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RESUMO
Com a criação, em 1995, do Programa de Desenvolvimento Turístico no Nordeste
(PRODETUR NE), visando incentivar o turismo internacional, houve uma maior divulgação
dessa região brasileira no mercado europeu. Com o aumento do fluxo de turistas, a partir dos anos
2000, também cresceu a busca por flats e segundas residências, o turismo-imobiliário, nas
principais cidades nordestinas, como Natal/RN. Pode-se somar ainda a melhora nos indicadores
macroeconômicos, incentivos governamentais e a expansão da produção de grandes empresas que
se capitalizaram, entre os anos de 2005 e 2009, através da abertura de capital na bolsa de valores
de São Paulo. Todos esses fatores resultaram no aquecimento do mercado imobiliário da cidade
de Natal/RN, atraindo grandes investimentos e uma forte produção de incorporadoras e
construtoras exógenas ao mercado local. O presente artigo tem como objetivo caracterizar a
produção, sob o regime de incorporação imobiliária, das empresas externas ao mercado local, as
quais tiveram uma produção maior que 10.000 m² durante o período de 2000 a 2015. Para a
caracterização das unidades imobiliárias registradas foram utilizados critérios como:
produtividade, através da averiguação do número de empreendimentos, área global de construção
e o número de unidades habitacionais; padrão, utilizando aspectos como a área privativa e o
número de suítes de cada unidade; além da espacialização da produção. Procedimentos
metodológicos combinados foram aplicados a fim de otimizar a obtenção dos dados e a análise
dos resultados, com posterior elaboração de gráficos e tabelas. Os resultados demonstraram uma
oscilação da produção durante os anos de 2000 a 2006, com um gradativo aumento a partir do
ano de 2007 até 2011, quando, posteriormente, houve uma vertiginosa queda, iniciada em 2012,
culminando com uma produção estagnada no ano de 2015, refletindo o cenário econômico
vivenciado à época.
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Characterization of real estate production in the city of
Natal/RN, from companies outside the local market, from 2000
to 2015.
ABSTRACT
In 1995, it was created the Tourism Development Program in the Northeast (PRODETUR
NE), in order to encourage international tourism, there was a greater dissemination of this
Brazilian region in the European market. Since 2000s, the flow of tourists enhanced, resulting in
the search for flats and second homes, real estate-tourism, in the main northeastern cities, such as
Natal/RN. Furthermore, occured the improvement in macroeconomic indicators, government
incentives and the expansion of large companies’ production, which were capitalized between
2005 and 2009, through the opening of capital in the São Paulo Stock Exchange. All of these
factors have resulted in the heating of the real estate market in the city of Natal/RN, attracting
large investments and a strong production of exogenous developers and builders to the local
market. The objective of this article is to characterize the production, registered under the real
estate development regime, of companies outside the local market, during the period from 2000
to 2015. For the characterization of registered real estate units, criteria such as productivity,
through the investigation of the number of enterprises, global area of construction and the number
of housing units; standard, using aspects such as the private area and the number of suites of each
unit; besides the spatialization of production. Combined methodological procedures were applied
in order to optimize data collection and analysis of results, with subsequent elaboration of graphs
and tables. The results showed an oscillation of production during the years 2000 to 2006, with a
gradual increase from the year 2007 to 2011, when there was a vertiginous fall, begun in 2012,
culminating with a stagnant production in the year of 2015, reflecting the economic scenario
experienced at the time.
Keywords: Real estate-tourism, Real estate development, Real estate units.
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1.

