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RESUMO

O artigo aborda os aspectos legais do regime formal de incorporação imobiliária no Brasil, instituído pela Lei 
Federal n.º 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Elucida como é regulamenta a possibilidade de comercialização 
fracionada de uma mercadoria que até então era indivisível: o solo urbano. Demonstra a importância do fracionamento 
do solo urbano para apropriação de rendas fundiárias. Analisa a figura do incorporador e seu papel na produção da 
cidade, tendo em vista que o mesmo organiza e domina esse processo, sendo o responsável pela definição, entre 
outras características e estratégias, da localização dos empreendimentos. Demonstra como o incorporador utiliza-
se dessa localização para garantir a reprodução do capital, assim como, embasado em parâmetros legais, realiza 
o cálculo da viabilidade econômica de um determinado empreendimento, para compreender suas estratégias na 
busca de sobre lucro. Esclarece ainda como a incorporação imobiliária possui uma intrínseca relação com a 
valorização do solo urbano. Analisa a valorização do espaço a partir da possibilidade de compreensão da essência 
do desenvolvimento imobiliário, assim como dos impactos sócio espaciais decorrentes de seus processos. Por fim 
busca elaborar uma apreciação da conjuntura estabelecida pelo novo marco regulatório do crédito imobiliário: 
com destaque para a Lei 10.931/2004, que criou o Patrimônio de Afetação, as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) 
e instituiu o pagamento do incontroverso nos financiamentos imobiliários. Evidencia a perspectiva mercadológica 
desses novos marcos na conjuntura da produção da cidade enquanto reflexo do modo de produção hegemônico na 
sociedade contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: Incorporação Imobiliária; Crédito Imobiliário; Solo Urbano.

INTRODUÇÃO 

A incorporação imobiliária é a forma mais desenvolvida da produção capitalista da habitação, 
sendo um  instrumento fundamental à reprodução do capital na produção da cidade. A lei de incorporação 
configura-se como um marco, sendo responsável pela modificação do mercado fundiário e de vários aspectos da 
cadeia produtiva da construção civil.

O regime formal de incorporação imobiliária é instituído no Brasil pela Lei Federal n.º 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964. Como a lei é promulgada no mesmo período da implantação do Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH / BNH, cria-se uma constelação que garante ao setor de produção imobiliária 
privada as condições jurídicas e financeiras necessárias à sua consolidação.
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Contudo, pelo amplo alcance econômico e social causado pela atividade, impôs-se uma revisão 
recente do arcabouço legal, de modo a prever meios de proteção, e minimização de riscos aos adquirentes 
o aos demais credores. Garantindo segurança jurídica para reprodução e circulação do capital.

Será apresentada uma pequena digressão histórica desse instrumento, com vistas, principalmente, 
a evidenciar a figura do incorporador e seu papel na produção da cidade, demonstrando como o mesmo 
utiliza-se da localização dos empreendimentos para garantir a reprodução do capital, e principalmente, 
do sobrelucro. 

O presente artigo busca ainda esclarecer como a incorporação imobiliária possui uma intrínseca 
relação com a valorização do solo urbano (mais-valia fundiária), e  demonstrar a importância do 
fracionamento do solo urbano para apropriação de rendas fundiárias.

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA: MARCOS LEGAIS E MECANISMOS ECONôMICOS

Marcos Legais

O condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias são regidos pela Lei 4.591 de 
1964. Esse regime formal é complementado em 1965 pelo Decreto 55.815, que estabelece normas 
para a escrituração das incorporações nos cartórios de registro de imóveis, exigindo a apresentação de 
documentos como título de propriedade do terreno, projeto e memorial da edificação, cálculo de áreas, 
discriminação das frações ideais de terreno e minuta da convenção de condomínio. 

Regulamenta-se assim a possibilidade de comercialização fracionada de uma mercadoria que até 
então era indivisível: o solo urbano. O intento principal das incorporações é o de promover e realizar a 
construção, para alienação total ou parcial de edificações, ou conjunto de unidades autônomas. Surge 
o embasamento jurídico necessário à comercialização de inúmeras unidades edificadas dentro de um 
mesmo terreno, preservando a propriedade privada individual e legitimando uma multiplicação artificial 
do solo. Esse aspecto é decisivo porque, do ponto de vista do capital, soluciona parte do problema 
fundiário. O que define a realização ou não de determinado empreendimento imobiliário é sua viabilidade 
econômica, isto é, sua lucratividade em relação à taxa de lucro média da economia. Ora, a possibilidade 
de fracionamento do terreno permite aos empreendedores um volume maior de produção de mercadorias 
(apartamentos, salas, entre outros) por porção de terreno, o que aumenta o potencial de extração de mais-
valia no processo e, portanto, aumenta a remuneração do capital.

