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Resumo 

A pesquisa de Doutorado teve como campo de pesquisa a cidade de 
Niterói (RJ) e objetivou contribuir em sua análise para elucidar as ações 
e estratégias dos agentes de produção imobiliária (incorporadoras) entre 
2001-2014 e suas repercussões à geografia da cidade. O estudo 
pretérito de Dissertação de Mestrado foi o referencial por vislumbrar a 
incorporação do espaço da cidade sob a lógica de acumulação 
capitalista a qual delineou eixos/áreas de valorização imobiliária dentre 
as cinco regiões administrativas da cidade, sendo: Praias da Baía, 
Norte, Leste, Pendotiba e Região Oceânica. Dessa forma, elencamos 
atributos urbanos de qualidade à localização residencial a fim de 
suscitar sua relação com agentes sociais (população local), agentes 
intermediários (corretores de imóveis) e agentes de produção 
(construtoras). A triangulação de métodos qualitativos (análise de 
conteúdo das entrevistas) e quantitativos (questionário survey) objetivou 
um ganho qualitativo na discussão teórico-conceitual entre produção 
social do espaço e setor imobiliário.  

Palavras-chave: Atributos Urbanos de Qualidade; Centralidade; 

Commodificação; Espaço Urbano; Setor imobiliário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The Doctorate research field is the city of Niteroi (RJ) and intended to 
contribute in its analysis to elucidate the actions and strategies of real 
estate production agents (construction companies) between 2001-2014 
and their repercussions on the geography of the city. The previous 
Master's Dissertation study was the reference for envisioning the 
incorporation of the city space under the logic of capitalist accumulation 
which outlined axes/areas of real estate valuation among the five 
administrative regions of the city, being: Bay Beaches, North, Este, 
Pendotiba and Oceanic Region. In this way, we listed urban attributes of 
quality to the residential location in order to raise its relationship with 
social agents (local population), intermediary agents (real estate brokers) 
and production agents (construction companies). The triangulation of 
qualitative (content analysis of the interviews) and quantitative (survey 
questionnaire) methods aimed at a qualitative gain in the theoretical-
conceptual discussion between social production of space and the real 
estate sector. 

Keywords: Urban Attributes of Quality; Centrality; Commodification; 
Urban Space; Real Estate Sector.   
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Apresentação 

 A presente pesquisa partiu da investigativa de um estudo pretérito: a 

Dissertação de Mestrado realizada por FIGUEIREDO (2015) no Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (PPGEO-UFF), a 

qual levantou uma série de instigações relativas ao levantamento de dados acerca 

da produção do espaço urbano da cidade de Niterói a partir da lógica de produção 

capitalista do setor imobiliário.  

A pesquisa de Dissertação apresentou dados os quais refutaram a hipótese 

da formação de eixos de valorização imobiliária na cidade de Niterói, na realidade, o 

que se colocou de forma proeminente foi a persistência de uma centralidade material 

e simbólica em uma das cinco regiões administrativas da cidade: na região Praias da 

Baía, com destaque - devido à liderança no rol dos lançamentos imobiliários em 

quantidade de unidades e de empreendimentos- ao bairro de Icaraí. 

A hipótese central serviu como norte para a pesquisa de Doutorado que 

buscou aprofundar a análise da produção do espaço urbano da cidade de Niterói 

sob a lógica de produção do setor imobiliário, para tal elencou os atributos urbanos 

que configuram qualidade a localização residencial no que tange diferentes agentes 

envolvidos. Assim como objetivou revelar quais os reflexos à geografia da cidade de 

Niterói dessa atuação extremamente concentrada, com o recorte temporal entre 

2001-2014, tendo em vista que os dados coletados nos permitiram imergir e detalhar 

a atuação das incorporadoras na cidade.  

A disposição dos capítulos da tese partiu de uma introdução que objetivou 

apresentar brevemente o histórico de ocupação do espaço urbano da cidade de 

Niterói - nosso campo de investigação – de modo a situar o leitor dos principais 

processos atrelados à trama da evolução urbana da cidade, assim como 

proporcionamos uma leitura dos dados socioeconômicos da mesma. Ainda na 

introdução, as principais hipóteses que motivaram e nortearam a pesquisa foram 

apresentadas, assim como justificamos o recorte espacial do objeto de estudo: a 

atuação do setor imobiliário. 
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No capítulo 1, justificamos a escolha da combinação de perspectivas 

qualitativas e quantitativas, caminho arduamente trilhado ao longo da pesquisa, pois 

diante da questão central foi necessário construir um processo metodológico que 

nos permitisse respondê-la. Portanto lançamos mão de uma triangulação 

metodológica, ou seja, partimos para o levantamento de dados a partir de 

perspectivas qualitativas e quantitativas para que conseguíssemos chegar a uma 

conclusão.  

Dentro da perspectiva qualitativa os dados foram coletados a partir de 

entrevistas semiestruturadas (GIL, 1999; BABBIE, 1997), as quais foram realizadas 

com especialistas do ramo imobiliário na cidade. Com o auxílio da metodologia da 

Análise de Conteúdo (AC) (BARDIN, 1977) embasamos a estruturação da 

perspectiva quantitativa, a qual se realizou com a aplicação (eletronicamente através 

do Google Forms) de um questionário survey. O questionário auxiliou na 

identificação dos atributos urbanos de localização e vizinhança que configuram 

qualidade a uma localização residencial (PASCALE, 2005), perpassando a 

perspectiva dos agentes: sociais (população local) e intermediários (corretores de 

imóveis).  

O capítulo 2 evidenciou a escolha teórica que serviu de sustentação e diálogo 

ao longo de toda a pesquisa, com autores que ajudaram a vislumbrar a dinâmica de 

localização residencial na cidade (ABRAMO, 2007), através da mediação entre a 

construção do simbólico - a partir da atuação do mercado imobiliário que, com 

auxílio do marketing, construiu a imagem do que ele pretendia vender - e o 

consumo, do ponto de vista da produção.  

O capítulo 3 imergiu na reflexão acerca da habitação como commodity 

(MARCUSE, 2016) frente à questão habitacional da cidade no que tange as políticas 

públicas destinadas à finalidade social, ou seja, do déficit habitacional. 

Vislumbramos a materialização da segregação socioespacial dentre os bairros da 

cidade através da formação de cinturões (setores). Destrinchamos uma análise 

pormenorizada dos empreendimentos lançados na cidade entre 2001-2014 
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espacializando-os a partir: da finalidade, da tipologia e da área total (m²) residencial 

lançada.  

Ainda no capítulo 3, demos luz a uma breve reflexão de uma temática que se 

colocou potente e pertinente ao desenrolar da pesquisa: o bairro do Centro de 

Niterói e as novas perspectivas de atuação do setor imobiliária. Atuação essa que 

está concatenada às políticas públicas municipais de intervenção urbana no bairro – 

vide o projeto de implantação de uma OUC (Operação Urbana Consorciada) em 

2013, através do sistema de parceria pública privada (PPP).  

No capítulo 4 foram apresentados os critérios utilizados para seleção e 

classificação das incorporadoras (ALMEIDA, 1982) com atuação de maior relevância 

na cidade (partindo de quarenta e duas empresas até chegar ao número final de 

nove). Fazendo uso da metodologia de análise de conteúdo (AC), correlacionamos a 

atuação das incorporadoras ao marketing urbano, perpassando a produção 

simbólica do espaço urbano - a partir do imaginário dos consumidores - e sua 

materialização.  

O capítulo 5 foi dedicado à reflexão acerca da centralidade material e 

simbólica na região Praias da Baía, para tal, evidenciamos a centralidade 

socioeconômica da região e a primazia do bairro de Icaraí, tomando como base a 

triangulação entre a análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas e os 

dados coletados no questionário survey. Mostramos a materialização do simbólico 

veiculado à ―marca‖ Icaraí através do transbordamento da incorporação para o bairro 

de Santa Rosa, culminando na recommodificação, a qual se consolida através da 

gentrificação de determinadas áreas: com a criação do ―Jardim Icaraí‖ e ―Jardim 

Santa Rosa‖.  

E o capítulo 6 reflete brevemente acerca dos atributos urbanos e a lógica de 

localização residencial para apresentar os resultados da análise dos dados quali-

quanti. Apresenta o perfil socioeconômico dos entrevistados no questionário survey, 

assim como a interpretação e resultados finais.  
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Introdução – Proposições sobre a cidade de Niterói. 

 

 

Niterói – do tupi, Água Escondida – a ocupação do seu espaço se origina da 

necessidade de ocupação da área de recôncavo, tendo em vista que era suscetível 

às ocupações estrangeiras no século XVI - sobretudo francesas - as quais marcaram 

a atuação do cacique Arariboia (batizado pela religião católica de Martim Afonso de 

Souza), chefe da tribo dos Termiminós, os quais auxiliaram na expulsão dos 

franceses em 1567. 

Martim Afonso de Souza (cacique Arariboia) recebeu como retribuição de 

Mem de Sá em 22 de novembro de 1573 a doação da sesmaria, data que passou a 

ser importante para a cidade de Niterói, pois muito embora seja a data de criação do 

Aldeamento de São Lourenço dos Índios, comemora-se oficialmente o aniversário da 

cidade. 

Assim, deu-se o início da ocupação dessas terras, com o aldeamento de São 

Lourenço dos Índios, nas proximidades da Baía de Guanabara e no topo de um 

morro para facilitar a observação de eventuais invasões inimigas. O espaço ocupado 

pelos índios desempenhava, durante o final do século XVI e início do século XVII, 

uma função de guardião do território (CAMPOS, 2004, p.137). 

São Lourenço dos Índios, o primeiro núcleo do povoamento, passou por um 

franco processo de declínio após a morte de Arariboia em 1587, por localizar-se 

distante da "povoação maior", a cidade do Rio de Janeiro, e não ter condições para 

sua expansão. Wehrs (1984) sinaliza que no período em que Arariboia recebera sua 

sesmaria já havia o desenvolvimento de propriedades agrícolas, com o destaque 

para São Domingos e Praia Grande, núcleos de maior densidade demográfica, por 

serem sítios mais fáceis de ser ocupados naquela margem da Guanabara. A citação 

abaixo corrobora tal afirmativa: 

[...] O progresso que vinha do outro lado da Baía de Guanabara 
localizou-se na parte mais plana, mais fácil de ser alcançada por 
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mar, e sem a necessidade de atravessar os terrenos pantanosos 
junto a Enseada de São Lourenço. Assim surgiram os núcleos de 
São Domingos, Praia Grande, São João de Icaraí, São Sebastião de 
Itaipu e São Gonçalo, todos acessíveis por via marítima, e que 
lentamente foram se desenvolvendo [...]. (Wehrs, 1984, p.36) 

Azevedo (1997) afirma que com a expulsão dos jesuítas em 1759 no período 

pombalino, houve um agravo na situação de espoliação de terras da aldeia 

somando-se ao decréscimo da população indígena, que chegou em 1849 a apenas 

92 índios. Consequentemente por deliberação do governo provincial, o aldeamento 

foi extinto em 26 de janeiro de 1866.   

A paisagem da região das ―Bandas d‘Além‖ sofreu poucas modificações até o 

início do século XIX, uma vez que as terras eram ocupadas predominantemente 

pelas propriedades agrícolas para subsistência dos habitantes, passando pelos 

períodos de monocultura de cana-de-açúcar e, posteriormente, de café (CAMPOS, 

2004). Essa configuração passou por modificações com a chegada da Corte 

portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, em 1808, devido ao aumento da demanda 

por alimentos, estimulado pelo crescimento populacional.  

A criação da Vila Real da Praia Grande em 1819 (Figura 1) foi impulsionada 

pelo acolhimento da família real portuguesa à Praia Grande, devido à visita de Dom 

João VI em 1816. Tal fato influenciou no crescimento populacional, que ultrapassou 

a marca de 13 mil habitantes e fez com que passasse a ser valorizada pela 

proximidade com a capital do país (CAMPOS, 1998).  
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Figura 1: Primeira carta datada de 1833 compreendendo a Vila Real da Praia 
Grande. 

 

Fonte: PMN. Legenda Inserida por WEHRS, 1984. 

Em 1819 tomou posse o juiz de fora José Clemente Pereira que teve grande 

influência na implantação do Plano de Edificação da Vila Real da Praia Grande, de 

autoria do pintor francês Arnaud Julien Pallière (AZEVEDO, 1997, p.31). A 

implantação do Plano aos que lá viviam era de facilitar a vida, pois com a elevação à 

categoria de Vila não haveria necessidade de se deslocar até a Corte, como 

consequência houve uma maior liberdade econômica. Conforme destaca: 

Contudo, deve-se ressaltar que a elevação de uma freguesia à 
categoria de vila representava muito mais que um desenvolvimento 
hierárquico oriundo de seu crescimento populacional. Significava 
autonomia política e administrativa, com território bem definido e 
autoridade para gerenciar seus problemas internos, através da 
Câmara que nascia juntamente com a vila. (CAMPOS, 1998, p.139) 

A nova Vila foi composta de duas povoações (São Domingos e Praia Grande) 

e quatro freguesias vizinhas (São João Batista de Icarahy; São Sebastião de Itaipu; 

São Lourenço dos Índios e São Gonçalo). A localização escolhida para a sede da 

nova vila foi a Praia Grande em virtude da largura do território plano e da 

concentração de povoação, além do porto de comunicação com a corte (AZEVEDO, 

1997). 



7 

 

Azevedo (1997) destaca que o Plano Pallière merece ser visto como um 

importante documento do urbanismo brasileiro no final do Período Colonial, devido à 

sua abrangência e implementação. O Plano Pallière continha normas urbanísticas 

rígidas e dentre as propostas pode-se destacar o intuito de substituir caminhos 

tortuosos por praças e ruas retilíneas de idêntica largura com o desenho de uma 

malha xadrez. 

Segundo Campos (1998) o Plano consistiria nos princípios de que na área 

central do tabuleiro iriam se localizar as construções mais importantes tais como: a 

igreja, paço municipal, as casas dos mercadores e dos colonos mais ricos, ou seja, 

seria a Plaza Mayor. Pode-se destacar no período o maior controle que passou a ser 

exercido pela câmara no que tange reformas e construções de imóveis. 