INTRODUÇÃO

De acordo com Costa (2000), até meados da década de 1980, a produção
habitacional da cidade de Natal/RN dava-se, preponderantemente, por meio da construção
de grandes conjuntos habitacionais que, na sua maior parte, foram concebidos através de
financiamentos realizados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Ele foi um dos
principais sistemas para o financiamento imobiliário desde a sua criação, em 1964,
atravessando diversos cenários econômicos e tornando-se, segundo Eloy (2015),
responsável pelo boom de crédito a partir do ano de 2006. Esse sistema integrou uma
política habitacional que foi primordial ao desenvolvimento urbano das cidades
brasileiras, procurando proporcionar uma moradia adequada para toda a população
(MORO et al, 2016). Entretanto, após o encerramento das atividades do Banco Nacional
da Habitação (BNH), em 1986, houve uma redução do volume de crédito para o
financiamento imobiliário e a política pública habitacional ficou com diretrizes
governamentais indefinidas. Por isso as empresas da construção civil do Rio Grande do
Norte procuraram diversificar a sua atuação através da construção de estruturas
direcionadas à atividade turística, dando início à relação entre o turismo e a construção
civil no estado.
Mesmo o Nordeste brasileiro possuindo uma extensa faixa litorânea, grande
quantidade de dias de sol ao ano e uma diversidade cultural, o turismo ainda era incipiente
até meados da década de 1990. De acordo com Queiroz (2012), por causa da pouca
divulgação, como também da concorrência com as demais capitais dos estados
nordestinos, a atividade turística na cidade de Natal/RN só começou a desenvolver-se de
maneira mais sólida com a criação do Programa de Desenvolvimento Turístico no
Nordeste, PRODETUR NE. Com o desenvolvimento do programa, houve um aumento
do fluxo turístico no estado, gerando uma busca por flats e segundas residências,
chamando a atenção de grupos internacionais, que operavam nos segmentos turístico e
imobiliário (FONSECA, 2007). Inicialmente, foram os turistas os primeiros a investir
com capital estrangeiro na cidade, todavia, tamanha foi a intensidade da procura que,
conforme Bezerra et al. (2013), atraiu agentes imobiliários e grandes incorporadoras
europeias que passaram a operar na cidade. Visando a inserção de suas atividades em uma
nova região de atuação, alguns desses agentes e incorporadoras adotaram a estratégia de
formar parcerias com empresas locais que, segundo Camargo et al. (2015), é uma
relevante alternativa para elevar a competitividade enquanto entra-se em um mercado até
então desconhecido.
Essa relação entre a atividade turística e o mercado imobiliário foi tão intensa que
Queiroz (2010) a considera como principal responsável pela recuperação do mercado
imobiliário local, caracterizando-se como um ciclo de desenvolvimento, entre os anos de
2000 a 2007. É tanto que muitas agências de viagens instalaram em seus escritórios
corretores de imóveis, para buscar atender a essa demanda vinda dos países europeus. No
entanto, em decorrência da crise internacional de 2008, originada no mercado imobiliário
americano, que atingiu fortemente países como Espanha e Portugal, principais origens
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dos turistas e do capital estrangeiro que era aplicado na cidade, o número de visitantes
estrangeiros reduziu de forma considerável, assim como a procura europeia por imóveis
na cidade (BEZERRA et al., 2013).
Apesar dos efeitos da crise internacional terem atingido de forma direta países
europeus, a economia brasileira, no primeiro momento, não sofreu fortes impactos e
continuou com indicadores macroeconômicos positivos. A soma dos índices econômicos
ainda favoráveis; das medidas anticíclicas adotadas pelo Governo Federal, visando o
desenvolvimento da economia e da construção civil; da expansão geográfica da produção
de empresas do Centro-Sul do país que haviam se capitalizado através da abertura de
capital na bolsa de valores de São Paulo; do aperfeiçoamento do marco regulatório e do
aumento do crédito imobiliário, resulta no crescimento da oferta e da demanda por
moradia em todo o país, corroborando a afirmação de Hudson (2016) de que os fatores
que influenciam o mercado imobiliário são: regulamentação, macroeconômicos,
populacionais e disponibilidade de crédito. O conjunto desses fatores, além do fenômeno
regional que foi a demanda europeia por imóveis, contribuiu para atrair empresas oriundas
de outros estados brasileiros para atuarem no Rio Grande do Norte, e mais
especificadamente em sua capital, Natal.
A chegada dessas empresas externas ao mercado local repercutiu na produção
imobiliária, tanto na quantidade de novos empreendimentos lançados, como na sua
tipologia e localização das unidades imobiliárias. O objetivo deste trabalho é caracterizar
a produção imobiliária das empresas exógenas mais produtivas, empreendimentos
registrados em cartórios sob o regime de incorporação imobiliária, tendo como recorte
temporal os anos de 2000 a 2015. A justificativa da pesquisa está na importância para a
iniciativa privada de conhecer o modo de atuação dessas companhias, como também para
o setor público, que assim poderá dimensionar melhor a infraestrutura urbana e os
serviços públicos necessários para atender a essa nova demanda, além de preencher uma
lacuna referente à caracterização da produção imobiliária das empresas externas ao
mercado local, para que, em estudos futuros, possam ser feitas comparações da produção
das mesmas e das empresas locais.
Alguns autores tem estudado o mercado imobiliário natalense, entre eles pode-se
citar: Torres et al. (2016), Guedes et al. (2016), Queiroz (2012) e Rolim et al. (2016).
Torres et al. (2016) buscaram desenvolver análises espaciais acerca da produção
imobiliária em dois bairros da cidade (Petrópolis e Planalto), concluindo que há uma
divisão socioespacial, com uma tipologia das unidades imobiliárias de acordo com sua
localização na cidade. Guedes et al. (2016) relatam que houve um crescimento de 500%
na quantidade de unidades habitacionais lançadas na década de 2000, quando comparada
a década anterior e sua pesquisa tem como objetivo identificar e avaliar a variação dos
preços imobiliários de apartamentos ocorridos entre 2014 e 2015. Os autores ainda
identificam três fases do mercado imobiliário local, sendo: a primeira fase representada
pelo período de 2000 a 2005 direcionando à oferta ao mercado internacional; de 2008 a
2011 com um produção direcionada ao mercado interno e uma abrupta redução da
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produção a partir de 2012 a 2015. Queiroz (2012), em sua tese, caracterizou toda a
produção registrada sob o regime de incorporação imobiliária em Natal/RN no período
de 2000 a 2010 e Rolim et al. (2016) caracterizaram a produção de unidades habitacionais
na cidade de Natal, registradas também sob o regime de incorporação imobiliária,
restringindo o seu espaço amostral em quatro bairros: Petrópolis (Zona Leste), Planalto
(Zona Oeste), Capim Macio (Zona Sul) e toda a Zona Norte. Entretanto, nenhum dos
autores levou em consideração a classificação das empresas quanto a sua origem, assim
como foi feito nessa pesquisa.
2.