A Lei Federal n.º 4.591 cria também a figura do incorporador “que permite articular o proprietário 
original do terreno, os futuros compradores do imóvel, o construtor e o financiador” (VALLADARES 
apud RIBEIRO, 1997, p.22). Ele é definido da seguinte forma:

Artigo 29 - Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante 
ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a 
venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a 
unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob 
regime condominial, ou que meramente aceita propostas para efetivação de tais 
transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-
se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, 
das obras concluídas. (LEI FEDERAL 4.591, 1964)

Entretanto, nos termos do art. 30, da Lei 4.591/64, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, 
trabalhador do comércio ou não, pode ser considerado incorporador, muito embora ele não construa o 
objeto principal do negócio jurídico, ou seja, os imóveis, mas compromisse ou efetue as cotas ideais do 
terreno, ligando uma unidade autônoma.

Embora a letra da lei não o evidencie inteiramente, o papel do incorporador é fundamental à 
reproduçao do capital, pois ele é responsável por organizar o processo de produção, definindo as características 
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do empreendimento (localização, características arquitetônicas, público alvo, forma de pagamento, 
preço, etc.) e articulando a circulação do capital com a mais-valia almejada. Portanto, já não cabe ao 
capital produtivo, ou seja o capital vinculado à construção, tomar integralmente as decisões em uma 
incorporação imobiliária. Pelo contrário, é o incorporador o responsável por essas decisões, desde a 
aquisição do terreno, passando pelo financiamento da construção, até a comercialização do produto e 
a solvabilização da demanda. 

Ribeiro (1997, p.97) o incorporador como “um agente suporte do capital comercial necessário à 
produção e circulação da moradia, com a particularidade de dirigir o processo de produção”.

Segundo Ribeiro, as ações do incorporador incluem: “a) concepção e estruturação 
do empreendimento (aspectos técnicos, legais, econômicos, financeiros, 
operacionais, etc. b) análise da situação do mercado; c) escolha do terreno e 
sua valorização para compra;d) mobilização do capital necessário à obtenção do 
financiamento para consumo final, obtenção do financiamento para construção; 
e) contratação dos projetos de arquitetura e engenharia e suas respectivas 
aprovações; f) contratação da urbanização (caso seja necessário); g) promoção e 
venda das unidades habitacionais; h) contratação dos promotores; i) fiscalização 
da execução dos serviços; j) entrega das unidades, responsabilidades finais pelo 
empreendimento e individualização das propriedades, concomitantemente com 
a efetivação do financiamento ao adquirente, através de hipotecas, cauções de 
contratos de venda e quitações de crédito; k) provimento (em combinação com 
os agente financeiros) da administração jurídica dos contratos garantidores dos 
empréstimos até sua liquidação. (RIBEIRO, 1997, p.93-94)

A Lei 10.931/2004 e as modificações na lei de incorporações – Regime de Afetação

Segundo a lei 4.591/64, seu revogado artigo 31-A, assim vaticinava:
Art. 30-A - A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao 
regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação 
imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-
ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de 
afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega 
das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. 

A incorporação poderia ser submetida ao regime de afetação, pelo qual o terreno e as acessões 
objeto da incorporação imobiliária, a critério do incorporador, poderiam ser mantidos apartados do 
patrimônio do incorporador, constituindo-se patrimônio de afetação.

A afetação é, ou era – antes do advento da Lei 10.931/2004 - de fato, engenhosa concepção 
pela qual determinados bens passam a vincular-se a um fim determinado, gravados com um encargo 
ou sujeitos a uma restrição, de modo que, separados do patrimônio e afetados a um fim, são (ou eram) 
tratados como bens independentes do patrimônio geral do indivíduo.

A figura jurídica da afetação, nada obstante o que consignado na já superada Lei 4.951/64 (pelo 
menos nesse tocante), consiste na adoção de um patrimônio próprio para cada empreendimento, evitando 
que os recursos sejam desviados. O patrimônio de afetação, por não se comunicar com os demais bens, 
obrigações e direitos do incorporador, protege, ou pretendia proteger o negócio contra eventuais tropeços 
deste em outros negócios. Além disso, a afetação proporciona às partes meios para terminarem a obra. 
É uma medida relevante para evitar o que o mercado apelidou de “bicicleta” — ou seja, o ciclo vicioso 
de uma incorporadora canalizar recursos de um empreendimento para cobrir outro anterior e assim 
sucessivamente, até a quebra da cadeia, ou “até a correia quebrar”.

Em boa hora a Lei n.º 10.931, de 02 de agosto de 2004, veio emendar a já claudicante Lei 
4.591/64, especialmente no tocante ao patrimônio de afetação das incorporadoras.

A nova lei tratou e trouxe importante mecanismo de resolução extrajudicial de problemas 
decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro da incorporação, na medida em que, independente de 
intervenção judicial, possibilita aos adquirentes substituir o incorporador na administração do negócio 
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e prosseguir a obra.
De acordo com a lei 10.931, o terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária sujeitas 

ao regime especial de tributação, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, não responderão 
por dívidas tributárias da incorporadora relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS e à Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público - PIS/PASEP, exceto aquelas calculadas na forma do art. 4º sobre as receitas auferidas 
no âmbito da respectiva incorporação, sendo que o patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas 
tributárias da incorporação afetada.