A autonomia política e administrativa estava no cerne da passagem da 

categoria de freguesia à vila. Esse processo de transição, com a criação da Vila 

Real da Praia Grande, foi bem capturado por Campos (2004, p. 139):   

[...] deve-se ressaltar que a elevação de uma freguesia à categoria 
de vila representava muito mais que um desenvolvimento hierárquico 
oriundo de seu crescimento populacional. Significava uma autonomia 
política e administrativa, com território bem definido e autoridade 
para gerenciar seus problemas internos, através da Câmara que 
nascia juntamente com a vila. 

As inúmeras freguesias existentes ao longo do litoral da Baia de Guanabara, 

em seu lado oriental influenciaram na criação da Vila Real da Praia Grande, e, 

posteriormente, no século XIX, colaborou para formação dos indícios da ocupação 

urbana na cidade de Niterói, através de uma ocupação mais densa na orla da praia, 

tanto na Praia Grande quanto em São Domingos (PMN, 1991; AZEVEDO, 1997).  

Em 1840 foi traçado um Plano Geral de Urbanização o qual culminou na 

extinção do aldeamento indígena em 1866. O fato mais notório de crescimento da 

Vila foi a transferência da sede da capital da província do Rio de Janeiro, para a Vila 

Real da Praia Grande, em 1835, acarretando na mudança de sua condição de vila 

para cidade, denominada, desde então, de Niterói.  
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Os planos governamentais nessa primeira metade do século XIX eram 

explícitos quanto à intenção de delinear a ocupação urbana na cidade, destacamos 

o plano do engenheiro militar francês Pedro Talouis, que em 1841 sinalizava o 

arruamento da cidade nova da praia de Icaraí.  

O Plano Talouis seguia o padrão em tabuleiros, com aberturas de ruas 

perpendiculares e paralelas ao mar que alcançaram até mesmo Santa Rosa. A gruta 

que impedia a conexão da orla da praia das Flechas com a praia de Icaraí foi 

destruída em 1849, com recursos gerados por subscrição pública dos moradores de 

São Domingos e Ingá, acarretando na construção de muralhas e aterro para 

passagem (AZEVEDO, 1997, p.35).  

A passagem de uma estrutura semi-rural, até meados do século XIX, para o 

sistema urbano que se anunciava, ocorreu de maneira radical, alterando não só o 

espaço físico da cidade, mas o modo de vida da população. As contradições desse 

processo não tardaram a aparecer. A estrutura espacial estratificada em termos de 

classes sociais foi, pouco a pouco, se consolidando, e os conflitos gerados por esse 

movimento irão se refletir no espaço urbano. 

De acordo com Azevedo (1997) a vida urbana de Niterói foi influenciada pela 

proximidade com o Rio de Janeiro, onde se localizou a capital do Brasil de 1763 a 

1960, sendo modelo urbano e refletindo à Niterói políticas nacionais, assim como 

pelo padrão de consumo. A conexão existente entre ambas as cidades, dava ao 

terminal hidroviário o papel de elemento estruturador do sistema viário, mas também 

―influenciou o uso e o desenvolvimento do Centro‖ (AZEVEDO, 1997, p. 37).  

Portanto a estação das barcas exerceu importante influência na estruturação 

política e socioeconômica de Niterói, uma vez que em 1835 a ligação hidroviária 

com o Rio de Janeiro tornou-se exclusiva à Sociedade de Navegação de Niterói que 

tinha o ponto de desembarque na Rua da Praia (atual Visconde Rio Branco), a qual 

introduziu embarcações a vapor na Baía de Guanabara, substituindo as 

embarcações à vela, trazendo maior rapidez no percurso, além de maior conforto 

aos passageiros.  
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A centralidade que a estação das barcas exerceu na cidade de Niterói 

extrapolou o século XIX, pois no século XX era comum quando alguém queria se 

referir ao centro da cidade, usava a expressão ―nas barcas‖. Uma característica que 

merece destaque é o fato do centro político/comercial da cidade estar atrelado ao 

litoral, pois quando em 1870 surgiram os primeiros bondes de tração animal, as 

linhas partiam do terminal hidroviário em direção aos bairros, em um sistema radial, 

predominante até os dias de hoje, com o sistema de ônibus.  

As companhias de bondes tiveram na cidade do Rio de Janeiro e de Niterói o 

papel de produtoras do espaço urbano, por terem delineado espacialidades da 

cidade a partir ―das alianças entre o capital externo, o capital imobiliário, o capital 

fundiário e o Estado [...]‖ (FERREIRA, 2011, p.103). 

Os bondes influenciaram a estrutura urbana da cidade, como aponta Abreu 

(2008) com a expressão ―bonde-loteamento‖, pois os entroncamentos das linhas de 

bondes em Niterói tornaram-se referências na cidade com importantes centros de 

comércio e de aglomeração populacional, tais como: Largo do Marrão, Ponto Cem 

Réis, Largo do Quartel, Largo do Moura, Viradouro, Santa Rosa, Canto do Rio, 

Cubango, etc.  

A linha de bondes foi um elemento estruturador no processo de urbanização 

da cidade por cobrir toda a malha urbana da cidade, bairros que hoje são 

pertencentes às regiões Praias da Baía e Norte, uma vez que a Região Oceânica, 

Leste e Pendotiba eram rurais e não possuíam sistema regular de transportes. 
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Figura 2: Circulação das linhas de bondes na cidade de Niterói. 

 

Fonte: NITTRANS. 

A Figura 2 explicita a malha dos bondes partindo da área central da cidade, a 

partir da conexão principal com o Rio de Janeiro, ou seja, a estação das barcas. 

Assim como os povoamentos a partir do padrão radial, que tendiam a concentrar-se 

nos entroncamentos das linhas de bondes, ratificando a afirmativa de que as regiões 

Praias da Baía (bairros como: São Domingos, Ingá, Icaraí, São Francisco) e Norte 

(bairros como: Viradouro, Cubango, Fonseca) de Niterói são mais antigas e por isso 

com urbanização consolidada. Abreu (2008, p. 36) destaca no trecho abaixo a 

influência na estruturação urbana da cidade do modal dos bondes: 

É importante ressaltar que os bondes não só vieram a atender uma 
demanda já existente como, em atendendo a essa demanda, 
passaram a ter influência direta, não apenas sobre o padrão de 
ocupação de grande parte da cidade, como também sobre o padrão 
de acumulação do capital que aí circulava, tanto nacional como 
estrangeirado capital nacional, proveniente de grande parte dos 
lucros da aristocracia cafeeira, dos comerciantes e financistas, 
passou cada vez mais a ser aplicado em propriedades imóveis nas 
áreas servidas pelas linhas de bonde. O capital estrangeiro, por sua 
vez, teve condições de se multiplicar, pois controlava as decisões 
sobre as áreas que seriam servidas por bondes, além de ser 
responsável pela provisão de infraestrutura urbana. Os dois, 
entretanto, nem sempre atuavam separadamente, aliando seus 
esforços em muitas instâncias, quando esta associação era 
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desejada, ou mesmo inevitável, como no caso da criação de novos 
bairros.  

O crescimento populacional da cidade - passou de 82.000 em 1920 para 

186.000 em 1950, ―decorridos mais dez anos (1960) a população havia triplicado em 

relação a 1920, e quadruplicado em 1970‖ (WHERS, 1984, p.116) – implicou na 

necessidade de renovação total da frota e dos carris do sistema de transportes de 

bondes a fim de promover o dinamismo necessário. Consequentemente, os bondes 

da Companhia Cantareira e Viação Fluminense em 1947 passaram para o controle 

da administração pública, a qual não solucionou o problema em voga, e acabou por 

extinguir o serviço, primeiramente na Zona Sul, depois totalmente. 

 Souza (2011) menciona que o sistema de transporte, mesmo o coletivo, que 

tem como clientela em massa a população pobre passou então a ser baseada no 

ônibus. Pois os antigos bondes desapareceram das cidades brasileiras ―sob 

alegações como a de que era um entrave ao progresso, a de que atrapalhavam o 

trânsito [...]‖ (SOUZA, 2011, p. 85), sendo que boa parte das cidades europeias 

fizeram questão de manter o sistema de bondes, obviamente, modernizando-os.  

Optou-se no Brasil e consequentemente em Niterói por investir em ruas e 

avenidas ao invés dos bondes, os quais ocasionavam uma maior concentração 

populacional porque requeria investimentos mais altos para a instalação, assim 

expandiam-se lentamente. Caldeira (2000) associa a implantação dos ônibus com a 

abertura de vias ao crescimento populacional das cidades à periferia, no caso de 

Niterói, permitiu a expansão da fronteira urbana para a região Oceânica e Pendotiba. 

Com o fim do sistema de bondes na década de 1960, o serviço de barcas foi 

ampliado com a inserção de novas embarcações ao tráfego, houve também a 

tentativa de utilização dos ônibus elétricos (trólebus), os quais serviram alguns 

bairros, mas alegou-se não suprir às necessidades da população e desapareceram. 

Dessa forma, as linhas de ônibus da iniciativa privada prosperaram, com aumento 

progressivo do número de veículos e linhas, tendo em 1955 na gestão de Amaral 

Peixoto a construção na praça Gen. Fonseca Ramos de uma estação rodoviária.  
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O ideário do modelo rodoviário prospera e a cidade de Niterói tem a 

introdução dos ônibus como transporte coletivo, o que permitiu a consolidação da 

ocupação de áreas da cidade como Norte e expansão na região Praias da Baía 

(zona sul). Uma vez que os bondes, um modal usual naquele momento, não permitia 

a flexibilidade de chegar a determinadas áreas da cidade. Houve, portanto uma 

expansão da ocupação residencial, sobretudo, de uma população com condições 

financeiras mais elevadas na faixa litorânea da região Praias da Baía. 

Interessante destacar que já era possível vislumbrar no início do século XX 

uma separação entre zona norte e zona sul na cidade de Niterói, tendo o centro 

como multifuncional, concentrando atividades terciárias. A zona sul, com destaque 

ao bairro de Icaraí, era marcada por traçados urbanos planejados e regulares, 

ocupado por residências de veraneio, ocupadas sazonalmente. Enquanto a zona 

norte, que se expandia em direção ao Barreto e à cidade de São Gonçalo, marcada 

pela presença de vilas operárias associadas à presença de fábricas de fósforos e 

tecidos, ou seja, de uso industrial.  

A década de 1970 representou importantes transformações na estrutura 

urbana da cidade de Niterói: (1) Em razão da Lei de Fusão (1975), o Estado do Rio 

de Janeiro e o antigo Estado da Guanabara foram unificados e, como consequência, 

a capital foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. (2) A inauguração da Ponte 

Presidente Costa e Silva (Lei 5.512 de 17/10/1968), com extensão total de 13,29 km, 

dos quais 8,83 km são sobre a água, ligando Niterói ao Rio de Janeiro. 

 Com isto, o processo de urbanização dos municípios situados no Leste 

Fluminense foi exacerbado, gerando um aumento na migração da população dos 

municípios adjacentes e forte expansão da produção imobiliária em Niterói. Como 

consequência do surto imobiliário, foi elaborado o primeiro Código de Obras 

(Deliberação nº 2.705/70) do município (BARROS, 2007). 

Esses dois fatos têm grande importância para o entendimento da construção 

do espaço urbano e dos sistemas que compõem a sociedade. A construção da 

Ponte Rio-Niterói significou um intenso surto demográfico na cidade de Niterói. De 

acordo com dados do Censo (IBGE), em 1960, a população residente era de 
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243.168 habitantes, em 1970 já havia 324.246 habitantes e, em 1980, 397.123 

habitantes.  

A rápida expansão demográfica ocorreu em função da busca por terras 

baratas para moradia, sobretudo da classe média (AONO, 2012). A cidade se 

transformava na ―cidade dormitório‖, a partir da vocação habitacional, o que 

representou um forte desenvolvimento do mercado imobiliário, intensa verticalização 

nos bairros da região Praias da Baía e expansão para Região Oceânica.  

Oliveira & Mizubuti (2007) afirmam que a mudança da capital para o Rio de 

Janeiro, paulatinamente, esmaeceu a importância de Niterói no cenário político e 

econômico do estado, assim como a identidade do niteroiense que dominava até 

então, instaurando-se, assim, um ―vazio‖ que perduraria até meados dos anos 90. 

Tendo em vista que, desde a fundação da cidade, passando pela sua herança 

indígena e colonial, a identidade da cidade sempre esteve associada ao município 

vizinho do Rio de Janeiro.  

Azevedo (1997, p.55) sinaliza que as principais caraterísticas que configuram 

a evolução urbana do município de Niterói são ―a reprodução da forma de ocupação 

do Rio de Janeiro, a localização do Centro em frente ao Rio de Janeiro e a 

segregação espacial por faixas de renda‖. Portanto, o processo de fusão gerou 

grandes impactos: (1) perda da primazia política - a perda da condição de capital fez 

com que Niterói perdesse seu poder de barganha com as prefeituras do interior e a 

capacidade de receber investimentos. (2) esvaziamento do Centro – transferência de 

diversos órgãos da administração pública, provocando o seu esvaziamento.  

Desde o início da década de 1970, a indústria da construção civil já vinha 

realizando grandes investimentos na cidade, principalmente através das grandes 

construtoras, sediadas no Rio de Janeiro. Dados da PMN sobre os aceites de obras 

(comercial e residencial) revelam um crescimento expressivo do setor imobiliário à 

época da fusão e da construção da ponte, com destaque aos bairros de Icaraí, Ingá 

e Boa Viagem que passaram de 3.898 aceites entre 1964-68 para 6.658 entre 1973-

76.  O período seguinte (1977-80) apresenta decréscimo (2.293 aceites nos mesmo 
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bairros) o que coincide com o período de crise econômica e do esgotamento do 

―milagre‖ econômico. 