METODOLOGIA

A presente pesquisa tem como objetivo a caracterização da produção de empresas
exógenas que produziram acima de 10.000 m² no período estudado, sob o regime de
incorporação imobiliária. Devido à escassa presença, à discreta atuação e ao baixo volume
de lançamentos realizados por essas empresas na cidade de Natal/RN no período anterior
aos anos 2000, este trabalho terá um recorte temporal, restringindo-se aos lançamentos
imobiliários registrados em cartórios durante os anos de 2000 a 2015, pelo fato de que é
nesse período que compreende as fases de ascensão, auge e declínio da produção a ser
estudada, sendo a partir do turismo-imobiliário e do bom cenário econômico que veio em
seguida que houve um ingresso considerável de empresas exógenas no mercado
imobiliário de Natal/RN.
De acordo com os métodos de pesquisa sugeridos por Yin (2005), este trabalho
foi realizado através da aplicação de procedimentos metodológicos combinados, com o
intuito de uma otimização na obtenção dos dados, como também da análise dos resultados
obtidos.
Queiroz (2010 e 2012) realizou alguns trabalhos, promovendo um censo da
produção, por meio do regime de incorporação imobiliária na cidade de Natal/RN. Esse
censo foi realizado por meio de uma pesquisa cartográfica nos Registros Imobiliários de
Natal, que compreendem o 3°, 6° e 7° Ofício de Notas. A linha de pesquisa foi iniciada
por Queiroz (2010), onde o autor coletou informações registradas sobre todas
incorporações imobiliárias realizadas na cidade desde 1967 até aproximadamente o ano
de 2000. Queiroz (2012) atualizou os referidos dados com os registros até o ano de 2010,
formando um banco de dados com as seguintes informações:
A. Informações sobre o empreendimento: data de registro; cartório; endereço;
bairro; zona etc.;
B. Informações sobre o promotor: nome; CNPJ; remuneração do construtor
etc.;
C. Informações sobre o lote: data de aquisição; ex-proprietário; área e custo.
Devido ao fato de que essas informações eram todas fornecidas pelas empresas
responsáveis pelos empreendimentos, podendo conter distorções, Queiroz (2012) relata
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que foram feitos cruzamentos de dados para que fosse possível garantir a veracidade das
informações coletadas.
Rolim et al. (2016), Guedes et al. (2016) e Torres et al. (2016) também atuaram
em pesquisas a respeito do mercado imobiliário natalense, tendo como suporte as
informações contidas no referido banco de dados. Guedes et al. (2016) ainda promoveram
a coleta de mais algumas informações a respeito das incorporações entre o período de
2011 e outubro de 2015.
Tendo em vista a existência do banco de dados com todas informações sobre as
incorporações imobiliárias no município de Natal/RN no período de 2000 a 2010, foram
realizadas novas pesquisas cartográficas nos registros imobiliários para coleta das demais
informações necessárias para a realização da pesquisa nos registros feitos de 2011 a 2015.
Posteriormente esses dados foram tabulados, utilizando-se o software Microsoft Access
(versão 2010), de maneira que facilitassem a sua análise e obtenção de resultados.
Apesar de nos registros cartográficos ser necessário o cadastro de dados a respeito
do empreendimento, promotor e do lote, esta pesquisa não debruçou-se sobre todas essas
informações, sendo a caracterização foco do presente trabalho realizada, essencialmente,
sobre os seguintes aspectos:


