 
acidentalmente, mas de forma estrutural, se torna dívida.

 É por conta do endividamento que segundo Rezende “as pessoas 
compram mais com menor renda”. Elas dividem no futuro a resolução 
de suas necessidades atuais, tornando mais elástica à forma como o 
trabalhador poderá se reproduzir como trabalhador. 

Tratando da dívida imobiliária, é necessário abordar dois aspectos 
que envolvem esta relação. De um lado, a mercadoria especial consu-
mida é a habitação, definindo o modo de inserção no urbano e muitos 
aspectos da reprodução familiar. De outro, o longo ciclo de produção 
e consumo desta mercadoria especial.

Desde a realização destas pesquisas iniciais, em 2011, até aqui, 
os dados se revelaram cada vez mais reveladores. Nos últimos cinco 
anos os leilões de imóveis aumentaram em mais de 90%, revelando-
se como potentes instrumentos que já apontavam ser no início, pois 
lastrearam a cadeia de crédito que se estruturou por cima desta 
garantia de retomada. 

De forma análoga às pesquisas feitas para a metrópole de São 
Paulo, os dados que coletamos aqui para o Rio de Janeiro apontam 
para uma predominância de casas e apartamentos com metragens entre 
baixas e médias, ocupados, nos imóveis leiloados. De forma mais consis-
tente que a pesquisa realizada em 2012, a quase totalidade dos imóveis 
leiloados foi comprada em regime de alienação fiduciária. Reiteram-se 
as condições de espoliação do trabalhador, que se vê expulso de sua 
casa. As incorporadoras, por sua vez, têm demonstrado imensa dificul-
dade para lidar com a superprodução de produtos imobiliários, tendo 
um enorme estoque parado em suas mãos, e inúmeros processos de 
distratos em curso. 

A produção em escala remeteu à produção de uma escala metro-
politana, que se reproduz criticamente, com trabalhadores morando 
cada vez mais longe dos seus trabalhos, e com conjuntos de habita-
ções cada vez mais esvaziados. Esta escala é a expressão desmedida da 
produção capitalista do urbano.

Nos últimos quatro anos constatamos um arrefecimento no número 
de lançamentos imobiliários, além de uma diminuição do crédito. Essa 
alteração nos termos gerais certamente terá impacto nos níveis futuros 
de endividamento. Entretanto, o que é necessário ressaltar aqui é que 
abertura de capitais de muitas incorporadoras obrigou a produção 
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ampliada de unidades habitacionais de Valores Gerais de Venda, e que 
essa ampliação estava ancorada com o primeiro aspecto apontado aqui, 
da criação de certa “segurança jurídica”, limitando os riscos no setor. 

Outros pontos podem ser considerados para a configuração desta 
segurança diante do risco da inadimplência. A Lei nº 10.931/2004, 
em seus arts. 49 e 50, que “regulamentou a forma de adimplemento 
das obrigações do devedor nas demandas que tenham por objeto 
os contratos de compra e venda de imóveis com pagamento parce-
lado” e “a regulamentação dos Sistemas de Amortização e da Capi-
talização Mensal de Juros, ambos por meio da Lei nº 11.977/2009”, 
pois segundo Rezende (2018), “não é mais possível alegar a ocor-
rência de anatocismo e/ou a ilegalidade da Tabela Price ou mesmo 
de qualquer outro sistema de amortização, mecanismo mais utilizado 
por devedores inadimplentes com o objetivo de postergar o processo 
de execução da dívida”. 

Amarrando esses dois elementos, podemos passar ao terceiro, 
que diz respeito ao aumento dos preços dos imóveis e à consequente 
dificuldade dos compradores em pagar preços tão altos. O aumento 
dos preços é compreendido como um resultado do da ampliação de 
crédito para a compra do imóvel, uma vez que esse preço considera o 
endividamento dos compradores. Tal preço absorveu ainda os cálculos 
futuros com o risco de não pagamento, por inúmeros motivos, como as 
condições de saúde, idade, capacidade de obter emprego, entre outras. 

Crédito e, em particular, crédito imobiliário ou hipotecário, é o 
‘elefante na sala’ quando se trata de compreender o comporta-
mento dos preços da habitação, dos preços da terra e do consumo 
nas economias avançadas. (MEUELLBAUER, WILLIANS, 2011).

Buscando revelar esse aumento de preços diante da oferta de 
crédito, além de apresentá-lo em seu contexto de ocorrência mundial, 
acompanhamos o trabalho organizado por três autores com apoio da 
New Economics Foundation. Para eles, 

A resposta aqui não está na oferta de casas, mas na demanda por 
essas casas. A demanda por casas e terras não é limitada antecipa-
damente pela renda das pessoas ou pela quantidade de dinheiro 
que circula na economia doméstica em um determinado momento. 
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Isso ocorre porque as pessoas podem acessar o crédito – emprés-
timo hipotecário dos bancos – para financiar a compra de casas 
e terrenos. Quando você recebe uma hipoteca, o dinheiro não é 
retirado da oferta existente de dinheiro na economia e, portanto, 
não reduz imediatamente a atividade econômica em outro lugar. 
Quando um banco faz um empréstimo, cria novo crédito e dinheiro 
– um novo poder de compra é adicionado à economia. Por meio 
de empréstimos do Banco (criação de crédito), as famílias podem, 
assim, comprar propriedades, mesmo que os preços dos imóveis 
aumentem mais rapidamente do que suas rendas. (COLLINS, 
LLOYD, MACFARLANE, 2017, p. 114). 