Ainda de acordo com a norma de 2004, cabe à incorporadora emitir relatórios trimestrais de 
acompanhamento da obra — receitas, despesas, contratos firmados, prazos, previsões financeiras — e 
encaminhá-los à Comissão de Representantes nomeada pelos compradores. O recurso aportado para 
uma determinada obra só poderá ser aplicado naquela obra.

É de se registrar que, mesmo que a construtora seja optante pela tributação com base no lucro 
presumido, ela não se exime de manter escrituração contábil completa. Os novos mecanismos trazidos 
pela Lei n.º 10.931/2004, repita-se, em boa ora, veio extirpar do mundo jurídico interpretações oblíquas 
e desvirtuamentos dados ao Patrimônio de Afetação, que agora, sim, representa uma segurança ao 
comprador ao restringir a condição de o incorporador adquirir bens — dando, por exemplo, unidades 
em permuta —, porque o produto da alienação tem necessariamente que ser aplicado na execução do 
empreendimento. É sem dúvida uma limitação na gestão do caixa da empresa. Como se nota, o novo 
regime de afetação aumenta a garantia do comprador restringindo a liberdade de ação do incorporador, 
como se houvesse uma correspondência biunívoca entre as duas atitudes.

Da conta do empreendimento, o incorporador só poderá sacar o preço de aquisição do terreno 
proporcionalmente à venda das unidades. Ademais, incumbe a ele preservar os recursos necessários à 
conclusão da obra. A novel legislação confere à Comissão de Representantes o poder de verificação e 
controle dos recursos. Do montante arrecadado, deve, no entanto, ser liberado para o incorporador tudo 
o que não corresponder ao custo da construção.

Excluem-se do patrimônio de afetação os recursos financeiros que excederem a importância 
necessária à conclusão da obra, e o valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de 
cada unidade vendida. Em outras palavras, o patrimônio afetado é o do custo de construção apenas, não 
recaindo sobre fração ideal nem taxas da incorporação (alvarás, licenças, etc.).

Uma grande vantagem é que a simplificação tributária prestigiada pele Lei nº 10.931/2004 permite 
à Comissão de Representantes uma checagem mais fácil dos recolhimentos. 

Destarte, é imperioso esclarecer que a responsabilidade dos compradores se limita ao pagamento 
do preço de aquisição de sua unidade. A responsabilidade pelas dívidas é do incorporador. Mesmo em 
caso de falência do incorporador, as dívidas fiscais, previdenciárias e trabalhistas não são transferidas 
para os compradores. Estes, sim, terão a atribuição de quitá-las, porém com recursos extraídos das 
receitas do patrimônio de afetação.

Diante do exposto, é de bom alvitre que se deixe consignado o quão necessária se fez a criação e 
regulamentação desta lei ([nesse sentido, vide também a Lei n.º 12.973, de 13 de maio de 2014), tudo no 
afã de preencher lacunas e esclarecer pontos obscuros da Lei Ordinária n.º 4.591, de 1964.

Mecanismos Ecônomicos

Podemos descrever as incorporações como um negócio jurídico no qual uma das partes, chamada 
incorporadora, se obriga a promover e realizar uma construção imobiliária, para alienação de frações do 
terreno vinculadas a unidades autônomas a uma ou mais pessoas que se obrigam a adquiri-las, pagando 
o preço desde logo, ou, o que ocorre mais freqüentemente, em prestações futuras.

Dentre as obrigações existentes no processo de incorporação, a principal consiste em transmitir a 
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posse e o domínio da unidade autônoma ao adquirente, pronta e acabada, da forma constante em contrato. 
Mas para que essa obrigação seja cumprida, a lei exige que o incorporador seja proprietário do terreno, 
promitente comprador, promitente permutante ou cessionário daqueles últimos, ou ainda que, em sendo 
construtor ou corretor de imóveis, tenha recebido mandato por instrumento público do proprietário ou 
do titular do direito á sua aquisição, para alienar as frações idéias do terreno correspondentes às unidades 
autônomas a serem construídas.

De acordo com a Lei, há dois tipos de construções por incorporação: a construção por empreitada 
e a construção por administração.

Nas construções por empreitada, que poderá ser por preço fixo ou reajustável por índice 
previamente determinados, será criada uma Comissão de Representantes para que sejam fiscalizados 
tanto o andamento da obra quanto a obediência ao projeto e às especificações, como também as demais 
obrigações inerentes à sua função representativa.

Na empreitada por preço fixo, o preço da construção será irreajustável, independentemente das 
variações que sofrer que sofrer o custo efetivo da obra e quaisquer que sejam suas causas.

Na empreitada a preço reajustável, o preço fixado no contrato será reajustado na forma e na época 
expressamente prevista em contrato, em função da variação dos índices adotados.