Critério I – Produtividade

Para buscar o entendimento de como se deu a produção imobiliária das empresas
exógenas ao mercado natalense é de primordial importância obter e avaliar os dados
referentes a produtividade dessas empresas, para confirmar o real volume da produção
realizada. A caracterização irá seguir os aspectos de:





Número de empreendimentos lançados;
Número de unidades habitacionais lançadas;
Área global de construção do empreendimento.
Critério II – Padrão

O padrão dos empreendimentos lançados também será avaliado para a
caracterização da produção, atentando para:




Área privativa;
Número de suítes de cada unidade.
Critério III – Espacialização

Outro fator importante para o conhecimento do modus operandi dessas empresas
é averiguar como os empreendimentos registrados por elas estão distribuídos na cidade.
Se existe alguma concentração da produção em determinado bairro, procurando avaliar a
estratégia das empresas quanto a característica da localização que, de acordo com Pascale
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e Alencar (2006), pode determinar a preferência do público-alvo em relação à escolha
residencial, como também a definição dos incorporadores na seleção do terreno a ser
utilizado.
Para efeito de análise dessa pesquisa, o levantamento dos dados foi realizado
levando em conta apenas os lançamentos de incorporações imobiliárias referentes a
empreendimentos residenciais, flats e mistos, sendo desconsiderados os comerciais e
residenciais horizontais. Tendo em vista a importância do mercado residencial brasileiro
que, segundo Pascale e Alencar (2006), é predominante no uso do solo urbano de cidades
como São Paulo, além de representar uma significante parcela do orçamento familiar.
3.

RESULTADOS

Posteriormente a coleta de dados nos 3°, 6° e 7° Oficio de Notas, os quais são
responsáveis pelos registros imobiliários na cidade de Natal/RN, todas as informações
foram tabuladas e analisadas de acordo com os critérios estabelecidos.
Inicialmente, a Tab. 1 apresenta um resumo comparativo entre toda a produção na
cidade de Natal/RN durante o período de 2000 a 2015 e a produção das empresas
exógenas que executaram uma área global de construção maior que 10.000m² nesse
período.
Tabela 1: Resumo comparativo entre a produção total e a produção das empresas exógenas com área
global de construção maior que 10.000m².

Quantidade
Número de
de Unidades
Empreendimentos
Habitacionais
registrados
(UH)

Área global
construída

Área
Suíte/UH
privativa
(média)
média

Produção total

440

42.141

4.979.615,32

92,92

1,32

Produção das
empresas exógenas

78

10.041

1.308.272,42

81,76

1,40

23,83%

26,27%

17,73%

Fonte: Elaboração própria, 2017.