A centralidade que se coloca em voga no bairro de Icaraí possui forte 

correlação com o crescimento acelerado por que passou na segunda metade da 

década de 1970, transformando sua fisionomia e função. Houve significativa 

expansão e consolidação de diversos estabelecimentos comerciais no bairro, o que 

influenciou diretamente para sua autonomia em relação à área central, ao que se 

refere à identidade terciária (serviços), além da residencial. Conforme Mizubuti 

(1986, p.54), nessa época,  

O parcelamento da terra para a implantação de novos loteamentos 
de alto luxo, em vários pontos da franja externa do município, 
provocou uma rápida elevação do seu preço, fator de remanejamento 
espacial de várias comunidades de baixa renda há decênios fixadas 
nessas periferias. O crescimento do quadro construído através da 
inserção de novos habitantes e de novas atividades econômicas faz-
se de forma espacialmente diferenciada, reflexo das diferenciações 
sociais, e do meio físico.  

O crescimento demográfico nos bairros da orla foi muito rápido e intenso, o 

que culminou na incorporação de residências unifamiliares por empresas imobiliárias 

a fim de que fossem demolidas para construção de edifícios de alto padrão — 

prática que vai se tornar comum nas décadas de 1980 e 1990. Mizubuti (1986) 

afirma a forte presença de um processo intenso de verticalização bem como a 

instauração de uma ―anarquia da indústria da construção civil‖, desencadeados pela 

falta de controle pelo setor público sobre a atividade imobiliária, deixando evidente o 

livre jogo de interesses entre os agentes na produção do espaço urbano.  

A partir de 1977, o ritmo de construções na zona sul começou a declinar e 

outros bairros se colocaram em destaque como Fonseca e Cubango, como novas 

frentes de valorização imobiliária. Mizubuti (1986) evidencia uma reorientação 

espacial dos investimentos do setor imobiliário relacionados à crise econômica, pois 

nessas áreas as unidades habitacionais multifamiliares apresentam dimensões 

médias menores e preços mais acessíveis, em contraste com a ocupação da zona 

sul da cidade.  
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A gestão municipal de Moreira Franco (1977-82) se destacou pelas 

importantes obras de intervenção urbana na cidade, tais como: construção o Túnel 

Raul Veiga, ligando o bairro de São Francisco ao de Icaraí; reurbanização de São 

Francisco, Charitas e Piratininga; construção dos terminais rodoviários Norte e Sul 

no Centro; remodelação do Campo de São Bento; criação o novo horto municipal, 

restauração do parque da cidade no Morro da Viração e reurbanização do mirante 

da Boa Viagem.  

O médico e político Waldenir de Bragança (PDS), que governou entre 1983-

1988, sua gestão teve como marca a tentativa de lançar um novo símbolo para a 

cidade, a Vila Olímpica atrás do Terminal Rodoviário, Aono (2012) evidencia que os 

relatos desse período davam conta de uma gestão insatisfatória: a imagem da 

cidade era de uma área central decadente, que tinha mau cheiro, ruas sujas e coleta 

de lixo irregular, evidenciando a falta de saneamento.  

A extinção do BNH (Banco Nacional de Habitação) em 1985 reduziu o ritmo 

dos investimentos nas áreas litorâneas, o que implicou numa retração na região 

Praias da Baía, e, em contrapartida houve mais investimentos em bairros como 

Santa Rosa (PB) e da região Norte como Cubango e Fonseca.  

A evolução urbana da cidade tem seu histórico delineado pela execução de 

planos e projetos de intervenção urbanística, no entanto, destacamos a década de 

1990, a qual foi marcada pela implantação de projetos de intervenção urbanísticas, 

nos governos Jorge Roberto Silveira (1989-1997-2000). Nesse período houve a 

aprovação da Lei nº 1.157/1992 do Plano Diretor, promovendo uma política urbana 

baseada na perspectiva de ―forjar uma identidade urbana que possibilitará iniciativas 

para a construção de uma imagem positiva e de qualidade de vida‖ (AZEVEDO, 

2012).  

A política municipal da década de 1990 esteve em busca de uma orientação 

simbólica para a valorização da cidade, através de City Marketing buscou a 

promoção e venda da imagem de uma cidade moderna e globalizada, concretizada 

na construção do Museu de Arte Contemporânea (MAC), concebido pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer, e inaugurado em 1996. Desde então, a imagem do museu se 
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transformou em símbolo da cidade, servindo para projetar a cidade nacional e 

internacionalmente e inspirar, posteriormente, o projeto do ―Caminho Niemeyer‖ 

(OLIVEIRA e MIZUBUTI, 2009). Segundo Oliveira e MUZUBUTI (2009): 

Este fato foi transformado, pelo grupo de poder, em mote para o 
marketing político, rapidamente absorvido pelos agentes 
empresariais que acabariam adotando a imagem do MAC (do Museu 
de Arte Contemporânea), inaugurado em 1996, como o novo símbolo 
―oficial‖ da cidade. Este novo movimento acabou embalando o 
inconsciente coletivo da população local e re-significando a 
representação dominante na cidade. De signo de marca indígena e 
funções complementares à cidade do Rio de Janeiro, Niterói projetar-
se-ia internacionalmente nos anos 1990, por meio da obra de 
Niemeyer. Do local ao global, a cidade seria alçada a uma nova 
condição, por meio de um city marketing bastante comum a muitas 
outras cidades do mundo, como a nova face do planejamento 
urbano. 

A cidade passa a ser concebida como mercadoria, a qual está num mercado 

competitivo, como o empresarial, portanto, a imagem passa a ser um meio de 

divulgação. Sanchez (2010) sinaliza que passa a ser tendência na virada do século 

XXI a conversão da cidade-mercadoria, transformações que fazem parte do 

processo de produção e concretização da sociedade urbana. A política estatal no 

atual estágio de acumulação capitalista busca inserir as cidades nos fluxos globais, 

portanto, além da renovação da cidade, faz-se necessário vender a imagem de uma 

cidade renovada. 

A cidade em sua totalidade associa-se a uma marca distintiva especial, e 

seus bairros são palco de obras traçadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, passam a 

ter uma singularidade, consequentemente há valorização do metro quadrado desses 

bairros. Tal planejamento urbano desencadeia a produção de espaços residenciais 

de alto padrão, associados à oferta de bens e serviços de topo de mercado, em 

contrapartida há crescente segregação/distinção espacial entre os segmentos 

sociais, culminando na gentrificação das áreas de renovação urbana, ―que são a 

própria condensação dos novos valores culturais junto á economia de mercado, 

repetição em série de modelos tidos como bem-sucedidos (SANCHEZ, 2010, p.61)‖.  

Buscaremos na próxima subseção através da interpretação de alguns dados, 

tabelas e gráficos, examinar e elucidar em que condições sociais e econômicas a 
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cidade de Niterói se encontra nos dias de hoje. O traçado desse perfil 

socioeconômico nos ajudará a compreender a produção do espaço citadino, que tem 

como pano de fundo a sociedade dividida em classes, as quais têm o acesso ao 

espaço influenciado diretamente pela renda, ou seja, o poder aquisitivo. 

Uma breve leitura de dados socioeconômicos da cidade:  

O município de Niterói é integrante da região metropolitana do Rio de Janeiro 

(Mapa 11), a qual é composta por vinte e um (21) municípios.  

Mapa 1: Localização da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019). 

A cidade está situada às margens orientais da Baía de Guanabara (Mapa 2), 

segundo dados do IBGE Cidades. 

 

 

 

 

                                            
1 Todos os mapas presentes no trabalho estão disponíveis nos Anexos individualmente. 
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Mapa 2: Localização da cidade de Niterói 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019). 

 Em 2019, possuía aproximadamente 513.584 habitantes distribuídos por uma 

extensão territorial de 133,916 km², composta por cinco Regiões de Planejamento ( 

Mapa 3), sendo: Praias da Baía (PB), Leste, Pendotiba, Oceânica (RO) e 

Norte. 

Mapa 3: Regiões de Planejamento de Niterói 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019). 
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A cidade é composta por cinquenta dois (52) bairros (Mapa 4). Niterói é um 

dos cinco municípios com maior PIB per capita (R$ 46.202,31) frente ao Estado (R$ 

30.088,24), o que representa de 2,8% do PIB per capita estadual. 

Mapa 4: Bairros da cidade de Niterói 

  

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019). 

O estudo de Figueiredo (2015) apontou que a região Praias da Baía (PB) se 

destacou pelas forças de monopólio, tais como a centralidade, historicamente 

herdada e a proximidade com a orla, além de ter sido palco de intervenções 

urbanísticas por parte do poder público municipal, tais como Projeto Caminho 

Niemeyer. A região Oceânica, Pendotiba e Norte foram para o setor imobiliário eixos 

complementares à sua produção que ocorrera de forma mais expressiva na região 

Praias da Baía. 

A região PB passou por um processo de valorização do metro quadrado (m²), 

pois foi palco do maior quantitativo de lançamentos imobiliários entre 2001-2014, 

ainda que possuísse um menor quantitativo de terrenos disponíveis à construção, 

fatores esses que podem ser encarados como obstáculos à produção imobiliária, 

principalmente pela valorização do solo urbano.  

Os dados divulgados pelo Censo Demográfico do IBGE (2010) evidenciam 

que a população urbana do Brasil passou de 81,25% em 2000, para 84,35% em 
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2010. Já o Estado do Rio de Janeiro apresentou no censo 2010, 96,7% de 

população urbana, e, a cidade de Niterói é considerada 100% urbana desde a 

década de 1980. Niterói está inserida na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e 

conurbada com os municípios de São Gonçalo e Maricá, sendo a sexta cidade mais 

populosa do estado do Rio de Janeiro.  

O crescimento populacional de Niterói aumentou a partir de 1970, passando 

de 397.135 habitantes para 491.807 em 2012, tendo como fator estimulante à 

construção da ponte Rio-Niterói, que facilitou a migração das populações 

intrametropolitanas (SILVA & SALANDÍA, 2002). O perfil demográfico2 segue a 

tendência brasileira com o afunilamento da base da pirâmide e adensamento do 

corpo e topo, revelando que Niterói é uma cidade de população adulta, pois possui 

71,18% da população entre 15 a 64 anos de idade e 12,17% com 65 anos ou mais. 

Os dados de 2013 fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) sinalizaram que a cidade não é exceção quanto à predominância 

do setor terciário da economia, assim como em todo o Estado: esse setor é 

responsável por 88,2%, o secundário por 11,6% e primário por 0,2%. Pode-se 

destacar a indústria de construção naval como setor de aquecimento na economia 

da cidade, visto que 21% dos investimentos serão direcionados para essa indústria 

entre 2011-2013, segundo a FIRJAN.  

O setor de serviços absorve 54,8% dos empregos formais segundo dados 

RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego, seguido do comércio com 20,8% e a 

indústria de transformação com 8,3%. Niterói, comparada ao Brasil e ao Estado do 

Rio de Janeiro possui uma menor proporção de domicílios com renda de até 1 

salário mínimo per capita, sendo o maior com renda familiar per capita maior que 05 

salários mínimos (23,44%).  

Contudo as desigualdades de renda são significativas, o índice de GINI3 é de 

0,598, as famílias de renda mais alta possuem um valor médio mensal dos 

                                            
2 Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama>. Acesso em 21/10/2019. 
3 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capital. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o 
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domicílios particulares de R$ 4.686,91, enquanto os de menor renda com 

R$2.510,00. Segundo o índice FIRJAN, que utiliza três principais áreas do 

desenvolvimento humano: emprego e renda; educação e saúde. O último publicado 

em 2010 aponta Niterói na 1ª posição entre os municípios do estado do RJ, o IFDM4 

marcando 0,8451, e em relação aos municípios brasileiros ocupa 75ª posição. 

O índice de GINI destaca a região PB com a presença de extremos, pois a 

área de ponderação 15 (Icaraí) possui 0,478 enquanto a área 5 (Charitas, Jurujuba e 

São Francisco) possui o mais alto de 0,668, deixando clara a desigualdade de renda 

presente nesses bairros. A região PB foi alvo de grandes empreendimentos 

imobiliários (sobretudo na década de 1990) e intervenções do poder público 

municipal com a construção da estação das barcas em Charitas, com público uma 

população de classe média alta. A alta incidência de extremamente pobres com 8%, 

superior da cidade de 6,2%, evidencia que ocorreu o processo de favelização, com 

crescimento desordenado de aglomerados subnormais5, o que infere no índice em 

questão. 

Figura 3: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

 

Fonte: PMN/SEPLAG. 

                                                                                                                                       
mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 
sociedade e  a renda de todos os outros indivíduos é nula).   
4
 O IFDM – índice FIRJAN de desenvolvimento municipal avalia o desenvolvimento socioeconômico 

de todos os municípios brasileiros. 
5 Os Aglomerados Subnormais segundo o IBGE são: conjunto constituído, de, no mínimo 51 unidades 

habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais ocupando ou tendo ocupado, 
até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em 
geral, de forma desordenada e densa. A identificação desses deve atender a critérios como: 
ocupação ilegal da terra (ou seja, quando se constrói em terrenos particulares ou públicos), 
urbanização fora dos padrões vigentes (ou seja, com vias de circulação estreitas e de alinhamento 
irregular) e precariedade de serviços públicos essenciais (tais como abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica). 
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Já o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) como se observa 

na Figura 3, apresentou aumento ao longo das últimas três décadas. Em 1990 era 

de 0,681 ocupando o 3º lugar do ranking do Estado, em 2000 foi de 0,771 ficando no 

5º e 2010 de 0,837, estando na frente do município do Rio de Janeiro, em 1º do 

Estado do Rio de Janeiro e 7º entre os municípios do Brasil. Cerca de 42,90% de 

sua população estava em 2010 entre as classes A (superior à R$ 6.745,00) e B 

(entre R$ 5.147,00 e R$ 6.745,00), ocupando nada mais que o 1º lugar no ranking 

nacional, tendo a cidade do Rio de Janeiro em 16º, nesse mesmo ano. 

Figura 4: Características dos domicílios por tipo de moradia na cidade de Niterói em 
2010. 

 

Fonte: PMN/SEPLAG. 