Já na Construção por administração, também chamada de construção a preço de custo, todos os 
pagamentos do custo integral da obra serão de responsabilidade dos proprietários ou dos adquirentes. 
Sendo que todos os documentos referentes a construção e as contas para deposito de contribuições dos 
condôminos serão feitos em nome do condomínio.

Grosso modo, esse setor se desenvolve em duas etapas. Inicialmente o incorporador não atua de 
forma sistemática;  os incorporadores são proprietários de terrenos em busca de empreendimentos 
imobiliários para a valorização do seu capital. Num segundo momento, o setor imobiliário recebe 
investimentos de vários tipos de promotores, com destaque para o capital das empresas da construção 
civil e das empresas de comercialização de imóveis. Num terceiro momento, “grandes massas de capital 
passam a circular entre mercado financeiro e produção imobiliária, consolidando com todo o vigor o 
sistema de incorporação imobiliária”. (RIBEIRO, 1997, p.31) A produção imobiliária deixa de ser 
apenas uma ação de pequenos investidores. Entretanto, ocorre à persistência da participação de micro e 
pequenos incorporadores, muitas vezes sem capital, demonstrando o caráter especulativo do segmento.

Cabe esclarecer brevemente como um incorporador realiza o cálculo da viabilidade econômica 
de um determinado empreendimento, para compreender suas estratégias na busca de sobrelucro. A 
princípio, definem-se o perfil (tipologia, padrões de acabamento, equipamentos de uso comum etc.) do 
produto imobiliário e o potencial construtivo do terreno com base nas diretrizes urbanísticas  (coeficiente 
de aproveitamento, afastamentos,  taxa de permeabilidade, cota mínima de terreno por unidade etc.). 
Disso resulta o número de unidades, seja residenciais ou comerciais, que o terreno comporta. O preço de 
venda (P) do empreendimento é estabelecido a partir da soma do custo da construção (C), com o custo do 
terreno (T), os custos indiretos (CI) e a remuneração do capital, isto é, a margem de lucro (L). 

De modo geral, os custos indiretos são formados pela soma dos honorários de advogados, arquitetos 
e demais profissionais envolvidos no processo, assim como pelos custos provenientes do registro da 
incorporação em cartório, execução de materiais de publicidade e stand de venda.
Tem-se, então, a equação:

P  =  C + (T + CI + L)

Entretanto, nas tabelas de venda, o incorporador apresenta aos compradores apenas a soma final 
do custo do terreno com os custos indiretos e o lucro (T + CI + L), que formam chamada “fração ideal”, 
de modo que:

P   =   C  +  FI
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A fração ideal é apresentada aos compradores como o índice correspondente à  parte do terreno 
que cabe à sua unidade habitacional. Como a Lei Federal 4.591/64 obriga o incorporador a determinar 
e registrar detalhadamente o custo de execução da obra, mas não faz a mesma exigência sobre os custos 
relativos à fração ideal, o incorporador usa a fração ideal como um artifício para contabilizar o lucro. Essa 
lógica, reforçada pela própria legislação, beneficia o incorporador, pois o comprador tende a entender, 
erroneamente, que a fração ideal é composta apenas pelo custo do terreno.

Via de regra, as incorporações têm características diferenciadas conforme a localização urbana 
em que se inserem, de modo a valorizar as mercadorias produzidas, maximizando a lucratividade dos 
investimentos. Enquanto a localização tem pouca importância para o capital construtor porque o custo 
de produção quase não se altera em diferentes terrenos, a localização é crucial para o incorporador, 
definindo não só o preço final mas também a lucratividade do empreendimento. Na realidade, os ganhos da 
atividade de incorporação resultam da possibilidade que os agentes incorporadores detêm de transformar 
o uso da terra, ou melhor, de multiplicar (criar) o solo urbano por meio da verticalização. Esse artifício 
permite ao incorporador acrescentar ao preço final da moradia um valor decorrente do acréscimo sobre 
o preço da terra. É esta capacidade de re-valorizar a terra urbana que permite que uma parte do seu valor 
seja apropriada na forma de lucro da incorporação.

Portanto, a remuneração do capital de incorporação tem como base, por um lado, a apropriação de 
rendas fundiárias. Por outro lado, ele se apropria também da mais-valia gerada na produção propriamente 
dita (a construção), segundo a operação “clássica” explicitada acima. Isso significa que a própria atividade 
de construção passa a estar submetida à incorporação. O construtor é apenas contratado e tem uma 
margem de lucro pequena. Nesse sentido, a divisão do trabalho e a hierarquia entre capital e trabalho 
se amplia em mais um grau: não apenas serventes, pedreiros, encarregados e mestres devem seguir as 
ordens de um construtor (capitalista), também esse construtor está apenas a serviço do incorporador.

O PAPEL DA MAIS-vALIA FUNDIÁRIA NO SOLO URBANO
 Existem diversas teorias para definir urbano, cidade, campo e rural. Para tanto, Henri Lefebvre 
foi um autor que dedicou parte do seu estudo para discutir e pesquisar sobre a renda fundiária. Por isso, 
discutir o papel da mais valia fundiária no solo urbano sob o olhar deste autor é de grande importância 
para este trabalho. 