De acordo com as informações coletadas, dezesseis empresas com origem nos
demais estados da federação ou em outros países tiveram uma produção superior a
10.000m² de área global construída durante os anos de 2000 a 2015 na cidade de
Natal/RN.
Essas empresas foram responsáveis por cerca de 79 (setenta e nove) de todos os
empreendimentos imobiliários registrados durante o período estudado. Esse número
representa 17,73%, se relacionado com todos empreendimentos lançados, levando em
consideração as empresas endógenas, de origem potiguar, e as demais empresas exógenas
que tiveram uma produção abaixo de 10.000m².
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A respeito da quantidade das unidades habitacionais (UH) registradas nos
empreendimentos analisados, a representatividade das empresas exógenas aumenta em
relação ao total, refletindo 23,83% das UH’s, atingindo o número de 10.041 UH.
Enquanto que a área global de construção das empresas exógenas alcançou 1.308.272,42
m², correspondendo a 26,27% do total construído, que durante os anos de 2000 a 2015
essa quantidade chegou a 4.979.615,32 m².
Sobre a área privativa média dos empreendimentos lançados, a produção das
empresas exógenas foi de 81,76 m², um pouco abaixo da área média de todos os
empreendimentos, 92,92 m². Já a média do número de suítes por unidade habitacional das
empresas exógenas (1,40 suíte/UH) foi levemente superior à média da produção total
(1,32 suíte/UH).
Essas informações demonstram que os empreendimentos lançados pelas empresas
exógenas apresentam um alto número de unidades habitacionais por cada
empreendimento (128,73 UH/empreendimento), enquanto que a média da produção total
é de 95,77 UH/empreendimento. Outro fator também importante que deve ser
considerado é que a média dos empreendimentos lançados pelas empresas exógenas que
mais produziram na cidade de Natal/RN durante o período de 2000 a 2015 apresentam
uma área global de construção, aproximadamente, 48% maior do que os
empreendimentos lançados pelas demais empresas, confirmando, assim, a tipologia
adotada por essas incorporadoras que buscam um grande volume de UH e elevadas áreas
de construção em cada empreendimento lançado.
A caracterização da produção estudada será analisada de acordo com os critérios
anteriormente estabelecidos.
3.1 Critério I – Produtividade
3.1.1

Número de empreendimentos lançados

Na Fig. 1, abaixo, tem-se a distribuição temporal da produção imobiliária das
empresas exógenas estudadas no mercado natalense. Percebe-se a oscilação do número
de empreendimentos lançados durante os anos de 2000 a 2006, variando de 0 em 2000, 1
em 2003 até 5 empreendimentos registrados em 2006. Após esse período há um aumento
expressivo, iniciado em 2007 com apenas três lançamentos, entretanto salta para 11
empreendimentos no ano seguinte. O ápice de lançamentos imobiliários nesse período
ocorre em 2011, com 13 empreendimentos que, segundo Guedes et al. (2016) engloba o
período cuja produção foi direcionada para o mercado interno. A partir do ano de 2012
ocorre uma significativa redução no número de incorporações imobiliárias lançadas na
cidade, corroborando com os dados obtidos por Guedes et al. (2016), culminando com a
estagnação completa da produção por essas empresas no ano de 2015, retratando também
o cenário econômico nacional que dificultou a tomada de crédito pelas incorporadoras e
pelos clientes, provocando uma redução do número de lançamentos, como também do
mercado consumidor.
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Figura 1 : Número de empreendimentos lançados na cidade de Natal/RN durante os anos de 2000 a
2015 pelas dezesseis empresas exógenas que produziram mais que 10.000m² de área global construída.
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3.1.2

Quantidade de Unidades Habitacionais

A Fig. 2 (Ano x Quantidade de unidades habitacionais lançadas) complementa as
informações obtidas pela Fig. 1. Na figura abaixo podemos observar a distribuição do
número de unidades habitacionais registradas em cartórios durante o período estudado.
Assim como na Fig. 1, a quantidade de UH lançadas varia bastante nos anos de 2000 a
2006, com apenas 20 UH lançadas no ano de 2001, e 595 em 2006, por exemplo. Também
a partir do ano de 2008 há uma crescente na produção de UH, atingindo 752 UH
registradas neste ano. No ano de 2010 ocorre uma vertiginosa expansão dessa produção,
alcançando 1.971 UH, seguido de um novo aumento no ano posterior com 2.404 UH.
Após o ápice ocorrido em 2011, houve uma redução da produção das empresas
exógenas, assim como toda a produção na cidade potiguar retratada Rolim et al (2016).
Em 2012 foram lançadas apenas 1048 UH, uma redução de 56,40% se comparada com a
produção do ano anterior.
Importante observar o fato ocorrido entre os anos de 2013 e 2014, pois como
retrata a Fig. 1, houve uma redução de 6 para 3 empreendimentos lançados em cada ano,
respectivamente. Entretanto, na Fig. 2, demonstra-se que houve um aumento das UH
lançadas, de 525 no ano de 2013, para 809 em 2014, constatando que o número de UH
lançadas em cada empreendimento aumentou de forma considerável entre esses dois anos.
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Quantidade de Unidades Habitacionais
lançadas

Figura 2: Quantidade de unidades habitacionais lançadas por parte das empresas exógenas, ao longo
do período estudado.
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3.1.3