A Figura 4 mais da metade da população vive em casas (52%), seguida por 

uma grande parcela que vive em apartamentos (42%). A cidade apresentou redução 

na densidade de ocupação6 com parcela significante de 66% dos domicílios com até 

0,5 morador/cômodo, tendo o Brasil 48% do mesmo índice. Tais dados possibilitam 

verificar uma melhoria no tocante à ocupação dos domicílios da cidade, 

principalmente quando olhamos para o baixo quantitativo de 1% de habitações em 

casas de cômodos, cortiços ou cabeças de porco. A cidade apresentou em 2010 no 

índice de aglomerados subnormais de 14,3%, bem acima do indicador do Brasil de 

5,6%, com um salto de 50.020 habitantes em 2000 para 79.623 em 2010. 

                                            
6
 De acordo com PMN é a razão entre o total de moradores do domicílio e o número de cômodos do 

mesmo, menos o número de banheiros e menos um destinado à cozinha.  
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Os dados apresentados contribuíram para entendermos que a cidade de 

Niterói tem passado por um crescimento populacional modesto frente ao Estado e 

Município do Rio de Janeiro, mas sua esperança de vida é superior se comparada 

ao Brasil e os demais referenciais comparativos. É um município que tem o setor 

terciário como o destaque na economia, e, apesar do IDHM ter apresentado 

elevação ao longo dos anos, é uma cidade com altos níveis de desigualdade, a 

região Praias da Baía exemplifica tal afirmativa por possuir a maior renda per capita 

registrada em 2010 ao mesmo tempo em apresenta elevado percentual de 

aglomerados subnormais.  

Apresentando hipóteses e o desenvolvimento da questão: 

 O projeto de pesquisa de Doutorado teve por base a Dissertação de Mestrado 

elaborada por Figueiredo (2015) no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). O trabalho consistiu na investigação acerca 

dos processos envolvidos na evolução do espaço urbano submetido à lógica 

capitalista de produção imobiliária na cidade de Niterói no período entre 2001-2014. 

O referido trabalho buscou elucidar em que medida as estratégias de intervenções 

por parte do setor imobiliário, assim como do poder público municipal, vêm 

produzindo uma estruturação do espaço urbano local através da formação de 

eixos/áreas de valorização.  

  A dissertação de Mestrado (FIGUEIREDO, 2015) tomou como ponto de 

partida a compreensão da lógica capitalista de produção, a qual encara o espaço 

urbano como mercadoria (HARVEY, 2012; 2014), apropriado de forma desigual a 

partir do poder de compra do consumidor, o que acarreta a hierarquização do 

mercado de moradias (BOTELHO, 2007) e, consequentemente, a segregação 

socioespacial (VILLAÇA, 2001; SOUZA, 2011). Contemplou o poder público 

municipal e as construtoras no setor imobiliário como os principais agentes de 

apropriação, reordenamento e remodelação do espaço urbano da cidade de Niterói.  

A pesquisa de doutorado estruturou a hipótese central em cima da seguinte 

questão: a análise dos dados não revelou eixos de expansão imobiliária na cidade, 
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mas sim uma insistência do setor imobiliário na região Praias da Baía, dessa forma, 

quais os reflexos à geografia da cidade de Niterói dessa atuação concentrada?  

Mesmo com significativos investimentos através de projetos de intervenção 

urbana por parte do poder público municipal tais como a abertura do túnel Charitas-

Cafubá que poderia colocar os bairros da região Oceânica liderando o ranking dos 

lançamentos imobiliários, houve uma persistência na região Praias da Baía, com 

destaque ao bairro de Icaraí. Tal comportamento por parte do setor imobiliário 

suscitou questionamentos como: Gerou algum padrão de segregação socioespacial? 

Como tem sido trabalhada a questão da habitação na cidade? 

O processo de levantamento de dados teve fontes diversas, dentre as quais 

destacamos: a Prefeitura Municipal de Niterói (PMN), na qual buscamos legislações 

e projetos urbanísticos, assim como os aceites de obras fornecidos pela SMU 

(Secretaria Municipal de Urbanismo); Dados socioeconômicos da cidade de Niterói 

de 2010 cedidos pela SEPLAG/PMN.  

 A ADEMI-Rio (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 

do Rio de Janeiro), a qual forneceu dados valiosos acerca da produção do setor 

imobiliário na cidade de Niterói tais como: quantitativo de empreendimentos e 

unidades lançados entre 2001-2014; bem como a tipologia (1 quarto, 2 quartos, 

etc.); finalidade (residencial, comercial ou hotel); preço médio inicial do metro 

quadrado (m²); preço médio inicial e área privativa média das unidades lançadas; 

além de nos permitir saber qual ou quais foram os incorporadores, bairros de 

lançamento, nomes dos empreendimentos e os  respectivos endereços. O índice 

FipeZap7 foi importante para a análise do comportamento do setor imobiliário quanto 

à valorização do metro quadrado (m²) dos bairros da cidade.  

                                            
7
 A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) se uniu em 2010 com o ZAP (um portal de 

classificados na internet) que possui um volume grande de anúncios, com a estimativa de 600.000 
por mês, além desse, utilizam-se mais 300.000 anúncios retirados mais de 13 portais de 
classificados. Assim a Fipe criou uma metodologia que gerou o Índice FipeZap de Preços de Imóveis 
Anunciados, os quais disponibilizam a variação do preço do metro quadrado da cidade de Niterói a 
partir de 2008 até o momento atual. Disponível em: <http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/default. 
aspx>.  
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A análise dos dados nos permitiu verificar que a cidade de Niterói entre 2001-

2014 apresentou um quantitativo total de 357 empreendimentos e 18.463 unidades. 

Nesse período, a produção imobiliária teve a região Praias da Baía (PB) como a 

mais expressiva, uma vez que foram 291 empreendimentos e 13.958 unidades 

lançadas; a Região Oceânica (RO) com 35 empreendimentos e 1.922 unidades 

lançadas; a região de Pendotiba com 18 empreendimentos e 1.382 unidades; a 

região Norte com 13 empreendimentos e 1.201 unidades e a região Leste não 

apresentou nenhum lançamento lançado no período estudado.  

O conceito de city marketing (SANCHEZ, 2010) foi correlacionado à atuação 

do poder público municipal, sobretudo a partir de 1990, executando uma série de 

legislações e projetos urbanísticos que incorporam a visão do espaço como 

mercadoria a ser comercializada no mercado mundial. O projeto ―Caminho 

Niemeyer‖, fruto da lei número 1604/1997, incorporou os paradigmas de 

modernidade e da globalização, ganhando vida após a construção do MAC (Museu 

de Arte Contemporânea) em 1996 enquanto ‗imagem síntese‘ de promoção e venda 

da cidade. Conforme destacam Oliveira & Mizubuti (2009, p. 77 e p.79): 

Paralelamente ao impacto da nova construção, objeto, forma 
arquitetônica ou fixo, como preferirmos, há um discurso diferenciador 
por parte do poder público, pronunciado e repetido estrategicamente, 
que vai revestindo de significado o papel do símbolo adotado para a 
cidade e codificando aquilo que dele se pretende – uma nova 
referência ou identidade para a cidade de Niterói, associada a uma 
imagem síntese desse significado ou a uma nova representação 
dominante, passível de identificação na paisagem e em todos os 
demais objetos nos quais sua marca se faz presente reiteradamente.  

[...] 

A despeito de algumas importantes intervenções em alguns bairros 
da cidade, em particular na área central, percebe-se que as marcas 
inscritas no território foram apenas pontuais, a exemplo do MAC, 
mas com um efeito material e simbolicamente extensivo a quase toda 

a cidade, ou mesmo para além dela. 

A apropriação material e simbólica por parte do setor imobiliário desencadeou 

a formação de submercados (Ribeiro, 1997) dentro de uma mesma região 

administrativa da cidade, por diferenciar o produto moradia a partir de diferentes 

atributos urbanos de qualidade da localização. Dessa forma, os submercados 
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possibilitam a formação de diferentes preços, pois aspectos quantitativos e 

qualitativos são levados em consideração, sendo os primeiros: tipologia (quantidade 

de quartos e se é, ou se não, cobertura), finalidade (residencial comercial ou 

hoteleiro); área privativa média; endereço, etc.  

No presente trabalho chamamos de atributos urbanos8 de localização e 

vizinhança que configuram qualidade a uma localização (PASCALE, 2005), sendo: 

qualidade ambiental, infraestrutura urbana, comércios e serviços, aspectos 

socioeconômicos e o sistema viário. Portanto, a produção de moradias e a formação 

dos preços estão direcionadas a cada parcela dos submercados, implicando na 

hierarquização dos usos a partir da localização.  

Na região Praias da Baía (PB), a expressiva atuação verificada pelo alto 

quantitativo de lançamentos ocorreu em função da extração da renda fundiária 

urbana a partir da aferição de preços de monopólio (HARVEY, 2014). Os altos 

preços aferidos por metro quadrado na região PB foram formados a partir da 

existência de elementos qualificados como forças de monopólio, dentre as quais 

destacamos: a centralidade, herdada social e historicamente; proximidade com a 

praia e a proximidade com elementos culturais arquitetônicos como o Museu de Arte 

Contemporânea (MAC).  

A prática de city marketing empreendida pelo poder público municipal 

endossou as forças de monopólio e reforçou a centralidade de determinados bairros 

da região PB, os quais passaram a ter mais prestígio e serem associadas ao alto 

status social, características que refletiram no adensamento populacional a partir da 

verticalização. Tal processo influenciou na valorização dos preços desses bairros 

destinados às classes sociais de maior poder aquisitivo acarretando na dinâmica 

socioespacial de segregação (CARLOS, 2012; SOUZA, 2011).  

Como consequência da elevação dos preços na região Praias da Baía e da 

escassez de novas áreas para sua expansão, houve o movimento realizado pelo 

setor imobiliário de expansão da fronteira de produção para bairros periféricos de 

outras regiões administrativas, tais como da Região Oceânica que se inseriu no 

                                            
8 No capítulo 1 o subitem 1.5 identifica o que são e quais são os atributos.  
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cenário de lançamentos imobiliários com o perfil de ser complementar à produção 

imobiliária da região Praias da Baía. 

A escala de produção9, ou seja, número de unidades por empreendimento, 

entre 2001-2014 foi de 52 unidades/empreendimento na cidade de Niterói, e, entre 

as regiões administrativas inseridas no rol de lançamentos imobiliários foi 

respectivamente de: 48 unidades/empreendimento na região Praias da Baía, 55 

unidades/empreendimento na região Oceânica, 77 unidades/empreendimento em 

Pendotiba e de 92 unidades/empreendimento na região Norte.  

Esses dados da escala de produção nos permitiram visualizar que o alto 

quantitativo de unidades lançadas na região Praias da Baía é diluído diante do alto 

quantitativo de empreendimentos, ou seja, o fato da região apresentar menor 

número na escala de produção a coloca como a de maior destaque no rol dos 

lançamentos imobiliários da cidade.  

As demais regiões administrativas supracitadas receberam um menor 

quantitativo de empreendimentos, portanto, o número de unidades aparece elevado, 

por ter se concentrado. A escala de produção sendo maior nessas regiões que a 

Praias da Baía evidencia que as incorporadoras ao lançarem seus empreendimentos 

nessas regiões buscam maximizar seus lucros em número menor de 

empreendimentos.  

O diretor da ADEMI-Niterói afirmou em entrevista que a produção de 

moradias na cidade estava aquém das necessidades dos próprios niteroienses, os 

quais se casam, se separam e etc. No entanto, não verificamos uma escassez de 

ofertas no mercado imobiliário da cidade, pois se houvesse, quando comparamos o 

preço cobrado por metro quadrado de outras cidades brasileiras aferidas pelo índice 

FipeZap, o preço da cidade de Niterói deveria estar relativamente acima das demais. 

A pesquisa de Doutorado visa aprofundar a análise da produção do espaço 

urbano da cidade de Niterói sob a lógica de produção do setor imobiliário, de 

                                            
9 A escala de produção refere-se ao cálculo da divisão do total de unidades lançadas pela 

incorporadora no período especificado por empreendimento. Assim, buscamos visualizar o 
quantitativo de unidades/empreendimento lançadas pela incorporadora. 
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maneira que consigamos elencar os principais atributos urbanos que configuram 

qualidade a localização residencial no que tange os diferentes agentes envolvidos e 

os reflexos dessa produção à geografia da cidade.  

O enfoque temporal da pesquisa é o período entre 2001-2014, no entanto a ela 

não se limita, tendo em vista que o espaço na lógica capitalista é pensado como 

mercadoria, como consequência da sua produção, na totalidade da produção 

histórica e social. O espaço visto como mercadoria, na lógica do capital, fez com que 

o valor de uso (acesso necessário à realização da vida) fosse redefinido pelo valor 

de troca, sendo que o primeiro só se manteve em função do consumo de 

mercadorias, subordinado ao segundo (LEFEBVRE, 2008).  

A cidade é obra a ser analisada a partir da reunião de todos os elementos que 

a compõe, pois ―a cidade tem uma história; ela é a obra de uma história, isto é, de 

pessoas e de grupos bem determinados que realizem essa obra nas condições 

históricas‖ (LEFEBVRE, 2001, p.46). O espaço como mercadoria incorpora trabalho 

socialmente necessário, o qual produz diferencialmente o espaço. No capitalismo a 

cidade é produzida predominantemente sob a lógica econômica, portanto, a 

mercadoria espaço terá seu preço definido pela renda, a qual reflete o processo de 

apropriação desigual da produção materialista histórica geográfica da centralidade.  

A pesquisa de dissertação de mestrado de Figueiredo (2015) vislumbrou que 

dentre os lançamentos imobiliários na cidade de Niterói entre 2001-2014 houve uma 

concentração expressiva na região Praias da Baía, fruto da centralidade, 

consequência da produção histórica e social gerada desde fundação da cidade de 

Niterói. Enquanto a região Oceânica (RO) se apresentou como eixo complementar à 

produção imobiliária da cidade, mesmo que tenha passado por um crescimento 

demográfico superior em relação às demais regiões administrativas (foi de 27,1% 

entre 2000-2010) comportamento que se afirmou desde a década de 1970, de 

acordo com dados da PMN.  