Para Lefebvre (1999), existem diferenças que separam os conceitos de urbano e cidade. A cidade 
existe desde a antiguidade, desde a própria separação de campo-cidade, a partir da divisão social do 
trabalho. E pode ser definida como a base material e arquitetônica, de forma concreta, prático-sensível, 
no qual o processo histórico evolui de forma dialética e sócio espacial. O urbano pode ser definido 
como uma dinâmica à qual o tecido social presente na cidade, a centralidade, as relações e atividades 
desenvolvidas são por “seres concebidos, construídos ou reconstruídos pelo pensamento”. (LEFEBVRE, 
1999, p.54)

Desta forma, não existe cidades ou localidades ricas ou pobres, devemos dizer que há localidades 
ou cidades em que habitam famílias ricas ou pobres, no qual dá valor a terra. Entretanto, o preço da terra 
se dá devido a outros fatores como o montante de serviços públicos ofertados, empreendimentos. 

Para isso, Lefebvre (2008) afirma que, as transformações nas cidades são produzidas pela 
apropriação dos habitantes que as ocupam e, por isso, os espaços urbanos são sempre um produto 
inacabado. “Esse espaço depende de interesses divergentes e de grupos diversos que, no entanto, 
encontram uma unidade no Estado (...). Quanto à divisão do trabalho entre os que intervêm no espaço, 
a saber, o arquiteto, o promotor imobiliário, o urbanista, o empreendedor etc.”. (LEFEBVRE, 2008, p. 
53)

No livro “O direito à cidade” (2001), logo no início, Lefebvre conceitua cidade, e explica que o 
nascimento da cidade ocorreu antes do processo de industrialização. 

Houve a cidade oriental (ligada ao modo de produção asiático), a cidade arcaica 
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(grega ou romana, ligada à posse de escravos), depois a cidade medieval 
(numa situação complexa: inserida em relações feudais mas em luta contra a 
feudalidade da terra). A cidade oriental e arcaica foi essencialmente política: a 
cidade medieval, sem perder o caráter político, foi principalmente comercial, 
artesanal, bancária. (LEFEBVRE, 2001, p. 11)

Ao longo do processo de industrialização, o mercado imobiliário tem assumido nas últimas 
décadas um papel extremamente importante na economia, e neste sentindo Lefebvre (1999) explica 
que: 

(...) Na medida em que o circuito principal, o da produção industrial corrente 
dos bens mobiliários arrefece o seu impulso, os capitais serão investidos no 
segundo setor, o imobiliário. Pode até acontecer que a especulação fundiária se 
transforme na fonte principal, o lugar quase exclusivo de formação de capital, 
isto é de realização de mais valia. Enquanto a parte da mais valia global formada 
e realizada na indústria decresce, aumenta a parte da mais valia formada e 
realizada na especulação e pela construção imobiliária (LEFEBVRE, 1999, p 
144).

 Neste sentindo, importante destacar o papel da mais-valia fundiária para este trabalho, que significa o 
ganho de capital decorrente da valorização imobiliária que se dá pela valorização do preço da terra. 

O desenvolvimento do mundo da mercadoria alcança o continente dos objetos. Esse 
mundo não se limita mais aos conteúdos, aos objetos no espaço. Ultimamente o próprio 
espaço é comprado e vendido. Não se trata mais da terra, do solo, mas do espaço social 
como tal, produzido como tal, ou seja, com esse objetivo, com essa finalidade (como se 
diz). O espaço não é mais simplesmente o meio indiferente, a soma dos lugares onde 
a mais valia se forma, se realiza e se distribui. Ele se torna produto do trabalho social, 
isto é, objeto muito geral da produção, e, por conseguinte, da formação da mais valia 
(LEFEBVRE, 1999, p 140).

  Portanto, não se trata mais da terra urbana considerada como um substrato físico, passível de oferecer uma 
renda ao seu controlador, mas do espaço social produzido por agentes concretos com interesses específicos.

 Partindo da definição de que “a cidade é uma obra” (Lefebvre, 2001, p. 12), a cidade é um local de criação 
de estabelecimentos de centralidades, de combinações e transformações de relações sociais. Segundo o filósofo 
francês, sob o capitalismo, a cidade, enquanto “projeção da sociedade sobre um local” (LEFEBVBRE, 1991, p. 
12) torna-se cada vez mais um produto, um valor de troca, a ser consumido. 

 Toda mercadoria pode ser vista a partir de suas características e utilidades para o ser humano, e pela 
quantidade de mercadorias que esta pode obter no mercado. Marx (1987) considera esse duplo aspecto de toda 
a mercadoria a partir de uma perspectiva relacional, o que permite revelar a natureza social da mercadoria e o 
processo de formação da mais valia. 