Outro ponto importante é que essa é uma condição que vem 
sendo vivenciada por países ao redor do mundo, como é o caso de 
cinco países com economias “fortes”, como podemos checar, em parte, 
na imagem abaixo: 

Figura 1. Relação entre preço da habitação e rendimento disponível em cinco 
economias avançadas

Fonte: Collins, Lloyd, MacFarlane (2017, p. 114).
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A partir de dois pontos de vista distintos, a mesma conclusão pode 
ser obtida, a de que a oferta de crédito influencia no aumento dos 
preços de imóveis, mesmo em contextos econômicos distintos.

Desde o início desta pesquisa, a dificuldade no pagamento dos 
financiamentos foi pressuposta, na medida em que a dívida com o 
imóvel era certa e constante, de longo prazo, mas os níveis de emprego 
poderiam oscilar bastante, considerando os termos mais gerais de 
precarização das relações de trabalho. 

Ressaltamos que nossas reflexões sobre a dívida do imóvel se 
iniciaram em 2011, momento em que a precarização do trabalho 
ainda não havia atingido os graus que temos hoje em nosso país. 
Dessa forma, os níveis de endividamento tendem a confirmar nossas 
primeiras suspeitas. 

3. Revelando geografias: a biopolítica possível no endi-
vidamento imobiliário

Situando em linhas gerais esses elementos, passamos a consi-
derar a profundidade obrigatória em se abordar o endividamento. Em 
primeiro lugar, o endividamento imobiliário, em suas múltiplas faces 
e formas, costuma ser compreendido muito mais como um drama 
familiar ou individual, além de circunstancial, sendo com isso pouco 
abordado como um elemento geográfico revelador dos aspectos econô-
micos, sociais e políticos da produção do espaço urbano. 

É necessário ressaltar que quando falamos em revelar a geografia 
do endividamento não nos restringimos a apresentar a geografia como 
simples localização das unidades leiloadas em um mapa, ainda que 
esta etapa seja fundamental. Buscamos, a partir da reflexão acerca 
da produção do espaço urbano, ressaltar o processo contemporâneo 
da alienação da habitação, e refletir sobre o mesmo em dinâmicas 
metropolitanas. 

Por outro lado, questões importantes sobre os níveis de controle 
de segurança do crédito e de como este crédito passa a elaborar cliva-
gens considerando idade, sexo, situação de saúde, nos revelava que 
estamos diante de um fator que demanda múltiplas escalas de análise.
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A paisagem da dívida urbana é um aspecto subvalorizado dos 
processos multiescalares subjacentes tanto ao desenvolvimento 
desigual (SMITH, 2008) quanto à financeirização (FRENCH et 
al., 2011). Existe atualmente uma literatura significativa sobre a 
financeirização, bem como algumas de suas articulações mais 
salientes, incluindo empréstimos predatórios, execuções hipotecá-
rias e despejos (particularmente nos Estados Unidos [EUA] e no 
Reino Unido [Reino Unido]). Cada um deles constitui aspectos 
da paisagem de débitos urbanos em evolução, mas, no entanto, 
permanecem conceitos distintos com relações diferentes para o 
aumento do endividamento das famílias. (WALKS, 2013). 

A partir de revisão bibliográfica, podemos compreender que os 
débitos com a casa própria vêm atravessando o mundo. Países ricos, 
países emergentes, todos eles são citados por inúmeras pesquisas. A 
construção desta permeabilidade entre o acesso à casa própria e o 
financiamento parece ainda obedecer a leis gerais, quais sejam as de 
liberalização do setor, ausência das políticas habitacionais, ampliação 
do crédito. 

Evidentemente, os países apresentam muitas diferenças, e no 
caso do Brasil, nenhuma reflexão poderá ser feita sem pensarmos 
na formação das nossas periferias e como o acesso à habitação foi 
possível através da autoconstrução. Outro destaque é o ritmo de finan-
ciamentos, ainda tímido no Brasil, quando comparamos com outros 
contextos, como veremos a seguir, com pesquisadores do Reino Unido. 

O impacto do aumento do custo da casa não é distribuído igual-
mente entre as populações, é claro. Em 2013, 1,17 milhões de domi-
cílios possuíam casas hipotecadas no valor de mais de 4,5 vezes sua 
renda disponível – representando quase um em cada sete (13,2%) 
domicílios com hipoteca. (RYAN-COLLINS, LLOYD, MACFAR-
LANE, 2017, p. 116).