Área global de construção

A respeito da área global de construção produzida pelas incorporadoras estudadas
temos a Fig. 3 que demonstra os dados com os seus respectivos anos de registro
cartográfico.
Corroborando as informações das figuras anteriores, até o ano de 2005 houve uma
produção abaixo de 50.000 m² por ano, atingindo o seu máximo no ano de 2004 com
41.029,88 m². Nos anos de 2006 e 2007 houve uma elevação referente ao período anterior,
tendo como áreas construídas 56.917,85 m² e 59.851,89, respectivamente.
A partir de 2008 inicia-se um período de forte crescimento da quantidade de área
construída por parte dessas companhias, chegando a atingir, aproximadamente, uma
produção três vezes superior aos anos anteriores. Esse período começou com o
lançamento de 164.444,91 m² no ano de 2008, culminando com expressivos 268.720,05
m² de área global de construção no ano de 2011. Neste ano a média da área global por
cada empreendimento chegou a significativos 20.670,77 m². Além disso, a produção
desse ano corresponde, aproximadamente, a soma de toda a produção dos anos 2000 a
2007, 2014 e 2015.
Após atingir a máxima de lançamento em um ano, condizendo com o início dos
sintomas da crise internacional atingindo a economia brasileira, há uma redução também
na área global de construção nos anos seguintes a 2011, chegando a 63.842,49 m²
lançados em 2014, 76,24% a menos se comparado com os lançamentos de 2011.
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Figura 3: Dados referentes à produção da área global de construção pelas incorporadoras analisadas
durante o período de 2000 a 2015 na cidade de Natal/RN.
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3.2 Critério II – Padrão
Continuando com a caracterização da produção imobiliária das empresas
exógenas estudadas, serão avaliados critérios a respeito do padrão dos empreendimentos
lançados por essas incorporadoras. Os aspectos que serão considerados são: área privativa
e o número de suítes por cada unidade habitacional.
3.2.1