Seu valor é criado por uma matriz sócio-espacial de localizações e atividades associadas 
à produção de riqueza, a qual então dá aos sítios urbanos particulares valor de uso que 
é função mais daquele padrão espacial determinado socialmente do que uma qualidade 
intrínseca do próprio recurso (GOTTDIENER, 1993, p 179).

 Na concepção de Ribeiro (1997), a terra urbana seria um bem não produzido pelo trabalho, sendo na 
realidade preexistente a qualquer trabalho e dessa forma seu preço não estaria regulado pela lei do valor. Como se 
formaria então o preço da terra? As pessoas teriam de pagar pelo uso de um bem não produzido, de uma dádiva 
da natureza? Segundo o autor, o preço da terra seria formado, considerando o monopólio da propriedade privada, 
a partir da disputa inter-capitalista pelo acesso a terra. Não haveria um mercado de terras urbanas, simplesmente 
pelo fato de ninguém ser capaz de “produzi-la”, e dessa forma o preço da terra seria totalmente formado pela 
demanda.
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 O capital imobiliário para Singer (1980) seria, um falso capital, pois mesmo sendo um valor que se 
valoriza, essa valorização é totalmente especulativa já que se baseia numa mercadoria não produzida pelo trabalho 
humano. 

 No caso da terra urbana, deve considerar dois valores: o valor dos produtos em si, como o valor dos 
imóveis urbanos, infraestruturas, prédios públicos, e o valor da localização desses imóveis (produtos) dentro da 
aglomeração. 

 Por fim, essa distinção entre os valores da terra urbana é de grande importância teórica. Contudo, duas 
casas de padrão arquitetônico diferenciados, numa mesma localização, podem ter preços diferentes, no entanto, 
duas casas com mesmo padrão arquitetônico, mas com localizações diferentes, tendem a ter preços diferenciados. 
Tal concepção vê a terra urbana, inserida em um espaço urbano fruto do trabalho humano, assim uma área é 
mais central porque nela há um maior acúmulo de trabalho social, enquanto uma área é periférica porque nela o 
acúmulo de trabalho social é menor, sendo, portanto, as áreas centrais os focos de convergência privilegiados dos 
agentes econômicos que comandam e articulam os processos de produção da cidade.

O USO DA LOCALIzAÇÃO ENQUANTO TÉCNICA DE vALORIzAÇÃO FUNDIÁRIA
O incorporador é responsável também por estabelecer as estratégias de mercado, que visam “a 

apropriação do lucro e sobrelucro de comercialização - técnicas para aumentar a velocidade de realização 
do negócio ou o preço de venda do imóvel - e o sobrelucro da localização - técnicas de valorização 
fundiária”. (RIBEIRO, 1997, p.99) A localização do empreendimento tem papel preponderante na 
definição das estratégias, pois a fixação do perfil do empreendimento e de seu público alvo - que 
implica preços e condições de pagamento - é definida em virtude da localização do terreno.

A atuação dos incorporadores nas cidades brasileiras permite identificar certos padrões de 
estratégias que ocorrem periodicamente. O mais evidente e corrente é o ganho de conjuntura. Ele surge 
com alterações no sistema financeiro que tornam o investimento imobiliário atraente para os capitais 
especulativos que circulam na economia. O ciclo de expansão dos últimos anos é uma decorrência 
desse movimento. Nesse período o ganho de conjuntura foi reforçado por algumas alterações nas condições 
de financiamento habitacional, o que gera uma pressão conjuntural da demanda e produz uma expectativa 
de alta dos preços das moradias.

O ganho de conjuntura tende a ser passageiro, na medida em que desencadeado o 
boom, aumentando a concorrência dos incorporadores em todos os submercados, 
os preços dos terrenos subirão ao nível que reduz a margem de lucro dos 
empreendimentos. (RIBEIRO, 1996, p.115)

Segundo Ribeiro, os agentes imobiliários ainda adotam práticas orientadas pelo ganho de 
inovação ou pelo ganho de urbanização. O ganho de inovação ocorre quando o incorporador consegue 
se antecipar às tendências de mercado, comprando terrenos em áreas ocupadas por um submercado 
para nelas viabilizar empreendimentos a preço superior. 

Os incorporadores compram terrenos a preços inferiores aos fixados em áreas habitadas pelo 
público a que se destina o empreendimento. Essa estratégia transforma os incorporadores em importantes 
agentes de modificação do uso do solo. “Com efeito, eles devem buscar sempre novos espaços, já que 
a sua atuação numa determinada zona atrairá concorrentes” (RIBEIRO, 1996, p.115), elevando os preços 
dos terrenos e reduzindo suas margens de lucro. Com a pressão conjuntural ocorrida nos últimos anos, 
cresceu entre as incorporadoras a estratégia de criação de carteiras de terras (estoque de terrenos urbanos) 
visando ao referido ganho de inovação.