A pesquisa de doutorado elencou duas frentes:  
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1 – identificar através do questionário survey os atributos urbanos de 

localização e vizinhança que configuram qualidade a uma localização residencial, 

perpassando a perspectiva dos agentes: sociais (população local) e intermediários 

(corretores de imóveis);  

2 - revelar quais foram as estratégias e ações dos agentes envolvidos na 

produção (incorporadoras) e comercialização (corretores) do produto imobiliário que 

reforçaram a centralidade da região Praias da Baía a partir da concentração 

expressiva dos lançamentos imobiliários da cidade de Niterói.  

A análise da produção imobiliária na cidade de Niterói se concentrou no 

período entre 2001-2014, traçamos um perfil da atuação das incorporadoras através 

dos empreendimentos imobiliários lançados nas cinco regiões de planejamento 

definidas pela Prefeitura Municipal de Niterói (PMN) através da triangulação de 

métodos quali-quanti, fazendo uso de metodologias qualitativas como a Análise de 

Conteúdo (AC) inspirada em Bardin (1977), a realização de entrevistas com experts 

no ramo imobiliário (GIL, 1989) e quantitativas como a aplicação do questionário 

survey (BABBIE, 1999) inspirado nos atributos urbanos de qualidade à localização 

baseado no trabalho de Pascale (2005).   

A identificação dos atributos urbanos que configuram qualidade a localização 

residencial foi de extrema valia para a compreensão da lógica de atuação do setor 

imobiliário na cidade de Niterói, no que tange a quantidade, qualidade e localização 

dos empreendimentos imobiliários. Tendo em vista que a qualidade dos atributos 

influencia nas escolhas tanto da população local quanto na formulação das 

estratégias de produção imobiliária, as quais podem se articular com as da iniciativa 

pública no que se refere à identificação de carências e prioridades de investimentos.  

Cabe, a termos de exemplificação, mencionar que na entrevista o diretor da 

ADEMI-Niterói apontou como sendo positiva a intervenção do poder público 

municipal na região Oceânica na melhoria da infraestrutura viária com a construção 

da TransOceânica, uma via expressa que faz conexão entre os bairros de Charitas 
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(região Praias da Baía) e Cafubá (Região Oceânica), com a presença de um túnel10 

entre eles, além da implantação de um BHLS (Bus of High Level of Service). O 

projeto do governo municipal representou uma antecipação de sua atuação com 

relação ao setor imobiliário, uma vez que o principal intuito foi o de induzir a 

valorização da região, a partir de melhorias em infraestrutura básica e de 

transportes.  

A abordagem principal perscruta como essas ações e estratégias de atuação 

do setor imobiliário nas diferentes regiões administrativas da cidade influenciaram 

(1) no volume de imóveis lançados na cidade em relação à demanda real; (2) no 

perfil de construção e de localização desses lançamentos; (3) na persistência de 

uma centralidade material e simbólica na região Praias da Baía; (4) na sobrecarga 

da região PB no que se refere à questão populacional, habitacional e viária. 

Portanto, se trata de compreender as ações e estratégias de atuação do setor 

imobiliário, revelando sua estrutura e seus sujeitos, tendo em vista de que se trata 

de um setor da economia que mobiliza diversos agentes e recursos e é produtor do 

espaço urbano da cidade.  

Botelho (2007) afirma que o setor imobiliário é regido pela lógica dos ―dois 

circuitos‖, com a produção de moradias às classes abastadas da população assim 

como ao setor de negócios, com empreendimentos imobiliários destinados para a 

classe de alta renda da sociedade. Faz uso de recursos públicos e bancários, mas 

também contam com outros instrumentos financeiros, tais como os fundos de 

investimentos imobiliários. Dessa forma, entra na reprodução do capital ao gerar 

lucros no setor de construção por incorporação. Botelho (2007, p.46) destaca que: 

[...] de qualquer maneira que se analise o setor imobiliário, trata-se 
de um setor complexo, que envolve como participantes: 
consumidores, agentes financeiros, produtores de materiais de 
construção, empresários (empreendedores e subempreendedores), 
proprietários fundiários, o capital comercial, promotores e equipes de 
projetos.  

                                            
10 A inauguração do túnel ocorreu no dia 05/05/2017, possuindo 1.350 metros de extensão, sendo 

necessários apenas dois minutos para atravessá-lo. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/tunel-charitas-cafuba-inaugura-neste-sabado-21300629. Acesso 
em 04 de março de 2018.  
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A produção da mercadoria moradia é peculiar, tendo em vista que, 

substancialmente, a mercadoria produzida é um bem imóvel e durável no espaço, o 

que requer aos empreendedores imobiliários a disposição de montantes 

consideráveis de recursos para a produção imobiliária (BOTELHO, 2007).  

Um dos obstáculos que se colocam ao setor imobiliário é a questão fundiária, 

pois para ocorrer a produção de moradias faz-se necessária a aquisição do solo 

urbano, monopolizável em função dos direitos de propriedade, ou seja, os 

proprietários de terras têm o poder, dentro das condições legais, de colocá-las ou 

não no mercado (RIBEIRO, 1997).  

Dessa forma, a produção de moradias requer aos incorporadores assumir a 

imobilidade de parte do capital empregado no empreendimento, mesmo que 

temporariamente, uma vez que a mercadoria imobiliária possui um longo período de 

produção. 

Tendo em vista a produção imobiliária empreendida na cidade entre 2001-

2014 e os obstáculos que se colocam diante dos empreendedores imobiliários, 

buscaremos na pesquisa de Doutorado encontrar respostas para as indagações 

suscitadas pela pesquisa anterior, tais como: (1) Qual a imagem de cidade e quais 

expectativas sobre o futuro estimularam a produção imobiliária no período entre 

2001-2014? (2) Quais as consequências das ações do setor imobiliário no período 

entre 2001-2014 para a quantidade e qualidade dos imóveis construídos e para a 

geografia da cidade de Niterói? (3) O setor imobiliário como um dos agentes de 

produção do espaço urbano delineou eixos de urbanização na cidade de Niterói?  

 A pesquisa de Mestrado suscitou possibilidades de aprofundar as análises da 

formação de eixos/áreas de valorização imobiliária em determinados bairros da 

cidade de Niterói a partir da atuação da publicidade. De um lado, houve o reforço da 

concentração de riquezas e a predominância de uma determinada classe social em 

um número limitado de bairros da cidade, como o caso o bairro de Icaraí na região 

PB.  
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O bairro de Icaraí apresentou altos valores cobrados por metro quadrado, 

lançamentos imobiliários destinados às camadas sociais de alto poder aquisitivo, 

com perfis de área média dos imóveis diferenciados e com campanhas publicitárias 

sofisticadas que destacaram signos de luxo e exclusividade a fim de atingir o seu 

consumidor-alvo. Concomitantemente, verificou-se uma produção imobiliária com o 

intuito de expandir a fronteira de incorporação para as demais regiões 

administrativas da cidade.  

O caso da Região Oceânica como eixo complementar à produção imobiliária 

evidenciou o uso da publicidade para criar disposições subjetivas e assim orientar as 

percepções, gostos e decisões de aquisição dos moradores, manipulando recursos 

simbólicos, tais como: a proximidade com a natureza; afastamento do caos dos 

centros urbanos; acesso à casa própria; imóveis com áreas mais amplas; etc. O 

marketing faz uso de mecanismos compensatórios para atrair determinadas 

camadas sociais para os submercados da cidade pouco atrativos, e, em 

determinados casos, o setor imobiliário, consegue alterar o perfil socioeconômico de 

determinado bairro, passando de média para alta renda, por exemplo.  

Recortando espacialmente o objeto: 

A necessidade de aprofundar a análise da produção do espaço urbano da 

cidade de Niterói sob a lógica de produção do setor imobiliário e seus reflexos dessa 

produção na geografia da cidade teve como inquietação a pesquisa pretérita da 

Dissertação de Mestrado elaborada por FIGUEIREDO (2015), no Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Essa 

pesquisa visou identificar os eixos/áreas de valorização imobiliária dentre as regiões 

administrativas a partir da atuação do setor imobiliário com auxílio do poder público 

municipal. Por se tratar de uma pesquisa de Dissertação de Mestrado, foi 

necessário, por parte da autora, priorizar eixos temáticos para reflexão.  

No entanto, a obtenção de dados acerca da produção imobiliária foi 

extremamente valorosa, estimulando o aprofundamento dos estudos sobre a 

produção social do espaço urbano da cidade de Niterói. A partir da análise dos 
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discursos dos agentes produtores e sociais, traçando o panorama histórico que 

possibilite compreender como o setor imobiliário delineia o espaço urbano.  

Além de existir uma motivação de cunho pessoal, por ser moradora da 

cidade, cidadã e geógrafa, tenho percebido de forma superficial que modificações se 

colocam em voga, como: presença marcante na paisagem da cidade de imóveis 

recém-lançados vazios, o que suscita o questionamento acerca da absorção por 

parte dos compradores dos imóveis que foram lançados no período entre 2001-

2014.  

A escala de produção imobiliária na cidade aumentou entre 2001-2014, as 

regiões administrativas da cidade, com exceção da Leste, apresentaram um 

aumento no quantitativo de empreendimentos imobiliários lançados, assim como no 

aumento de unidades. A produção imobiliária se concentrou na região Praias da 

Baía devido à possibilidade de cobrança de preços mais altos por metro quadrado, 

mas reforçou a centralidade da mesma.   

A região Praias da Baía se destaca pelas forças de monopólio, tais como a 

centralidade, historicamente herdada e a proximidade com a orla, além de ter sido 

palco de intervenções urbanísticas por parte do poder público municipal, tais como 

projeto Caminho Niemeyer. A região Oceânica, Pendotiba e Norte foram para o setor 

imobiliário um eixo complementar à sua produção que ocorrera de forma mais 

expressiva na região Praias da Baía.  

Essa última passou por um processo de valorização do metro quadrado (m²), 

palco do maior quantitativo de lançamentos imobiliários entre 2001-2014 ainda que 

possuísse um menor quantitativo de terrenos disponíveis à construção, fatores que 

podem ser encarados como obstáculos à produção imobiliária, principalmente pela 

valorização do solo urbano.  

O estudo proposto pela pesquisa de Doutorado complementa e enriquece o 

anterior, tendo em vista que não verificamos na literatura acadêmica estudos que se 

debruçaram em analisar a produção social do espaço urbano cidade de Niterói a 

partir da análise da urbanização decorrente da atuação do setor imobiliário. A 



34 

 

compreensão das ações e estratégias de atuação do setor imobiliário oferece a 

oportunidade excepcional de verificar seus reflexos à urbanização e geografia da 

cidade.  
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Capítulo 1: A propósito do método e a combinação de perspectivas 

 

 

Gil (1999, p.27) afirma que o método é o caminho trilhado para se chegar a 

determinado fim, existindo, portanto, gerais e específicos. Os métodos gerais ―são 

os que proporcionam a base lógica para a investigação. São essencialmente 

métodos de raciocínio‖ e os específicos ―são os que indicam procedimentos técnicos 

a serem adotados na investigação científica‖.  

Empregaremos em nosso trabalho um entendimento do Método não na 

perspectiva filosófica de uma teoria geral do homem ou de movimento de conceitos 

e categorias no seu sentido mais amplo, ou mesmo no seu sentido mais dirigido do 

método particular (estruturalista, funcionalista, fenomenológico, dialético etc).  

Utilizaremos o entendimento estrito do método científico aplicado a um Estudo 

de Caso (Case Study Method), que, combinará perspectivas qualitativas e 

quantitativas a fim de elucidar o objeto proposto. Em outras palavras, consistirá 

―mais em um modo de análise do que em um conjunto de procedimentos de 

pesquisa [...] O valor desse método de estudo está no esforço para descobrir todas 

as variáveis significativas para determinado caso (SILVA & MIRANDA NETTO, 1987, 

p.752-753).‖ 

Sendo assim, na realização da nossa pesquisa de Estudo de Caso, tomamos 

a cidade de Niterói como campo de investigação e a atuação do setor imobiliário 

como recorte espacial, que pelo fato de tomar o espaço urbano de forma 

fragmentada, implicará na hegemonia de determinadas áreas (bairros ou regiões 

administrativas) em detrimento de outras.  

A triangulação de perspectivas qualitativas e quantitativas foi fundamental na 

investigação acerca da produção do espaço na cidade de Niterói a partir da lógica 

de produção imobiliária, no período de 2001-2014. 
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Buscamos identificar os atributos urbanos que configuram qualidade à 

localização residencial para que possamos assim compreender a lógica de atuação 

do setor imobiliário no período supracitado, no que tange a quantidade, qualidade e 

localização dos empreendimentos imobiliários. Assim como compreender as 

estratégias e ações dos agentes de produção (empreendedores imobiliários) que 

reforçaram a centralidade da região administrativa Praias da Baía em detrimento das 

demais regiões administrativas da cidade de Niterói.  

O método de investigação consistiu na Análise de Conteúdo (AC), o qual 

descreve os conteúdos das mensagens analisadas (BARDIN, 1977) e objetiva a 

exploração qualitativa de mensagens e informações (MORAES, 1999). As 

proposições levantadas na pesquisa de dissertação de mestrado realizada por 

Figueiredo (2015) orientaram a coleta de dados qualitativos através de entrevistas 

qualitativas semiestruturadas (POUPART (2010); SHOENBERGER (1991); 

RUQUOY (2005); GIL (1989)). 

Buscamos corroborar as hipóteses com a coleta de dados quantitativos, feita 

por questionário survey (BABBIE (1999); GIL (1989)) - As hipóteses, em geral, estão 

associadas a investigações neopositivistas que envolvem testagens, quase sempre 

de relações através de procedimentos estatísticos (VERGARA, 1998).  