Entretanto, essa pesquisa vem buscando compreender processos 
de financeirização, mas a partir de outro ponto de vista. A partir da 
segunda década dos anos 2000, momento em que passamos a buscar 
uma compreensão geográfica para a temática da financeirização, nos 
deparamos com matérias em mídias diárias, levantamentos de dados 
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organizados por sindicatos e empresas vinculados à construção civil 
– mas somente gradativamente, em paralelo ao olhar geográfico para 
a maior participação de agentes financeiros como participantes de 
decisões e ações referentes à produção do espaço urbano, podemos 
ir refinando um olhar mais cuidadoso para o que chamaremos aqui, 
genericamente, de endividamento imobiliário. 

Outro ponto importante é revelar que esta investigação é geográ-
fica, pois pode revelar uma textura mais profunda do quadro de endi-
vidamento que foi criado no Brasil nos últimos anos, especialmente 
quando consideramos que os imóveis subsidiados do Programa Minha 
Casa Minha Vida também aparecem na base de documentos que utili-
zamos, conforme comentaremos mais à frente. Percebemos que essa 
abordagem está presente em outros autores e em outros contextos. 

No entanto, muito pouco é entendido sobre como os níveis de endi-
vidamento das famílias estão distribuídos espacialmente dentro ou 
através das cidades e como a dívida privada mapeia a geografia de 
raça, classe, moradia, forma urbana e outras variáveis sociais, espe-
cialmente fora dos Estados Unidos. (WALKS, 2013).

Dessa forma, precisamos avançar e reconhecer as dinâmicas desse 
endividamento, cruzando dados. Será necessário apenas anunciarmos, 
ainda de forma provisória, o que foi denominado por biopolítica do 
endividamento, termo que se aproxima de nosso fundamento teórico. 

As autoras Melissa Garcia-Lamarca e Maria Kaika abordam “a 
dívida hipotecária a partir da reconceitualização das hipotecas como 
biotecnologia: uma tecnologia de poder sobre a vida que forja uma 
relação íntima entre os mercados financeiros globais, a vida cotidiana e 
o trabalho humano”. Apontam ainda a necessidade de se compreender 
a materialidade dos contratos de hipoteca como uma forma de cons-
tituição de práticas incorporadas de financeirização, indo além das 
análises macroeconômicas e buscando compreender como os investi-
mentos financeiros relacionados à terra acabam por se apoiar em partes 
significativas do trabalho futuro e no conjunto de decisões necessárias 
aos pagamentos das dívidas com a casa. 

Essa abordagem se aproxima de nosso caminho teórico e de nossa 
escolha por uma maior aproximação com a obra de Henri Lefebvre, 
Elementos de ritmanálise, introdução ao conhecimento dos ritmos. Juntamente 
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com textos escritos sobre a produção do espaço e a vida cotidiana, temá-
ticas presentes no conjunto da obra do autor mencionado, a abordagem 
dos ritmos nos leva a relacionar internamente as alterações nas dinâmicas 
da produção do espaço, mediada atualmente por um conjunto de instru-
mentos de financeirização, com consequentes alterações na vida coti-
diana dos sujeitos e das famílias endividadas pelo financiamento de suas 
habitações. 

Para o autor, há centralidade do corpo na análise dos ritmos, e 
sua obra vincula desde elementos estruturais, políticos e econômicos, 
que poderiam ser compreendidos aqui a partir de marcos reguladores 
específicos, até a abordagem fenomenológica dos ritmos, fisiológicos e 
sociais, empreendidos pelos sujeitos nos seus movimentos cotidianos. 
Revela ainda encontros e desencontros desses níveis rítmicos, apon-
tando possíveis adoecimentos de caráter polirrítmico presente no 
modo de vida dos sujeitos sociais. 

Um dos capítulos da obra é particularmente dedicado ao que 
Lefebvre denominou adestramento. Seria um caminho pelo qual a 
aprendizagem sutil de certos movimentos, cujas origens se localizam 
em decisões de ordem política, econômica, vai se metamorfoseando 
em um conjunto de ações e decisões aparentemente naturais. 

“O adestramento poderia ser entendido como a ideia de disciplina 
de Michel Foucault [...] tem a ver com aprendizagens menos formais 
[...], adestramento de coisas que perduram no tempo, e é o modo de 
amoldar-se a uma sociedade” (ZUNINO, 2017, p. 166). 

Esse é um dos pontos de contato com a noção de biopolítica já 
apresentada aqui. Para Garcia-Lamarca e Kaika, as hipotecas poderiam 
ser compreendidas como tecnologias de poder que operam regulando 
ações do cotidiano, especialmente aquelas centradas na reprodução 
trabalho e no pagamento das dívidas. Por meio desse instrumento, 
dinâmicas de financeirização tratadas por agentes cujas definições se 
realizam em âmbitos ampliados, mundiais, se tornariam presentes nos 
agenciamentos cotidianos dos endividados. 