Média da área privativa

O critério da área privativa será considerado como a média das áreas privativas
dos empreendimentos registrados. Houve uma triangulação de dados para que não
houvesse distorções nas informações obtidas. Sendo assim, as áreas privativas
consideradas foram conferidas nos seguintes documentos: memorial descritivo da
incorporação, projeto arquitetônico e no quadro IV B da NBR 12721 preenchidos pelos
incorporadores. Na Fig. 4 estão representadas as médias das áreas privativas dos
empreendimentos registrados.
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Figura 4: Áreas privativas médias das unidades habitacionais registradas pelas incorporadoras
exógenas ao mercado local durante os anos de 2000 a 2015.
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Este critério abordado é um importante fator para a avaliação do padrão de um
empreendimento. Na Fig. 4 apresentado, temos que há uma variação considerável da
média desse aspecto estudado. Observamos que no ano de 2001 essa média apresentou
101,72 m² de área privativa de cada unidade habitacional. Já nos anos posteriores, de 2002
a 2006, percebe-se que essa média passou por 72,21 m² em 2002; 55,4 m² em 2004 e
61,79 m² em 2006. Essas áreas são compatíveis com os empreendimentos do tipo flat,
assim como afirmam Guedes et al. (2016), quando comentam que o mercado local estava
direcionado aos clientes internacionais que buscavam por flats ou segundas residências,
caracterizando, assim, o mercado do turismo-imobiliário.
A partir de 2007 houve um aumento da área privativa média das UH lançadas,
atingindo a sua máxima em 2012 com 135, 32 m², representando, assim, um aumento do
padrão médio das incorporações registradas nos anos posteriores. Os anos de 2008 e 2013
também tiveram expressivas médias das áreas privativas, chegando a 132,06 m² e 130,86
m², respectivamente.
Apesar do ano de 2011 ser o que obteve o maior número de incorporações
lançadas ao longo do período estudado, observamos que a média das área privativas das
unidades habitacionais é apenas a quarta maior do ciclo analisado, demonstrando a
variabilidade dos empreendimentos registrados nesse ano.
3.2.2 Número de suítes/UH
Em relação ao aspecto do número de suítes por unidade habitacional incorporada
pelas empresas externas ao mercado local, temos a distribuição temporal de sua média
apresentada pela Fig. 5.
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Figura 5: Média do número de suítes por unidade habitacional registrada ao longo do ciclo analisado,
referente à produção das incorporadoras exógenas que mais produziram no mercado imobiliário
natalense.
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Podemos constatar que, assim como retratado na Fig. 4, o período referente a 2007
e 2013 foi o que obteve os maiores valores para a média das áreas privativas e da
quantidade de suítes/UH, aspectos analisados para o critério padrão. Os dados da Fig. 5
demonstram que em 2007 e 2013 a média do número de suítes por UH foi de 2,33, sendo
seguido pelo ano de 2008 com o valor de 2,18 suíte/UH.
Em relação à produção imobiliária de 2011, observa-se que as informações da
figura acima também são condizentes com os dados retratados na figura anterior,
confirmando que, apesar do grande volume de empreendimentos lançados nesse ano,
houve uma variabilidade no padrão dessas incorporações. O número de suítes por UH
registradas em 2011 foi de 1,46, o mais baixo dentre o período de maior produção
imobiliária.
O ano de 2014 foi o que obteve a menor média do aspecto estudado, tendo apenas
0,67 suíte/UH registrada, apresentando uma redução considerável comparando-a com a
do ano anterior.
3.3 Critério III – Espacialização
O último critério a ser abordado para a caracterização da produção imobiliária das
incorporadoras externas ao mercado natalense é a espacialização dos seus
empreendimentos lançados. Assim como estudam Pascale e Alencar (2006), os atributos
da localização é um importante fator para decisão de compra de um produto residencial,
tanto por parte dos incorporadores que pretendem futuros lançamentos, como potenciais
clientes que buscam em fatores como a localização um importante critério de escolha por
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uma unidade habitacional. Na Tab. 2 tem-se a distribuição temporal e os bairros dos
empreendimentos lançados.
Tabela 2: Tabela resumo coma distribuição da produção imobiliária nos bairros da cidade de
Natal/RN ao longo do período estudado.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Observa-se que as localidades de Ponta Negra, Lagoa Nova e Tirol são os bairros
que apresentam os maiores números de incorporações lançadas pelas empresas exógenas
analisadas. O bairro de Ponta Negra destaca-se pela proximidade da região litorânea da
cidade, sendo até o ano de 2007 o bairro com maior número de empreendimentos
lançados, corroborando o direcionamento do mercado local para o turismo-imobiliário
nesse período. Tirol é um bairro bem desenvolvido, atraindo bastante investimento do
setor desde décadas passadas. Enquanto que o Lagoa Nova é um bairro que está sendo
bastante procurado pelo mercado consumidor e consequentemente pelas empresas, pois
vem tornando-se como uma nova região central da cidade, próxima a centros comerciais,
hospitais e supermercados.
As zonas periféricas Oeste e Norte tiveram um número de empreendimentos
lançados pouco expressivos, chegando a 2 e 4, respectivamente. A zona Oeste foi
incorporada apenas no bairro Planalto, com empreendimentos populares, assim como
retratam Torres et al. (2016). Apenas no ano de 2011, ressalta-se que foi o de maior
produção, que as empresas exógenas registraram lançamentos na zona Norte da cidade,
demonstrando, até em então, o pouco interesse por parte das empresas exógenas nessa
região.
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4.

CONCLUSÕES

Diante das informações obtidas, podemos concluir que a produtividade das
empresas exógenas que mais produziram no mercado imobiliário natalense seguiu o
cenário econômico nacional, oscilando no período referente de 2000 a 2006, atingindo o
máximo em sua produção no ano de 2011, com significativos 268.720,05 m² de área
global construída e expressivas 2.404 unidades habitacionais registradas. A chegada dos
sintomas da crise internacional no país, provocando o aumento dos juros e a diminuição
do volume de crédito tiveram como consequência a redução dos lançamentos imobiliários
a partir de 2012, chegando a não haver nenhum empreendimento registrado em 2015,
demonstrando o mau momento vivenciado pelo mercado na cidade.
Com relação à tipologia da produção mais usada pelas empresas analisadas vimos
que apresenta um grande volume de unidades habitacionais, chegando a 900 UH
registradas em apenas um empreendimento. Enquanto que outra incorporação registrada
atingiu 93.631,21 m² de área global construída, validando a tipologia de grandes
quantidades de UH e elevadas áreas globais de construção por parte das incorporadoras
externas.
O padrão e as localizações da produção registrada corroboram Guedes et al
(2016), com a constatação de que o mercado imobiliário local, entre 2000 e 2006, estava
voltado para atender aos clientes internacionais, que buscavam por flats ou segundas
residências, localizados preferencialmente na região de Ponta Negra. Enquanto que a
partir de 2007 o padrão das unidades lançadas teve em média uma maior área privativa e
número de suítes por UH, buscando atender as expectativas do mercado interno, visando,
também, localidades consolidadas, com boa infraestrutura urbana de transporte público,
vias de acesso, saúde e próximas ao comércio como são os bairros de Tirol e Lagoa Nova,
os quais obtiveram um expressivo número de lançamentos registrados. Destaca-se ainda
os anos de 2012 e 2013 que mesmo com menos incorporações lançadas o padrão dos
empreendimentos ainda era elevado, retratado nas Fig. 4 e 5.
Ficando como possíveis pesquisas futuras a comparação da produção das
empresas locais com as empresas externas.
5.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BEZERRA, M. M. O.; CORREA, A. L.; MENDONÇA, A. R. R. e CLEMENTINO, M.
L. M. Formação, sustentação ou implosão de uma bolha imobiliária? A dinâmica de
preços no mercado de imóveis de Natal no período de 2005-2010. Economia e Sociedade,
Campinas, v. 22, n. 1 (47), p. 167-196, abr. 2013.
CAMARGO, C. B.; MONETTI, E. e ALENCAR, C. T. Fatores que influenciaram no
desempenho de alianças estratégicas firmadas entre empresas do real estate brasileiro.
Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 15, n.4, p. 55-69, out./dez. 2015.
COSTA, A. A. A verticalização de Natal: elemento de transformações sócio espaciais.
VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Brasil, 2000.