O ganho de urbanização é uma variante da estratégia descrita anteriormente, pois também se 
fundamenta na transformação do uso do solo. Sua diferença em relação ao ganho de inovação está no 
fato de se basear na expansão da fronteira urbana. Grandes glebas são negociadas por preços inferiores 
aos fixados pela concorrência entre os incorporadores, e os empreendimentos são planejados de forma 
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que os primeiros lançamentos vão sucessivamente valorizando os subsequentes. Até os primeiros anos 
da década de 2000, o ganho de urbanização se concentrava nas atividades do s loteadores. Entretanto, 
com o ganho de conjuntura e os elevados níveis de capitais circulando no mercado imobiliário, torna-se 
possível aos incorporadores a aquisição de vastas áreas e o financiamento da urbanização e execução 
de edificações. Os incorporadores passam a influenciar fortemente a oferta de terrenos urbanizados.

Independentemente da estratégia de mercado adota pelo incorporador, a fração ideal é o ponto-
chave da incorporação imobiliária. Ela legitima a multiplicação do solo urbano em áreas valorizadas, 
que não carecem de investimentos em infraestrutura e equipamentos urbanos. Assim se viabiliza a 
apropriação de rendas imobiliárias, que em grande parte determinam a dinâmica das cidades e seu 
desenvolvimento. A inserção do empreendimento em um contexto espacial de objetos imobiliários 
que estabelecem diferenciais competitivos para a incorporação é preponderante na decisão de lançar 
o empreendimento, pois, individualmente, o investidor não pode produzir esse conjunto de objetos 
imobiliários.

A dificuldade de acesso à terra vale especialmente em regiões bem providas de infraestrutura e 
simbolicamente valorizadas, isto é, os bairros de classe média- alta ou alta que, em princípio, seriam 
de maior interesse para o incorporador. Mas a carteira de terras pode reservar áreas não só nas regiões 
valorizadas da cidade, como também em áreas urbanas de grande potencial de valorização, adquiridas 
antes que o preço da terra atinja seu ápice. Gera-se, assim, um sobrelucro em empreendimentos a serem 
lançados em médio prazo (dois a cinco anos). Os terrenos nessas porções da cidade são comprados a 
preços condizentes com o uso ali predominante e incorporados por preços superiores, condizentes com 
a mudança de uso operada pelo empreendimento. O incorporador, que passa a ser detentor do estoque 
de terras, é beneficiado pelo processo de transformação do uso do solo.

Consequentemente, a tendência é de abertura de novas frentes de investimento, ainda reforçada 
pelo fato de a concentração do estoque de terras em uma região contribuir para a sua valorização, já que 
reduz a oferta frente à demanda. Essa dinâmica especulativa alimenta um movimento de encarecimento 
da moradia e de restrição cada vez maior das áreas acessíveis à população de baixa renda.