Vale ressaltar ainda que a centralidade da análise nesse corpo social 
e biofisiológico está diretamente ligada às definições de risco e seguri-
dade elencadas por muitos dos parâmetros que compõem o preço do 
crédito. A idade e a doença encarecem o crédito, e, dessa forma, os 
modelos de cálculo de risco absorvem e norteiam a inserção do corpo 
na dívida. 
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O que nos parece importante revelar ainda, no caso do Brasil, é 
que a alteração do acesso à habitação, passando das habitações auto-
construídas aos apartamentos prontos e financiados, obriga a uma série 
de redefinições na relação entre os aportes e rendas familiares e a sua 
permanência e reprodução em seus lugares de moradia. Em contextos 
de maior precarização dos contratos de trabalho, essas redefinições 
significam ampliação de jornada, multiplicação de funções exercidas, 
entre outros. Em quadros de agravamento, significam a perda do 
imóvel e a reintegração de posse. Portanto, encontramos proximidade 
e diálogo entre nossa abordagem e a das autoras: 

Em troca da promessa de casa própria, os contratos de hipoteca 
tornaram-se o mecanismo que transformou juros e preços imobili-
ários em fatores que determinam não apenas o acesso das pessoas 
à moradia, mas também seu senso de pertencimento e autoestima, 
sua capacidade de cuidar seus idosos ou seus filhos, e assim por 
diante. (GARCIA-LAMARCA, KAIKA, 2016).

De forma aproximada e com um recorte temporal extremamente 
semelhante, uma análise foi feita na Espanha, entre os anos de 1997 e 
2007, a partir do aumento muito significativo de contratação de crédito 
para a compra da casa, além da identificação, assim como já pudemos 
realizar em nossos estudos, do aumento significativo dos despejos, 
olhados em nossa pesquisa a partir dos leilões. 

É possível acompanhar uma série de enfrentamentos referentes à 
hipoteca, especialmente a partir das palavras-chave “Afectados por la 
Hipoteca”. Há, portanto, bibliografia que nos revela que o contexto de 
endividamento e expulsão da habitação vem ganhando níveis mundiais. 

Diante do aumento do acesso à habitação a partir do endivida-
mento, é necessário refletir que toda e qualquer oscilação no quadro 
financeiro mais geral acaba por fazer parte do cotidiano de pagamento 
da dívida, interferindo diretamente no modo de vida dos sujeitos e 
famílias endividadas. Essa transferência não é automática, há contextos 
regulatórios distintos e mediações escalares sempre obrigatórias a 
ser analisadas. Ressaltamos, entretanto, que por meio da dívida e da 
expulsão, níveis de decisões e articulações financeiras mundiais são 
perpassados, chegando às decisões diárias de gestão de orçamento e 
familiares, de busca por maior renda, do cotidiano. 
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Conforme apresentado, esta pesquisa optou por analisar esta 
transferência de ritmos, da financeirização ao endividamento, junto à 
contribuição teórica presente em Ritmanálise, buscando revelar níveis 
e dimensões apresentadas aos sujeitos, e as formas complexas de inte-
ração entre diferentes ritmos. 

Como pudemos apresentar, algumas noções vão se construindo 
de forma associada, tais como o adestramento, apontado por Lefebvre, 
e as tecnologias de poder, mencionadas a partir da obra de Foucault, 
que não serão tratadas neste artigo. 

Como último ponto, devemos mencionar que o adestramento 
é apenas um dos elementos da ritmanálise, obra de amplo espectro, 
apesar de muito simples em sua constituição, pois busca revelar a multi-
plicidade rítmica presente no sujeito social, através da polirritmia. 

A ideia de um conjunto de ritmos que podem ser dissonantes e 
até contraditórios é essencial para compreender que Lefebvre está 
interessado em ressaltar a polirritmia como princípio, vendo equi-
líbrios mais ou menos estáveis, mas em tensão permanente e que 
podem entrar em crise. (SINGH, 2017, p. 167).

4. Commodification da habitação: contexto mundial

Para Peter Marcuse e David Madden, a crise na habitação é global. 
Para que essa afirmação não padeça de imprecisão, esses autores 
associam dados e estrutura argumentativa nos revelando a amplitude 
desta dificuldade, a de morar, apontando ou recorrendo a farta biblio-
grafia que ilumina clivagens que intensificam a dificuldade em morar 
ou permanecer nos lugares onde moram, sendo estas clivagens estru-
turadas em questões raciais, de gênero, geracionais.

Apoiados por estudos de Milon Kothari, entre outros, em estudos 
estatísticos presentes, os dados vão se acrescentando e nos eviden-
ciando que, por motivos inúmeros, e de certa forma, coincidentes 
àqueles que obrigam o deslocamento de pessoas pelo mundo, há 
na atualidade uma gama de processos que expulsam moradores de 
suas casas. 