Página 14 de 16
ELOY, C. M. Limites e potencialidades do SFH para o financiamento habitacional no
Brasil. 15ª Conferência Internacional da Latin American Real Estate Society. São Paulo,
Brasil, 2015.
FONSECA, M. A. P. Tendências atuais do turismo potiguar: a internacionalização e a
interiorização. Natal: EDUFRN, 2007, p. 213-233.
GUEDES, L.; QUEIROZ, L. A.; ROLIM, E.; NAZÁRIO, L. e TORRES, L. Bolha
imobiliária ou acomodação de preços? O processo de (des)valorização de imóveis
residenciais em Natal/RN, entre os anos de 2013 e 2015. 16ª Conferência Internacional
da Latin American Real Estate Society. São Paulo, Brasil, 2016.
HUDSON, A. M. M. Análise dos indicadores financeiros das construtoras e
incorporadoras com capital aberto na bolsa de valores de São Paulo. 16ª Conferência
Internacional da Latin American Real Estate Society. São Paulo, Brasil, 2016.
MORO, M. F.; FLORES, S. A.; REIS, C. C. C. e WEISE, A. D. Programa Minha Casa
Minha Vida: comportamento da inadimplência nos estados brasileiros com vistas ao
diagnóstico dos fatores determinantes. 16ª Conferência Internacional da Latin American
Real Estate Society. São Paulo, Brasil, 2016.
NBR 12.721 – Critérios para avaliação de custos de construção para incorporação
imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios – Procedimento. Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro, setembro 2005.
PASCALE, A. e ALENCAR, C. T. Atributos da qualidade de localização residenciais
em São Paulo. VI Seminário Internacional da Latin American Real Estate Society. São
Paulo, 2006.
QUEIROZ, L. A. P. C. Mercado imobiliário, capital financeiro e turismo: Uma análise
sobre a evolução do mercado imobiliário em Natal (Brasil). 10ª Conferência
Internacional da Latin American Real Estate Society. São Paulo, Brasil, 2010.
QUEIROZ, L. A. P. C. Incorporações imobiliárias: ciclos, financeirização e dinâmica
espacial em Natal/RN. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2012, 271p. Tese
de Doutorado em Desenvolvimento Urbano.
ROLIM, E. C. A; QUEIROZ, L. A. P. C.; GUEDES, M. L.; NAZÁRIO, L. C. S. e
TORRES, L. Alterações no produto imobiliário: Caracterização da produção das
unidades habitacionais registradas sob o regime de incorporação imobiliária no
município de Natal/RN entre 2000 a 2015. 16ª Conferência Internacional da Latin
American Real Estate Society. São Paulo, Brasil, 2016.
TORRES, L.; NAZÁRIO, L.; QUEIROZ, L. A.; ROLIM, E. e GUEDES, L. Análise da
distribuição espacial de empreendimentos imobiliários: o uso de ferramentas SIG em um
estudo de caso no município de Natal/RN. 16ª Conferência Internacional da Latin
American Real Estate Society. São Paulo, Brasil, 2016.
YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos. 3ª Edição. Artmed Editora S.A.,
São Paulo, 2005, 212 p.