Realizamos uma triangulação metodológica para a identificação das 

categorias (no proposto trabalho chamamos de grupos de atributos urbanos) que 

envolveu a abordagem através de uma grade mista, a qual conjuga lógica dedutiva e 

indutiva, ou seja, faz uso de categorias identificadas a priori assim como existe a 

liberdade ao longo da exploração do material de incluir, excluir ou modificar 

categorias a posteriori (LUKOSEVICIUS e SOARES, 2016).  

Para Lukosevicius e Soares (2016), a AC parte da sequência: codificação, 

classificação e categorização. Sendo que a unidade de registro podendo ser uma 

palavra ou tema será conteúdo base para o processo de codificação. A unidade de 

contexto consiste nas análises científicas que necessitam da reconstrução do 

pesquisador. E a unidade de conteúdo, o momento de síntese da comunicação.  
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As finalidades abrangem: confirmação das hipóteses e proposições; 

responder a pergunta formulada e ampliar o conhecimento sobre o assunto 

pesquisado. O tratamento dos resultados quantitativos partiu da análise de 

frequências relativas e os qualitativos através da inferência e interpretação, 

Lukosevicius e Soares (2016) salientam ser importante extrair o significado dos 

conteúdos procurando reduzir o nível de subjetividade. 

Carlomagno e Rocha (2016) afirmam que na AC uma etapa específica do 

processo global é a fase de planejamento, coleta e sistematização dos dados, sendo 

a última uma das mais importantes. A metodologia de AC consiste em classificar e 

categorizar qualquer tipo de conteúdo, buscando características que formem 

elementos-chave.  

Carlomagno e Rocha (2016) sinalizam que diferentemente da corrente de 

BARDIN (1977) que classifica a AC como sendo qualitativa, a natureza desse tipo de 

análise é quantitativa, pois não se restringe apenas a medir, pois tudo vai depender 

da forma de sistematização dos dados, ou seja, se ocorre a sistematização das 

informações em planilhas, banco de dados ou em folha de papel, a pesquisa é 

quantitativa-categórica.  

Carlomagno e Rocha (2016, p.178) apontam regras fundamentais a serem 

seguidas em uma pesquisa que utilize a AC, sendo: 

Regra 1: Regras claras de inclusão e exclusão nas categorias; 

Regra 2: As categorias precisam ser mutuamente excludentes 
(exclusividade); 

Regra 3: As categorias não podem ser muito amplas. Ou: não 
coloque coisas diferentes no mesmo saco (Homogeneidade); 

Regra 4: as categorias devem contemplar todos conteúdos possíveis, 
e ―outro‖ precisa ser residual (exaustividade); 

Regra 5: Objetividade, sem subjetivismos (―confiabilidade‖); 

Câmara (2013) considera pertinente em uma pesquisa aliar métodos 

qualitativo e quantitativo, pois eles não são opostos e podem ser complementares. 

De acordo com Bardin (1977) a AC prevê três fases fundamentais, sendo: I – a pré-
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análise: organização dos esquemas de trabalho através da formulação de hipóteses, 

objetivos, indicadores que orientarão a interpretação.  

No caso das entrevistas, é importante editá-las, transcrevê-las, realizar uma 

leitura flutuante que auxiliará na escolha das categorias, sendo importante obedecer 

às regras da exaustividade (não omitir nada); representatividade (a amostra 

representa o universo); homogeneidade (dados devem pertencer ao mesmo tema); 

pertinência (documentos devem ser adaptados ao conteúdo objetivo da pesquisa) e 

exclusividade (um elemento não pode pertencer a mais de uma categoria).  

Na fase II as unidades de codificação são escolhidas através da exploração 

do material: adotando-se os procedimentos de codificação, tais como: recorte; 

enumeração; classificação e agregação. Seguida da classificação – semântica, 

sintática e léxica – e a categorização.  

Portanto, após a unidade de codificação ser escolhida ocorrerá classificação 

em blocos que expressem determinadas categorias, as quais confirmam ou 

modificam aquelas presentes nas hipóteses. ―Assim, num movimento continuo da 

teoria para os dados e vice-versa, as categorias vão se tornando cada vez mais 

claras e apropriadas aos propósitos do estudo‖ (CÂMARA, 2013, p. 186).  

Para Bardin (1977) as categorias devem possuir algumas qualidades como: 

exclusão mútua; homogeneidade; pertinência; objetividade e fidelidade; 

produtividade. Câmara (2013) orienta a organização do material em colunas com 

vazios à esquerda e direita, para anotar e marcar as semelhanças.  

Posteriormente, realizar o agrupamento dos temas nas categorias em 

quadros matriciais, pois a partir das categorias sínteses, definem-se as categorias, 

que podem ser criadas a priori ou posteriori, ou seja, a partir da teoria ou após a 

coleta dos dados.  

A fase III é a de análise do conteúdo – denominada tratamento dos resultados 

– a inferência e interpretação. Nesse momento, o pesquisador partirá dos dados 

brutos buscando validá-los, devendo ir à busca do conteúdo latente, ou seja, que 

está por detrás do imediatamente apreendido. Passando para a interpretação dos 



39 

 

conceitos que dão sentido de referência geral, ou seja, ao encontrar um tema nos 

dados, o pesquisador deve buscar um conceito que os unifique. A proposição 

consiste no enunciado geral baseado nos dados, que pode ser verdadeira ou errada. 

Câmara (2013) afirma que o pesquisador deve ir e vir entre a interpretação dos 

dados e a base teórica, pois assim haverá significação. 

A construção de uma pesquisa de campo parte da exploração do método 

qualitativo, predominantemente, uma vez que será necessário ir à busca de 

informações que possibilitem visualizar diferentes ações e estratégias dos agentes 

de produção imobiliária nesse primeiro decênio do século XXI.  

Dessa forma, trabalhar com entrevistas a partir da metodologia de AC foi 

fundamental para enriquecer a construção de uma pesquisa que pretende ir além de 

uma análise quantitativa, em busca de desvendar as tramas envolvidas entre os 

agentes de produção e os compradores dos imóveis na cidade, nos eixos/áreas de 

valorização imobiliária na cidade ao longo dos anos entre 2001-2014.  

O uso da publicidade como estratégia de manipulação e indução à compra do 

imóvel em determinados bairros da cidade, suscita o questionamento acerca da 

capacidade de alterações na estrutura socioespacial da cidade. Shoenberger (1991) 

apresenta opções de se trabalhar com questionário partindo de sequências lógicas 

de perguntas, as quais possuirão respostas de maneira a restringir as possibilidades 

de respostas, ou seja, o método de pesquisa consiste numa padronização. Assim 

como a entrevista semiestruturada, a qual não é totalmente padronizada, deixando 

brechas para o interlocutor sugerir temáticas não imaginadas antes pelo 

entrevistador.  

A formatação de entrevista semiestruturada permite com que se tenha acesso 

não somente aos dados, mas também permite a compreensão do universo produtivo 

da empresa, evitando o olhar de um mero observador e analisador de dados. 

Dependendo do cargo do entrevistado, normalmente os cargos de chefia, o 

entrevistador tem que estar atento ao seu posicionamento, de forma a garantir a 

condução da entrevista em conformidade com os seus objetivos pré-estabelecidos. 

Faz-se necessária uma preparação do entrevistador, tanto sobre o histórico do ramo 
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quanto da firma, garantindo a elaboração de um questionário com linguagem 

adequada, com questões combinadas entre específicas e gerais.  

Poupart (2010) afirma que uma das vantagens das ciências sociais consiste 

na possibilidade de trabalhar com a interrogação dos atores sociais e torná-los 

recursos à compreensão da realidade, mas, é preciso a ressalva de que há 

controvérsias, tais como o posicionamento de Bourdieu, Chamboredon e Passeron 

(1968 : 56), que consideram uma maldição a relação com um objeto que fala. Dando 

sequência a linha de defesa das entrevistas, estas possibilitam a compreensão da 

realidade social, as quais podem ser desmistificadas através da interação social e 

interpretação de discursos.  

Poupart (2010, p.216) aponta três argumentos normalmente utilizados pelos 

pesquisadores quando optam à entrevista de tipo qualitativo: permite uma maior 

profundidade da perspectiva dos atores sociais; abre a possibilidade de 

compreender e conhecer internamente dilemas e questões enfrentadas pelos atores 

sociais; coloca-se como uma ferramenta de informação privilegiada na elucidação 

das realidades sociais.  

 A entrevista é indispensável não só como procedimento metodológico, mas 

também como forma de apreender as experiências e os sentidos aferidos pelos 

atores sociais. Ou seja, de vislumbrar o sentido que os atores dão às suas condutas 

e de como vivem sua situação.  

Poupart (2010) apresenta três perspectivas acerca da entrevista, sendo: a 

pós-positivista, a qual considera que os atores sociais fornecem interpretações de 

suas experiências, colocando o pesquisador diante de diversas interpretações da 

realidade, uma vez que cada pessoa ou grupo possui sua própria visão da realidade. 

O pesquisador deve romper nesse processo com o senso comum, pois as 

interpretações dos atores sociais não necessariamente condizem com a realidade tal 

como ela é.  

Nesse sentido, o conhecimento científico é superior às explicações 
originárias dos atores, pelo fato de que ainda que ele mesmo 
continue sendo uma construção da realidade, ele é, todavia, o 
resultado de um esforço sistemático da parte do pesquisador para 
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romper com os pressupostos do senso comum e com aqueles da 
ciência estabelecida, e também para elaborar interpretações que se 
baseiam em construções teóricas submetidas não apenas à crítica, 
mas igualmente à prova da verificação empírica.  (POUPART, 2010, 
p.219) 

 Na perspectiva pós-estruturalista, considera-se que o pesquisador se 

encontra em posição privilegiada e de superioridade, a partir do momento que os 

mesmos fazem interpretações dos depoimentos dos entrevistados, e, normalmente, 

possuem maior credibilidade.  

Enquanto a pós-modernista encara os atores sociais como pessoas capazes 

de refletir acerca de sua realidade, assim deveria ser construída uma análise mútua, 

a partir do diálogo entre pesquisador e pesquisados. As correntes críticas e 

feministas defendem que o pesquisador deve abandonar a falta neutralidade exigida 

pela ciência positiva, demonstrando mais que empatia ao entrevistado ou aos 

grupos.  

 Sob o ponto de vista metodológico, Poupart (2010) afirma que a entrevista 

qualitativa é um meio eficaz de coleta de informações sobre estruturas e 

funcionamento de um grupo, instituição ou formação social. O entrevistado 

representa um grupo social ou uma fração dele, seu discurso vai além de suas 

convicções, ele acaba sendo informante-chave, um observador de sua sociedade.  

O autor enfatiza, no entanto, que na concepção positivista não há como 

garantir a veracidade das informações passadas pelo entrevistado, sendo trivial ao 

pesquisador saber escolher seus entrevistados e filtrar as informações passadas. Já 

na construtivista, os informantes são intérpretes que revelam fragmentos da 

realidade. E na pós-estruturalista, tanto pesquisadores quanto entrevistados são 

responsáveis por aferir tom de realidade às informações.  

 Ainda sob o ponto de vista metodológico, Poupart (2010) relata que dentre as 

técnicas de elaboração de entrevistas a do tipo não dirigida consiste como sendo 

aquela em que o entrevistador passa uma instrução inicial para nortear o 

entrevistado, mas atribui-lhe liberdade na condução da mesma.  
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A não-diretividade confere ao entrevistado possibilidades de falar livremente 

sobre o assunto, cabendo ao pesquisador ser o facilitador. Abrem-se dimensões não 

imaginadas pelo pesquisador, ao se deixar falar livremente o entrevistado, 

enriquecendo o material de análise e seu conteúdo.  

A rigidez presente em um questionário, por exemplo, acaba por fechar as 

perguntas e respostas e exige do pesquisador um esgotamento das diversas 

dimensões de abordagens acerca do assunto. Além de permitir uma maior 

profundidade na entrevista, a partir da exploração das diversas experiências do 

entrevistado, o qual com mais tempo para refletir sobre sua resposta, tenderia a falar 

sobre o que é verdadeiramente importante. O pesquisador tem mais chances de 

compreender com maior grau de detalhamento o contexto e meio de vida do 

entrevistado.  

 Poupart (2010, p.228) destrincha uma série de princípios fundamentais à 

entrevista qualitativa, sendo: o primeiro é obter a colaboração do entrevistado, para 

que se alcance um discurso que seja o mais verdadeiro e aprofundado possível. O 

autor afirma ser muito óbvia essa colocação, mas que na realidade obter a 

verdadeira cooperação não é fácil, por questões que perpassam o fato de servir 

como cobaia até mesmo o receio de sofrer sanções após expor seu ponto de vista.  

É válido refletir acerca das motivações reais do entrevistado, pois inicialmente 

pode ser apenas uma questão de polidez ou até mesmo a intenção de retirar 

proveito profissional ou monetário. Essa colaboração do entrevistado pode vir antes 

ou durante a entrevista, ou simplesmente pode não ocorrer, em função, por 

exemplo, das relações de poder que podem existir. Normalmente, o entrevistador 

tenta de início convencer o entrevistado da importância e utilidade da investigação, 

sob o ponto de vista científico.  

No entanto, são comuns outros artifícios de convencimento, como a interação 

social a partir de redes de sociabilidades. O estabelecimento de contatos através de 

familiares, amigos, ou até mesmo a busca pela criação desse vínculo, nem que às 

vezes ocorra durante a entrevista, através da escuta e empatia. E, por último, pode 
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ocorrer a participação de entrevistados a partir de relações de autoridade, tirando 

proveito da credibilidade de alguém para conseguir a entrevista.  

 Um segundo princípio relaciona-se ao grau de relaxamento que o entrevistado 

se encontra, para que, ele de fato se expresse bem acerca do assunto. Esse 

processo envolve elementos de encenação da entrevista, a partir de disposições 

adotadas pelo entrevistador para deixar o mais confortável possível o entrevistado. 

Faz-se necessário escolher bem o momento à realização da entrevista, uma vez que 

o entrevistado deve ter tempo de se expressar.  