Ao mesmo tempo que os motores propulsores dessas expulsões 
em vários matizes intensificam suas atividades, a abordagem das 
questões parece procurar identificar as dificuldades em se enfrentar o 
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cerne com medidas isoladas, apontando problema de ordem técnica ou 
meramente tecnocrática. 

A habitação é tomada como questão de especialistas, quando 
o fundo é de outra ordem. Dialogando criticamente com Engels, os 
autores apontam que, para esse autor, a questão da habitação era 
subordinada às estruturas presentes em uma sociedade de classes. Para 
esses autores, movimentos por moradia não são simples derivações de 
outros conflitos. “Housing movements are significant political actors in 
their own right.” 

De certa forma, não há superação da questão habitacional dentro 
do modo de produção, mas as elaborações acerca do desenho dos 
sistemas podem ser modificadas, transformadas. De certa forma, isso 
está presente no direito à cidade: 

“Além das questões envolvidas com exploração do trabalhador e 
produção de valor, há também imperativos políticos, sociais e ideo-
lógicos que afetam significativamente as condições residenciais” 
(MADDEN, MARCUSE, 2016). 

Intensificando esses argumentos, a mundialização de estruturas 
financeiras e sua preponderância por sobre o capitalismo industrial 
agudizaram as já difíceis questões da habitação. Resulta daí que o 
urbano e com ele a habitação não podem mais ser consideradas 
questões secundárias. O que nos remete a disputas acirradas e desi-
guais e a campos de conquistas mais amplos também. 

Para que possamos falar da questão da habitação, precisaríamos 
discernir ainda uma escala de ações que devem envolver expulsões 
violentas até endividamentos silenciosos, dando conta de uma gama de 
articulações, em níveis e dimensões que circulam desde o esvaziamento 
de prédios luxuosos até o esvaziamento de condomínios não tão 
luxuosos assim, além de outros impactos. 

Falar em comodificação deverá incluir todos os circuitos por onde 
essa mercadoria circula, centrando o olhar nos circuitos financeiros e 
fictícios, além dos reiterados processos de lavagem de dinheiro que 
encontram respaldo nesse setor. Essa comodificação inclui ainda a alie-
nação da habitação, entendida como estranhamento e distanciamento. 

Para circunscrevermos melhor o que denominamos aqui de alie-
nação da moradia, é necessário elucidarmos que se trata de um esgar-
çamento da noção de alienação em Marx para esses autores. 
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Alienação significa estranhamento, coisificação, exteriorização. 
A ideia é raramente aplicada à moradia, mas deveria ser. Se algo 
é ‘alienável’, é passível de troca, cambiável. Pode ser comprado e 
vendido. Alienação é, portanto, pré-condição para toda proprie-
dade privada. (MADDEN, MARCUSE, 2016).

Os termos dessa troca e as formas que essa propriedade vai 
assumindo se modificam, e parte desse projeto busca atualizar essas 
questões, especialmente levando em conta a habitação como uma 
mercadoria financeirizada – ou seja, o imóvel financiado, e a condição 
desse financiamento, que posterga a propriedade ao devedor em muitos 
anos, trazendo enorme insegurança ao morador. 

É preciso refletir ainda que no contexto das cidades brasileiras há 
um longo percurso para se tratar das inúmeras formas assumidas pela 
habitação nesse processo de alienação. Mas essa pesquisa aponta para 
o salto qualitativo dessa relação de alienação nos conteúdos financeiros 
que vêm participando dos processos de urbanização da metrópole na 
última década. 

A experiência da alienação da habitação, na sociedade contem-
porânea, desta forma, significa insegurança e enfraquecimento. 
Isto é fomentado pela comodificação, pela expulsão e despos-
sessão, além de exacerbado pela desigualdade. A alienação 
da moradia é um processo doloroso, por vezes traumático, 
uma experiência de divergência entre moradia e habitação. 
(MADDEN, MARCUSE, 2016, p. 60).

 
Insegurança, o estranhamento, o distanciamento na relação com a 

moradia, os deslocamentos reiterados pelo urbano e o desenraizamento 
são apenas alguns dos elementos que vão se combinando na experiência 
do morar nas cidades e metrópoles ao redor do mundo. Experimentada 
de maneiras diversas, a alienação residencial pode ser considerada na 
atualidade como um dos focos de tensão e enfrentamento social. 

Apesar de esse processo se realizar de forma cada vez mais ampliada 
mundialmente, é necessário diferenciarmos contextos de liberalização 
de políticas habitacionais, produzidas por Estados de Bem-Estar Social, 
de contextos de sociedades rentistas e coloniais, que apresentam há 
séculos o impedimento crônico de acesso à moradia, como o caso das 
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cidades brasileiras, cujos moradores e trabalhadores vêm resolvendo 
essa crise ao longo das últimas décadas a partir da autoconstrução e 
consequente produção intensa das periferias urbanas. 