CONSIDERAÇõES FINAIS
 O planejamento urbano e municipal constitui espaço privilegiado de negociação entre atores 
sociais, confrontando e articulando interesses e alternativas para a sociedade. Deve assegurar a ampla 
mobilização e participação de todos os interessados na discussão, na negociação e na tomada de decisões. 
Trata-se de alternativa política (e também técnica) de negociação e decisão coletiva, compartilhada sobre 
o futuro comum dos municípios. Nesse sentido, o ordenamento e o planejamento territorial representam 
contribuição fundamental para a capacitação e o desenvolvimento sociopolíticos da sociedade desde que 
seja resultante de um processo de dimensões ao mesmo tempo técnica e política.
 O novo contexto internacional e as políticas neoliberais (revolução tecnológica, financeirização da 
economia, precarização do trabalho, enfraquecimento dos Estados nacionais, valorização do poder local, 
guerra fiscal, competitividade entre cidades, fortalecimento do papel do mercado, recuo dos investimentos 
públicos, desregulamentação dos serviços públicos) associado à herança e tradição das desigualdades 
(segregação territorial, ilegalidade fundiária e imobiliária, mercados legais restritos, clientelismo, 
privatização das valorizações decorrentes do investimento público, estruturas administrativas paroquiais, 
falta de informações sobre o espaço edificado e não-edificado, modernização e direitos para poucos); 
tudo isto, resulta em ausência de um desenvolvimento  com sustentabilidade e crescente urbanização da 
pobreza  urbana no Brasil (desemprego, favelas, imobilidade urbana, epidemias, violência). Nas áreas 
vulneráveis há  concentração de desemprego, baixa renda, baixa escolaridade, altos índices de violência 
e de ilegalidade fundiária, maior número de domicílios em favelas, de negros e de mães solteiras, 
contribuindo para o indesejável fenômeno da inexistência social.
 A crise urbana tem exigido dos governantes uma política orientadora e coordenadora de esforços, 
planos, ações e investimentos nos vários níveis de governo, e, também, do legislativo, do judiciário, do 
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setor privado e da sociedade civil. O que se almeja é a equidade social, maior eficiência administrativa, 
ampliação da cidadania, sustentabilidade ambiental e resposta aos direitos das populações vulneráveis: 
crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, mulheres, negros e índios.
 Nossas cidades, desde as pequenas até aquelas que compõem as regiões metropolitanas no 
Brasil, vêm sofrendo com fenômenos que alargam a malha urbana, tis como o turismo de 2ª residência; 
imobiliário-turístico; novas atividades terciárias (notadamente, o varejo moderno), sendo de anotar que 
tais fenômenos incentivam a incorporação imobiliária, essa aqui tomada como instrumento de valorização 
do solo urbano (mais-valia fundiária), e de apropriação de rendas fundiárias.
 Por outra banda – mas exercendo o mesmo papel negativo acima consignado, grandes equipamentos 
e infra-estruturas impulsionaram e impulsionam os movimentos e direcionamentos que expressam 
cidades numa nova conformação dispersa e cheia de vazios, demandando, via de consequência, um 
plano territorial nessa escala. 
 Ou seja, está-se, modernamente, diante da formação cada vez mais de aglomerados urbanos 
- não propriamente metropolitanos, com visíveis sinais de um processo de expansionismo definido 
por dois movimentos: um físico, de expansão da malha urbana configurando um espaço urbanizado 
e, via de regra, interligado nuclearmente por uma cidade pólo, repita-se, mesmo com muitos vazios; 
outro, socioeconômico e político administrativo (mesmo que formal), em que se articula um conjunto 
de atividades que se alavancam mutuamente (produção, consumo, habitação, serviços, turismo, 
comunicações). 
 Essa condição que alimenta o quadro de desigualdades socais se reflete entre as mais diversas 
cidades brasileiras – independentemente de sua escala, e entre os espaços inter-municipais. Grande parte 
dessas áreas não têm um perfil bem definido, nem caracterização urbana própria. Em alguns casos, 
municípios nitidamente rurais são inseridos através do conceito de redes em “regiões metropolitanas”, 
ou “cidades-região”, por pressão política dos governantes ou dos parlamentares; vazios urbanos 
consideráveis são identificados dentro e entre municípios; ausência de problemas comuns, restritos 
indicadores de integração física e funcional, tudo isso vem marcando a constituição imensos vazios 
pseudo urbanos. 
 Posto isso, cumpre-se perguntar: por onde passam as “soluções” do planejamento territorial no 
Brasil?
 As potencialidades do desenvolvimento de cada cidade e região estão expressas  na sua  história, 
no contexto do presente, nos estrangulamentos e nas potencialidades de seu desenvolvimento enquanto 
tal. 
 O planejamento urbano e territorial do Município tem, entre seus objetivos, o de assegurar a 
continuidade entre espaços naturais, rurais e urbanos. Ele pode, por um lado, exercer um papel importante 
de delimitação de espaços construídos de ocupação populacional densa, evitando sua dispersão excessiva 
no território, e, por outro lado, proteger áreas de produção agrícola e complexos ambientais culturais de 
interesse coletivo, além de contribuir para a proteção de unidades de conservação.  
 As unidades de conservação, os complexos ambientais culturais e as áreas de produção agrícola, 
conectados por um planejamento e ordenamento escorreitos, contribuem para reforçar a identidade 
cultural, local e regional, criam oportunidades de acesso público ao mundo rural e à natureza, respeitados 
os níveis de proteção ambiental, e oferecem um espaço de qualidade para o lazer, as atividades turísticas, 
a aquisição de conhecimentos e a convivência social, caracterizando, ao mesmo tempo, um instrumento 
de regulação e ordenamento territorial, bem como de mobilização social e de participação política. 
 O que se pretende evidenciar é que o controle dos espaços, através de um efetivo zoneamento, 
pode ser garantido, a partir de uma divisão do território que possa delimitar a expansão urbana com 
coerência, e a distribuição espacial da população de forma a garantir o desenvolvimento econômico, 
social e o equilíbrio ambiental, evitando, assim, a produção de franjas urbanas e de áreas de periferização 
que só contribuem para o aumento das desigualdades, da vulnerabilidade e inexistência social, enfim, 
para a exclusão da população dos espaços públicos
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Nesse diapasão, Beaujeu-Garnie (1997) assim leciona:
A perda de comunicações estreitas, que o pequeno grupo favorece, a despersonalização do 
ser, as repercussões de um ambiente cada vez mais artificial, mesmo quando transformado no 
sentido considerado mais favorável aos estabelecimentos humanos, refletem-se nos indivíduos, 
transformando-os. Mas a capacidade de adaptação do homem não é inesgotável e a vida urbana 
pode provocar traumatismos graves, assim como, inversamente, pode aumentar consideravelmente 
a capacidade de mudança. (Beaujeu-Garnie, 1977, p. 44).

 Ainda dentro do universo do planejamento, o zoneamento é peça importante na política de 
desenvolvimento territorial, que nos dizeres de Mukai (2004, p. 126), consiste “na organização do 
espaço, levando em consideração a realidade existente e suas implicações no desenvolvimento futuro, 
não só do ponto de vista físico, como também social e econômico, para obter o bem estar progressivo 
desta localidade.”
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