O lugar é de suma importância, pois as pessoas variam seus comportamentos 

de acordo com os ambientes em que estão, assim, um local calmo reduz riscos de 

elementos externos atrapalharem o andamento da entrevista. Os instrumentos de 

registro tais como câmeras e/ou gravadores, podem ser inibidores, por isso, devem 

ser utilizadas com bastante discrição, flexibilidade e eficácia. Vale a pena levar em 

conta aspectos como o vestuário, sendo recomendável adotar uma indumentária 

adequada às circunstâncias da entrevista.  

Por fim, outro elemento de encenação da entrevista refere-se ao papel que o 

entrevistador deve desempenhar, sendo aquele de deixar o entrevistado à vontade e 

de demonstrar empatia e escuta, sem interrupções.   

 O terceiro princípio é que para obter êxito na entrevista o entrevistado deve 

falar verdadeiramente, muitas vezes garantindo para isso o anonimato e 

endossando a neutralidade da pesquisa em questão. Portanto é comum que o 

entrevistador promova uma interação social com o entrevistado, como por exemplo, 

aceitar uma bebida ou dispor de tempo para falar sobre outros assuntos não 

relacionados à entrevista.  

O sucesso da entrevista também pode ser atribuído à espontaneidade do 

entrevistado ao falar sobre o assunto, pois afasta as interferências do entrevistador, 

permitindo um discurso mais verdadeiro.  

 As críticas direcionadas a não-diretividade afirmam que ela não existe, uma 

vez que o pesquisador é quem define o tema da entrevista e as intervenções que 
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ocorrem de sua parte expressam seus pressupostos e preocupações. Afirma-se que 

não há neutralidade, pois como normalmente faz-se necessário organizar as 

condições para que a entrevista ocorra, ou seja, a percepção de naturalidade é 

forjada e o entrevistado espera uma condução por parte do pesquisador.  

Assim, a natureza das falas coletadas – derivando tanto das questões que se 

terá acreditado ser conveniente colocar, como daquelas que se terá omitido, 

voluntariamente ou não – e a interpretação que se fará dessas falas correm risco, 

inevitavelmente, de trazer a marca da leitura que os pesquisadores fazem dos 

enfoques de sua pesquisa.  

 Ruquoy (2005) corrobora com o posicionamento de Poupart (2010) de que a 

entrevista tornou-se um instrumento investigativo primordial às ciências sociais, mas 

destaca que a mesma traz consigo um paradoxo: interrogar um ser social que 

representa um coletivo. Não há garantias de que as informações obtidas sejam 

idênticas, tendo em vista que as pessoas e os momentos de interação são 

diferentes.  

A principal razão para se escolher trabalhar com entrevista consiste na falta 

de dados existentes, gerando assim, a busca para obtê-los. Quando se opta pela 

entrevista e não, por exemplo, pelo questionário ou observação, alguns elementos 

metodológicos se destacam, tais como: relação verbal entre investigador e 

entrevistado e o artificialismo causado pela criação de uma situação de entrevista.  

 A entrevista semiestruturada permite ao entrevistado expor suas ideias com 

maior clareza a partir da não-diretividade, o tema é levantado, mas não existe 

controle sobre o caminho que irá ser percorrido. As entrevistas diretivas consistem 

em questionários padronizados que permitem a aplicação em um grande quantitativo 

de pessoas, as questões podem ser abertas ou fechadas, mas buscam-se respostas 

curtas. As entrevistas auxiliam na delimitação do sistema de representações, valores 

e normas veiculadas por um indivíduo.  

 O social só pode ser apreendido por meio de uma abordagem compreensiva, 

assim, a entrevista permite não apenas detectar as opiniões, mas também traços de 
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personalidade. Algumas correntes como: interacionista, sociológica compreensiva e 

a Escola de Chicago, defendem que a entrevista deve ocorrer de forma mais natural 

possível, indo ao encontro do entrevistado em seu ambiente.  

Carl Rogers foi o propulsor da entrevista semidiretiva nos anos de 1950, a 

partir da terapia defensora de que o terapeuta é facilitador, mas não interventor nas 

mudanças do cliente, que sozinho alcança a consciência sobre si.  Na entrevista, o 

que está em jogo é o desejo de conhecimentos, portanto, o pesquisador não pode 

fazer uso de questionamentos fechados ao cunho científico e afastados do senso 

comum. O pesquisador orienta o assunto a ser explorado e faz perguntas 

introdutórias, que servirão de referência para a condução da entrevista.  

 Na definição do objeto de estudo é necessário clarificar os nossos centros de 

interesse lançando mão do procedimento dedutivo, partindo do geral para o 

particular, sendo uma construção fechada ou do indutivo, partindo do particular para 

o geral, emergindo hipóteses que podem ser remodeladas ao longo do processo 

investigativo.  

Ruquoy (2005) questiona se é importante dispor de referências teóricas antes 

da investigação de dados e afirma que a relação social entre 

entrevistador/entrevistado influencia na qualidade dos dados coletados, sendo 

menor quando há relação de poder estabelecida. Quanto maior a distância social, 

maior será a dificuldade de compreensão ou de explicitação entre 

entrevistado/entrevistador. O local deve facilitar a comunicação, evitar perturbações 

e sensações de desconforto.  

 Ruquoy (2005) disserta sobre os momentos-chave da entrevista como sendo: 

os preliminares, ou seja, momento antes da entrevista em que se deve colocar o 

entrevistado em local e situação confortável à conversa; o início da entrevista pode 

ser conduzido por uma questão central que servirá de fio condutor no decorrer da 

entrevista; o corpo da entrevista, caso escolha-se o método semidiretivo o 

entrevistador deverá acompanhar a progressão do pensamento do interlocutor, 

convidando-o a sempre exprimir seu pensamento profundo, mantendo o foco; o fim 
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da entrevista é o momento de apreender se algo ficou para trás e quais foram as 

percepções do entrevistado.  

A pesquisa em questão alia os métodos qualitativos (entrevista 

semiestruturada, estudos de caso, focus group, etc.) aos quantitativos (survey, 

experimento, etc.) para o levantamento de dados que possibilitem o enriquecimento 

da discussão acerca do tema central. Dessa forma, nos deparamos com o 

metodologia quantitativa Delphi aplicado por Pascale (2005) em sua dissertação de 

mestrado na identificação de atributos que configuram qualidade às localizações 

residenciais na cidade de São Paulo.  

A metodologia Delphi busca a obtenção de opiniões de especialistas, visando 

a máxima convergência possível dessas respostas. Conferindo anonimato aos 

participantes, e configura-se em diferentes etapas entremeadas com feedbacks 

controlado de opiniões e tratamento estatístico das informações.  

 Consideramos extremamente valiosa a obtenção de dados a partir da técnica 

Delphi, no entanto, limitante à nossa pesquisa no sentido de que se restringe aos 

especialistas da área. Tendo em vista que objetivamos compreender de forma mais 

abrangente as ações do setor imobiliário e seus reflexos à geografia da cidade de 

Niterói, o público-alvo consiste nos agentes sociais (população local) e agentes 

intermediários (corretores de imóveis).  

A metodologia do questionário survey objetiva a obtenção de informações de 

determinado grupo por meio de um questionário, podendo ter propósito explanatório, 

exploratório ou descritivo. A priori consideramos nosso propósito descritivo, pois 

buscaremos compreender um fenônemo por subgrupos da população local e 

compará-las. O questionário survey  (quantitativo) elaborado na presente pesquisa 

possui embasamento nas conclusões da quali-triangulação.   

 Babbie (1999) comparando a pesquisa survey com os censos sinaliza que 

seu diferencial está no fato de examinar uma amostra da população, enquanto o 

censo abarca a população toda. Acredita que a pesquisa survey é uma ótima 

ferramenta às ciências sociais, sobretudo quando associada a outros métodos. 



47 

 

Surveys auxiliam na identificação de atributos e traços de uma determinada 

população, visa primordialmente à descrição, mas também possibilita estabelecer 

asserções explicativas. 

 Babbie (1999) destaca que a delimitação dos objetivos e da unidade de 

análise são critérios básicos na elaboração de uma survey e apresenta alguns 

modelos básicos:  

1 – Surveys interseccionais – os dados são colhidos num certo momento de uma 

amostra para descrever  uma população maior na mesma ocasião.   

2 – Surveys longitudinais – os dados são coletados ao longo do tempo esse 

desenho se fragmenta em três: a) Estudos de tendência – uma população pode ser 

amostrada e estudada em ocasiões diferentes, ainda que envolvam pessoas 

diferentes. b) Estudos de cortes – focaliza a mesma população específica cada vez 

que os dados são coletados, embora as amostras estudadas possam ser diferentes. 

c) Estudos de painel – envolvem a coleta de dados, ao longo do tempo, da mesma 

amostra de respondentes, que se chama painel.  

Freitas (2000) enquadra como pontos temporais o fato da pesquisa survey  

poder ser longitunidal ou corte-transversal, sendo a última um modelo que se baseia 

na coleta de dados em um só momento, com a pretensão de descrever e analisar o 

estado de uma ou várias variáveis. Babbie (1999) diz que um survey interseccional é 

apropriado para a descrição de um tempo único, ou seja, identifica-se a população 

relevante, seleciona uma amostra de respondentes e faz o survey. 

Trabalhar com o processo de amostragem de uma população na concepção 

de Babbie (1999) é importante para uma pesquisa por uma questão de tempo e 

custo, Perrien, Chéron & Zins (1984) apud Freitas (2000) consideram importante ao 

processo de amostragem a definição da população-alvo, e, para que a pesquisa 

survey garanta maior grau de fidedignidade possível utilizam-se dois tipos de 

métodos de amostragem: amostragem probabilística e amostragem não 

probabilística. O tamanho da amostra é importante para que os resultados sejam 
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precisos e confiáveis, o quantitativo suficiente não é definido, mas é consenso que 

quanto maior o tamanho da amostra maior será a precisão.  

 Freitas (2000) afirma ser importante cruzar os dados qualitativos com os 

quantitativos, admitindo que a academia é ainda reticente quanto aos dados 

qualitativos, mas que eles permitem a criação de novos dados, os quais exigem do 

pesquisador tempo e dedicação, mas possbilitam bons frutos, por influenciarem 

numa maior riqueza de conclusões. As váriáveis da pesquisa survey podem ser 

qualitativas (sexo, por exemplo) assim como quantitativa (ter números como 

resultados).  

Acreditamos que a variável de razão seja a mais adequada à nossa pesquisa, 

tendo em vista que pode-se utilizar média geométrica, o importante é conhecer o 

ponto zero. Por fim, a pesquisa survey não deve ser limitante ao pesquisador, 

permitindo a triangulação de métodos de coleta de dados, que permitam a adoção 

de procedimentos adequados, adoção de estratégias que garantam alta taxa de 

respostas e buscar o melhor elo entre a unidade de análise e os respondentes.  

 O questionário consiste em uma técnica de investigação composta por um 

número relativamente elevado de questões apresentadas às pessoas, tendo como 

objetivo o conhecimento de opiniões, interesses, preferências, expectativas, etc. A 

principal diferença entre o questionário e entrevista é que nessa última as questões 

são formuldadas oralmente às pessoas, que respondem da mesma forma (GIL, 

1989, p. 124).  

Algumas vantagens do questionário elencadas por Gil (1989, p.125) são:  

1 - possibilita atingir um grande quantitativo de pessoas mesmo que dispersas 

geograficamente, tendo em vista que podem ser enviados eletronicamente, por 

exemplo.  

1 – implica em menores custos com pessoal por não requerer treinamento;   

2 – garante o anonimato das pessoas;  

3 – permite com que as pessoas respondam no momento que lhe for conveniente;  
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5 – não expõe os pesquisados à influência de opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado.  

Algumas limitações são:  

1 – exclui aqueles que não sabem ler e escrever;  

2 – impede o suporte ao informante caso ele não compreenda corretamente as 

perguntas ou instruções;  

3 – não permite conhecer as circunstâncias em que foi respondido;  

4 – não garante que  seja totalmente e fielmente preenchido, o que pode implicar na 

representatividade da amostra;  

5 – não podem conter grande quantitativo de perguntas, tendo em vista que se 

forem muito longos podem ficar cansativos e não serem respondidos.  

Nosso questionário survey mesclou variáveis qualitativas e quantitativas, 

tendo em vista que buscamos conhecer características gerais do entrevistado.  

como: sexo, escolaridade, estimativa de renda familiar e caracterização geral do 

imóvel (se o imóvel em que reside é próprio ou alugado, se configura em casa ou 

apartamento e quantos quartos possui). Assim como contemplamos na aplicação do 

questionário survey os agentes sociais (população local) e os agentes intermediários 

(corretores de imóveis). 

O objetivo do questionário survey consistiu na identificação dos atributos 

urbanos de localização e vizinhança (Tabelas 2 a 5), através da definição de 

aspectos qualitativos que caracterizam o entorno residencial na escolha da 

localização residencial. Os atributos urbanos de localização e vizinhança envolvem 

aspectos relacionados a: 1- qualidade ambiental; 2- infraestrutura; 3- comércio e 

serviços; 4- característica econômico-sociais.  

O entrevistado teve que avaliar os atributos a partir de uma escala par de 

importância composta por quatro categorias através da atribuição de notas que 

variam de 0 (zero) a 3 (três), sendo: nota 0 – sem nenhuma importânica; 1 – pouco 
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importante; 2 – importante e 3 – muito importante (Tabela 1). A utilização de quatro 

categorias tem a intenção de facilitar o entrevistado a classificar o grau de 

importância do atributo, cumprindo com o escopo estatístico principal que é 

diferenciar os atributos imprescindíveis dos demais.  

A análise de conteúdo das entrevistas foi triangulado ao questionário survey 

(APÊNDICE A) inspirada no trabalho de Pascale (2005) a qual criou atributos 

urbanos que mais influenciam na decisão da localização residencial. A pergunta que 

norteou a construção do questionário foi: Quais os atributos urbanos definem a 

qualidade de uma localização residencial na concepção dos agentes sociais 

(população local) e aos agentes intermediários (corretores de imóveis)? 