Mesmo em contextos distintos, e com formações particulares, a 
produção do espaço urbano (e da moradia) parece assumir papel cada 
vez mais central como setor de valorização da produção capitalista. 
Engendrando valorização do valor, em termos absolutos, por meio da 
construção civil, com valorização fictícia nos circuitos financeiros espe-
culativos, a produção da habitação nas cidades deixa de ser um campo 
derivado de outros campos mais centrais da produção capitalista, e 
passa à frente como momento de elucidação. 

Elucidação dos termos contemporâneos de reprodução capitalista 
e também de elucidação dos enfrentamentos sociais, pois tratamos 
aqui não só de uma disputa por habitação, hábitat, mas uma disputa 
pela centralidade na construção dos sentidos e dos ritmos pertencentes 
ao espaço social urbano. 

Buscando elaborar uma revisão bibliográfica desses termos, vamos 
tomando ciência de que a crise que o morar, tomado aqui como um 
dos eixos mais centrais, não só da reprodução do trabalhador, mas 
da vida, vem sendo ampliada enormemente nas nossas sociedades 
urbanas, uma vez que as disputas entre valores intrínsecos e contradi-
tórios que compõem o morar vêm se tornando mais presentes, mesmo 
em sociedades muito distintas. 

Na medida em que a produção do espaço da habitação e do urbano 
se torna momento ativo na reprodução crítica capitalista, os conflitos 
entre os distintos valores, uso e troca vão se revelando, e mostrando 
com isso estruturas críticas por trás das opções econômicas e políticas 
que vêm definindo o campo da habitação. 

5. Retornando às nossas metrópoles:  
Rio de Janeiro e São Paulo

A condução deste artigo passa, portanto, pela retomada das 
conquistas do início da pesquisa. Em primeiro lugar, apresentamos a 
sistematização de pontos revelados para a metrópole de São Paulo, tais 
como a predominância de imóveis ocupados na realização de leilões, as 
estruturas de fragilização da propriedade imobiliária do endividado, a 
partir de marcos regulatórios claros, e a participação dos leilões como 
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elementos de circulação do mercado imobiliário. 
Em seguida, buscamos apresentar a continuidade e validação da 

metodologia em outra metrópole, em condições de exacerbação da 
crise de emprego que intensifica as expulsões e revela a fragilidade 
dos endividados. Partimos então para a revisão bibliográfica, com o 
objetivo de estabelecer o diálogo e reconhecer questões em comum 
com autores localizados em distintos contextos urbanos, apontando 
para o fato de que a alienação residencial vem se ampliando mundial-
mente, em diferentes contextos. 

Outros pontos ainda pouco iluminados da pesquisa vão encon-
trando reforço na ampliação das leituras, tais como a existência de 
uma geografia (metropolitana) do endividamento e desenraizamento, 
apoiado em dados estatísticos mais amplos, além da consideração de 
fundamentos biopolíticos do endividamento imobiliário, estruturados 
nas lógicas do risco e do seguro. Vamos encontrando então que o endi-
vidamento tende a ser mais crítico quando observado a partir de cortes 
de classe, geracionais, de gênero e raciais. 

Num exercício de sistematização final, buscamos encontrar certa 
morfologia que apresenta muitos e distintos momentos de alienação 
residencial, apontando o porquê da pertinência de usarmos um termo 
tão profundo quanto o da alienação para uma temática aparentemente 
reduzida. A partir das lutas por morar, por permanecer, se revelam 
embates profundos entre os ritmos da produção capitalista e aqueles da 
vida.

Inicialmente começamos a estudar os leilões com base na publi-
cação dos mesmos em mídia impressa, uma vez que esta etapa era obri-
gatória para as instituições financeiras. Nessa ocasião, dados sobre a 
característica dos leilões estavam presentes nos anúncios, tais como a 
presença da alienação fiduciária. 

Atualmente, a disponibilidade dos editais no site oficial da Caixa 
Econômica Federal nos traz mais elementos, a serem sistematizados. 
Vale ressaltar que a presença da alienação fiduciária se intensificou nos 
editais consultados, conforme ressaltado anteriormente. 

É necessário apontar ainda os possíveis motivos para um 
imóvel ir a leilão. Além dos Sistemas de Financiamento (SFH e 
SFI), os leilões de imóveis obedecem à solução de diversas formas 
de endividamento. Podem ser o resultado de dívida gerada pela 
cobrança das taxas de condomínio ou de IPTU, podem ser os imóveis 
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leiloados porque entraram como garantia na compra de outras 
mercadorias e podem estar envolvidos em questões trabalhistas ou 
processos de outra natureza que se resolvam por meio do resgate 
e vendas de bens, como os imobiliários. Esses dados são filtrados 
durante a coleta, para que possamos ter foco nos imóveis leiloadas a 
partir dos financiamentos recentes.

A pesquisa sobre leilões conta ainda com outras de fontes, 
compreendendo entrevistas e acompanhamento do quadro institu-
cional e jurídico que regula a retomada de bens imóveis. Além disso, 
outros sites de empresas de leilão são consultados oportunamente, no 
sentido de ampliar nossos quadros de compreensão. 

A formação dos bancos de dados deve ser rigorosa em não misturar 
leilões com motivos distintos, bem como em não contar mais de uma 
vez um imóvel que vai á leilão seguidamente, ou que apareça em leiloa-
doras distintas ao mesmo tempo. A partir desses cuidados, é possível 
reunir dados e trabalhar com suas localizações. Vale ressaltar que os 
endereços são fornecidos na íntegra nesses editais. Em alguns casos, 
são oportunos trabalhos de verificação de campo. 

Em resumo, tendo em vista o conhecimento já adquirido em 
etapas anteriores e considerando fontes recentemente tratadas, alguns 
nos parecem eixos preferenciais:

s A situação de ocupação dos imóveis nos lotes leiloados: Anterior-
mente identificamos grande proporção de imóveis ocupados. No 
caso dos imóveis da Caixa, atinge 90%, reforçando o caráter do 
leilão como um agilizador da expulsão imobiliária. 

s As áreas médias dos imóveis e tipologias: Esse elemento pode 
ser um indício de que os leilões, em grande parte, façam circular 
a única residência das famílias de menor renda, pois possuem 
dimensões reduzidas (e estão ocupados). 

s O mapeamento das unidades leiloadas: Anteriormente, cons-
tatamos maior incidência dos casos no município de São Paulo 
do que nos municípios da região metropolitana de São Paulo e 
Baixada Santista. Essa condição foi verificada nos mapeamentos 
de diferentes empresas leiloeiras e diferentes agências financia-
doras. Essas proporções deverão ser analisadas para a RMRJ.

Em levantamentos preliminares e que agora têm foco na Caixa 
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Econômica Federal, na figura dos seus editais, agente financiador que 
concentra grande parte dos contratos, pudemos identificar a efetivi-
dade de elementos que se apresentavam ainda nascentes na época dos 
primeiros estudos. 

A lei de alienação fiduciária se disseminou nas formas de contra-
tação de crédito, presentes em contratos que vão desde imóveis com 
subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida, com exceção da 
primeira faixa, até os imóveis em distintas faixas de preço, acelerando 
os aspectos de retomada do bem.

O financiamento imobiliário se ampliou como acesso à habitação, 
questão que apenas despontava em meados da primeira década de 2000. 
Concretizou-se a aceleração na retomada e no número de imóveis reto-
mados, com ampliação nos índices. Em maio de 2016, encontramos 
dados a partir da reportagem de Taís Laporta, por meio da qual iden-
tificamos o aumento em 53% dos imóveis tomados por falta de paga-
mento em apenas um ano, e entre 2010 para 2016, aumento de 93% de 
imóveis levados à leilão, sem dados de distribuição geográfica.1 

Podemos observar nos casos pesquisados, em leilões de diversas 
leiloadoras, ainda preliminarmente, sem perfazer um banco consis-
tente de dados, que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro aparece 
em boa parte dos imóveis, e há presença considerável de imóveis por 
volta de 65 m2. Muitos dos imóveis estudados estão em municípios ao 
redor do município do Rio de Janeiro, diferentemente da análise já 
realizado para São Paulo. 

Os imóveis, em sua maioria, estão ocupados, e a quase totalidade 
dos imóveis leiloados foi comprada em regime de alienação fiduciária. 
Nos últimos dois anos, o aumento das taxas para o financiamento e o 
aumento do desemprego provocaram aumento de leilões e aumento de 
distratos, além de presença de estoques de lançamentos parados. Nesse 
contexto de ampliação do endividamento imobiliário, se faz urgente 
compreender em detalhes o avanço desse processo, refletindo sobre a 
condição da urbanização brasileira na atualidade.

Com dados específicos sistematizados a partir de Editais da Caixa 
Econômica Federal para o ano de 2017, podemos apresentar prelimi-
narmente os seguintes dados:

1 Matéria disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/05/imoveis-tomados-
pela-caixa-por-falta-de-pagamento-sobem-53-em-1-ano.html, Acesso em: 29 abr. 2019.
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Gráfico 1. Áreas dos imóveis leiloados

Fonte: Editais da CEF de 2017 – gráfico elaborado pelo geógrafo Lucas Olasgasasti.

Gráfico 2. Presença de municípios do estado do Rio de Janeiro nos leilões 
de imóveis

Fonte: Editais da Caixa Econômica Federal de 2017 – gráfico elaborado pelo geógrafo 
Lucas Olasgasasti.
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Tabela 3. Presença de municípios do estado do Rio de Janeiro nos leilões de 
imóveis

Fonte: Editais da Caixa Econômica Federal de 2017 – gráfico elaborado pelo geógrafo 
Lucas Olasgasasti.
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Gráfico 3. Presença de imóveis ocupados nos leilões

Fonte: Editais da Caixa Econômica Federal de 2017 – gráfico elaborado pelo geógrafo 
Lucas Olasgasasti.

Tabela 4. Tipologia dos imóveis leiloados 

Fonte: Editais da Caixa Econômica Federal de 2017 – gráfico elaborado pelo geógrafo 
Lucas Olasgasasti.
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Como foi possível checar, tipologias entre 30 e 100 m2 perfazem 
a maioria dos imóveis leiloados nos editais selecionados. Identificamos 
os municípios mais presentes nos leilões, que são Rio de Janeiro, apare-
cendo em 30,3%, São Gonçalo, com 16,3%, Nova Iguaçu, com 11,51, 
Maricá, com 7,27%, Itaguaí, com 5,4%. Os outros municípios apresen-
taram menos de 5%. 

A região metropolitana concentra a maior incidência de imóveis 
leiloados. O dado relevante é que 92% dos imóveis se encontram 
ocupados, e um dado que nos chamou atenção foi a predominância 
de casas, diferentemente dos dados levantados para São Paulo e outras 
leiloadoras. 

Acreditamos que o perfil da Caixa, do financiamento concedido, 
abranja com força os financiamentos das classes mais populares, com 
subsídio do Minha Casa Minha Vida. Em trabalho de campo, pudemos 
conferir no município de São Gonçalo a presença de conjuntos de 
casas, em vilas, financiados pela Caixa, com subsídios.

6. Considerações finais

O caminho proposto neste artigo buscou revelar a ampliação do 
acesso à habitação por meio do crédito e da dívida, consequentemente. 
A definição dos marcos legais, promotores da chamada segurança 
jurídica para os credores, a ampliação da produção imobiliária a partir 
da abertura de capital das incorporadoras e o aumento dos preços 
foram os elementos estruturantes do nosso contexto. 

Foi possível a identificação da escala mundial na qual a efetivação da 
moradia como mercadoria vem se realizando em escalas mundiais, em 
cidades de distintos contextos, e o endividamento parece acompanhar 
esse movimento, segundo nossa breve revisão bibliográfica aponta. 

Do ponto de vista do caso brasileiro, apesar da morosidade pela 
qual o consumo da habitação, por meio de endividamento, vai se 
estruturando, se comparado com países como os EUA, por exemplo, 
é nítida a ampliação dos casos, e pesquisas iniciais feitas nos dados 
colhidos a partir dos editais de leilões da Caixa Econômica Federal 
indicam importante penetração do endividamento no consumo de 
imóveis populares e em programas como o Minha Casa Minha Vida, 
por exemplo. 

A precarização dos postos de trabalho e sua identificação siste-



286

Níveis e dimensões da alienação da habitação: endividamento imobiliário e contextos de expulsão

mática não foram centralidade neste artigo, mas ressaltamos que são 
elementos mais importantes na leitura acerca da dificuldade de reali-
zação dos pagamentos, especialmente quando consideramos que o 
endividamento se estrutura por sobre o trabalho futuro.

Checamos a efetividade dos leilões como instrumento de retomada 
de bens imóveis e consequente expulsão de moradores, em escala 
metropolitana, e isso nos permitiu revelar um processo de expulsão 
silenciosa, trazendo elementos adicionais ao debate acerca da alienação 
da moradia e consequente crise do Direito à Cidade. 

Retornando aos elementos teóricos centrais anunciados no corpo 
do trabalho, o endividamento imobiliário, em seu conjunto de instru-
mentos financeiros, acaba por perpassar as dinâmicas de acumu-
lação capitalista às famílias endividadas. As hipotecas, os leilões, os 
pagamentos de seguros passam a ser compreendidos como estrutura-
dores de certa tecnologia de poder, como um elemento coercitivo que 
incide sobre as relações cotidianas e o trabalho, conformando possível 
a denominação de uma biopolítica como expressão de aspectos regula-
dores da financeirização.

Admitindo o corpo como centralidade, e dentro do contexto da 
ritmanálise de Henri Lefebvre, ganhamos capacidade de observar e 
narrar como as dinâmicas mundiais recentes de comodificação da habi-
tação se tornam construtoras potentes da programação de ritmos que 
na organização e pagamento de dívidas. 

Entretanto, o desafio futuro desta consiste em pesquisa revelar que 
são distintas e complexas as ações dos sujeitos endividados, antes ou 
depois de perderam seus imóveis, e neste ponto a ritmanálise não se 
acomoda apenas em uma hierarquia vertical apontada na biopolítica. 

A polirritmia deve ser analisada, pois dela advêm estratégias de 
posicionamento dos endividados nas metrópoles, suas decisões pelo 
pagamento ou não das dívidas, suas decisões de mudança dos locais de 
moradia, de retorno às formas anteriores de autoconstrução e luta por 
moradia. Esses movimentos compõem exatamente o que chamamos 
aqui de geografia do endividamento, que busca elementos para a 
leitura dessa paisagem. 
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