1.1 - Escolha dos agentes sociais e intermediários (corretores de 

imóveis): 

Dentre os agentes sociais, no caso os moradores da cidade, buscamos 

contemplar as regiões administrativas da cidade inseridas no rol de lançamentos 

imobiliários entre 2001-2014, respectivamente: região Praias da Baía, Oceânica, 

Norte e Pendotiba. Dentre os agentes intermediários, nosso público-alvo foram os 

corretores de imóveis, associados ao processo de comercialização e de veiculação 

de propaganda dos empreendimentos lançados, para tal buscamos contemplar as 

principais imobiliárias que atuam na cidade.  

A aplicação do questionário survey ocorreu através do meio eletrônico 

(Google Forms), no qual os entrevistados tiveram acesso a uma breve apresentação 

da pesquisa assim como dos critérios de avaliação dos atributos para preenchimento 

das tabelas.  

A Figura 5 foi elaborada com questões fechadas múltiplas escolhas e 

questões abertas com o intuito de evidenciar as informações pessoais, relevantes 

por permitirem traçar um perfil socioeconômico dos agentes entrevistados e 

posteriormente estabelecer uma correlação com as notas atribuídas aos atributos 

urbanos de qualidade à localização residencial.  
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Figura 5: Informações socioeconômicas a serem coletadas na entrevista survey. 

1) Sexo 4-6 SM (  )

Feminino (  ) 7-10 SM (  )

Masculino (  ) ACIMA DE 10 SM (  )

2) A qual grupo você pertence:

morador da cidade de Niterói (  ) 8) Você mora em:

profissional da área de corretagem que atua na cidade de Niterói (  ) casa (  )

liderança de área popular para a luta pelo direito à moradia e à cidade (  ) apartamento (  )

3) qual a sua faixa etária 9) Seu imóvel é:

(  ) De 20-25 anos Alugado (  )

(  )De 26-30 anos Comprado (  )

(  )De 31-35 anos 10) Seu imóvel possui:

(  )De 36-40 anos 1 quarto (  )

(  )De 41-50 anos 2 quartos (  )

(  )Acima de 51 anos 3 quartos (  )

4) Bairro em que reside em Niterói: 4 quartos ou mais (  )

5) Há quanto tempo mora em Niterói: Cobertura (  )

Menos de 1 ano (  ) 11) Qual o seu grau de escolaridade?

1-5 anos (  ) Fundamental Incompleto (  )

6-10 anos (  ) Fundamental Completo (  )

Mais de 10 anos (  ) Médio Incompleto (  )

Desde que nasceu (  ) Médio Completo (  )

6) Caso não seja natural de Niterói, qual sua cidade de origem? Superior Incompleto (  )

7) Qual a sua renda familiar? Salário-mínimo em 2019 (R$998,00) Superior Completo (  )

 NÂO POSSUO (  ) Mestrado (  )

1-3 SM (  ) Doutorado (  )

Entrevista - survey

Informações pessoais

 

Fonte: Tabulação Figueiredo (2019). 

1.2 – O tamanho da amostra: 

Conforme já justificamos anteriormente, o questionário survey, baseado no 

método utilizado por Pascale (2005), foi adaptado para a presente pesquisa. A 

pesquisa em questão visou um ganho qualitativo, assim como o método Delphi 

destaca, não há um número mínimo a ser trabalhado.  

Pascale (2005) destaca que amostras com mais de 50 participantes 

apresentam ineficiência de custos relacionadas ao tempo, e, grupos inferiores a 10 

participantes resultam em escassez quanto à geração de ideias. A amostragem foi 

estratificada tendo em vista que para responder o questionário survey ser residente 

na cidade de Niterói foi posto como condição obrigatória.  

Babbie (1999) afirma que a amostra estratificada afere um maior grau de 

representatividade, por se organizar em subconjuntos homogêneos, o que garante a 
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representação adequada das variáveis de estratificação para aumentar a 

representação de outras variáveis relacionadas a elas.  

A amostra estratificada para Vergara (2005) pode ser proporcional ou não, por 

isso nos espelhamos no quantitativo de 50 participantes voluntários e não 

identificados, tal como propôs Pascale (2005), e, quando alcançamos 53 

respondentes no questionário survey encerramos o formulário do Google.  

Dos 53 participantes tivemos que eliminar 6 tendo em vista que não 

preencheram 100% da matriz de representatividade dos 46 atributos,  o que 

implicaria em discrepâncias no cálculo das notas dos atributos, portanto, ao final 

foram consideradas 47 amostras do questionário survey.  

1.3 -  Critério de julgamento da qualidade dos atributos urbanos de 

localização:  

A escala Likert foi utilizada, Babbie (1999) afirma que definimos uma escala 

como uma medida composta construída com base numa estrutura de intensidade 

entre os itens da medida. Na construção de escalas, os padrões  de respostas entre 

vários itens são ponderados, basicamente se apresenta aos entrevistados uma 

declaração e posteriormente busca-se julgar a força relativa da concordância ou 

discordância das respostas.  

No presente trabalho a escala ordinal par foi oferecida aos entrevistados para 

que manifestassem sua concordância ou discordância, segundo a graduação: sem 

nenhuma importância (0), pouco importante (1), importante (2) e muito importante 

(3). A escala par na aplicação do questionário survey evita posicionamentos neutros 

pois força o entrevistado a opinar de forma mais determinante sobre o que é 

perguntado, uma vez que não existe uma opção que represente o meio termo.  

Posteriormente, procede-se à avaliação dos vários itens, calcula-se o 

resultado total pela soma dos itens e analisam-se as respostas para verificar quais 

os itens que discriminam mais claramente entre os que obtêm resultados elevados e 

os que obtêm resultados baixos na escala total (GIL, 1989).  
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A Tabela 1 evidencia a escala de importância associada a um intervalo de 

notas que varia de 0 a 3, sendo a nota (0) aplicada aos atributos considerados para 

o entrevistado sem nenhuma importância, ou seja, poderiam ser retirados da matriz. 

As notas de 1 a 3 possuem uma variação de pouco importante (nota 1) a muito 

importante (nota 3).  

Tabela 1: Critério para aplicação de nota aos atributos da matriz. 

Critério para aplicação de notas aos atributos 

Intervalo de 
notas Representatividade do atributo 

0 Sem nenhuma importância 

1 Pouco importante 

2 Importante 

3 Muito importante 

Fonte: Pascale (2005) - tabulação Figueiredo (2019). 

 Para efeitos de esclarecimentos aos entrevistados, iremos explicar que 

quando aparece na matriz critérios relacionados à:  

 Proximidade de: pode ser considerada como acesso à pé, quando se tratar de 

serviços do dia-a-dia (ex. proximidade de farmácias e/ou drogarias) e 

percurso rápido de carro ou transporte público quando se tratar de serviços 

utilizados com menor frequência (ex. proximidade de hipermercados).  

 Local: usado como sinônimo de entorno, vizinhança ou adjacência, não se 

referindo especificamente ao terreno do empreendimento.  

1.4 - Tratamento estatístico das informações: 

Como não há uma regra para o tratamento das informações, Campana (1988) 

explica que para análise de opiniões podem ser utilizadas múltiplas técnicas 

quantitativas. Realizamos uma média das notas dos entrevistados dentro de cada 

atributo discriminado nos grupos: a) qualidade ambiental (10 atributos); b) 

acessibilidade, sistema viário e transportes (10 atributos); c) comércio e serviços (20 

atributos); d) aspectos socioeconômicos (6 atributos).   
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No total foram 46 atributos distribuídos dentre os grupos de análise dos 

atributos urbanos de localização e vizinhança que caracterizam as necessidades e 

preferências dos grupos sociais elencados em relação à escolha da localização 

residencial.  

 Quanto à análise e tabulação dos dados a caracterização do que é típico no 

grupo é feita mediante a utilização das chamadas ―medidas de tendência central‖, 

das quais as mais importantes são: a média aritmética, a moda e a mediana (GIL, 

1989).  

Babbie (1999) aponta que as medidas de tendência central oferecem a 

vantagem de reduzir os dados brutos a uma forma mais manejável, pois um único 

número (ou atributo) pode representar todos os dados detalhados coletados sobre 

uma variável.  

Gil (1989) afirma que essas três medidas têm dupla função, por 

primeiramente, representarem todos os resultados obtidos pelo grupo, fornecem 

uma descrição precisa do grupo como um todo, além de possibilitar um confronto de 

dois ou mais grupos em termos de representação típica.  

 De acordo com Gil (1989, p.175) a média aritmética é a mais utilizada entre 

as três medidas de tendência central, indicada nas situações:  

a) quando os resultados se distribuem simetricamente em torno de um ponto 

central; 

b) quando se deseja obter a medida da tendência que possui a maior 

estabilidade; 

c) quando for necessária a utlização posterior de outras medidas, como o 

desvio-padrão, que se baseiam na média; 

Para Babbie (1999) a mediana representa o atributo do meio na distribuição 

ordenada dos atributos observados. E Gil (1989) indica a utilização da mediana nas 

seguintes situações: 
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a) quando se deseja obter o ponto médio exato da distribuição; 

b) quando há resultados extremos que afetariam a média de maneira 

acentuada.  

Com relação à moda Babbie (1999) diz ser o atributo mais frequente, 

agrupado ou não, enquanto Gil (1989) considera medida menos utilizada dentre as 

medidas de tendência central, só se aplicando nos casos em que o valor procurado 

se refere ao que é mais típico.  

No entanto, Pascale (2005) baseada em Mattar (1998) utilizou a moda, por 

considera-la medida de posição em que o valor da variável ocorre com maior 

frequência, representando o campo de concentração das respostas, a tendência 

central.  

A medida de dispersão adotada por Pascale (2005) foi a frequência relativa 

em relação à moda, resultante da contagem das ocorrências de respostas por opção 

passível da variável (frequência absoluta), dividida pelo total de elementos da 

amostra (MATTAR, 1998). Demonstra os pontos de concentração (convergência) e, 

consequentemente, a dispersão das notas aplicadas pelo grupo de participantes 

para cada atributo, explicitando a confiabilidade dos resultados.  

No trabalho de Pascale (2005) a frequência relativa foi arbitrada em 30% e 

auxiliou a autora a definir os atributos da matriz, pois aqueles que receberam nota 

zero da maioria dos especialistas (moda), numa frequência relativa em relação a 

moda superior a 30% foram eliminados da matriz. Os pesos atribuídos à matriz de 

atributos de localização foram os seguintes: 

 O peso de cada atributo é resultante da proporção da sua nota dentro do 

grupo, ou seja, da razão entre a nota do atributo e a somatória das notas dos 

atributos de seu grupo. O peso foi expresso em porcentagem; 

 E o peso de cada grupo é resultante da proporção da sua nota dentro do 

conjunto de grupos de atributos, ou seja, pela razão entre a sua nota e a 

somatória das notas dos grupos. Esse peso foi expresso em porcentagem.  
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O estabelecimento de pesos para os grupos de atributos se deve a diferença no 

grau de representatividade de cada grupo, em função das notas atribuídas aos 

respectivos atributos. Portanto, o estabelecimento de pesos visa compensar as 

diferenças e proporcionar maior confiabilidade aos resultados (PASCALE, 2005, 

p.73)  

1.5 -  Os atributos urbanos de localização e vizinhança: 

Apresentamos abaixo os cinco grupos de julgamento discriminados entre as 

tabelas 2 e 5 que juntos contabilizam 46 atributos urbanos de localização e 

vizinhança. Os entrevistados tiveram que aferir nota à cada atributo dentre os grupos 

apresentados seguindo a escala de importância explicitada na Tabela 1, aplicando 

notas de 0 (zero) a 3 (três), ou seja, com escala par os entrevistados são de certa 

forma obrigados a definir um posicionamento mais efetivo, tendo em vista que não 

há meio termo.  

Tabela 2: Atributos urbanos de localização e vizinhança: Qualidade Ambiental 

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA 

QUALIDADE AMBIENTAL NOTA 

Proximidade com parques (áreas verdes)   

Local distante de rios e/ou córregos poluídos   

Local tranquilo quanto ao nível de ruídos (poluição sonora)   

Local onde não ocorram alagamentos   

Local distante de terrenos baldios e/ou aterros sanitários   

Local com ruas arborizadas   

Proximidade de Praças   

Local "limpo" em termos de poluição visual (cartazes, outdoors, etc.)   

Bom estado de conservação das construções na vizinhança (manutenção)   

Região com conjunto arquitetônico expressivo (projetos de arquitetos reconhecidos)   
Fonte: Pascale (2005) - tabulação Figueiredo. 
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Tabela 3: Atributos urbanos de localização e vizinhança: Acessibilidade, Sistema 
Viário e Transportes 

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA 

ACESSIBILIDADE, SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES NOTA 

Proximidade de estações de barcas   

Fácil acesso a vias arteriais (principais avenidas de bairros)   

Bom dimensionamento das ruas e avenidas da região (região com 
Baixo nível de congestionamento de tráfego)   

Facilidade de estacionar na região   

Fácil acesso aos principais centros de serviços    
Fácil acesso a estrada e rodovias (Ponte Rio-Niterói, Niterói-Manilha, 
etc.)   

Bom sistema de sinalização na região   

Proximidades de pontos de ônibus com linhas para os principais 
centros de serviços   

Proximidade com terminais de ônibus urbanos   

Facilidade de circular de bicicleta (meio de transporte alternativo)    
Fonte: Pascale (2005) - tabulação Figueiredo. 

Tabela 4: Atributos urbanos de localização e vizinhança: Comércio e Serviços 

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS NOTA 

Proximidade com faculdades e/ou universidades   

Proximidade de academias de ginástica   

Proximidade de agências bancárias   

Proximidade de shopping centers   

Proximidade de escolas    

Proximidade de padarias e/ou minimercados/ sacolões   

Proximidade de farmácias e/ou drogarias   

Proximidade de ruas comerciais (lojas de vestuário, calçados,etc.)   

Proximidade de ruas de serviços (consultórios médicos, odontológicos, de advocacia, etc.)   

Proximidade de hipermercados   

Proximidade de hospitais   

Proximidade de biblioteca   

Proximidade de cinema e/ou teatros   

Proximidade de bares e/ou restaurantes   

Proximidade de clubes e/ou centros esportivos e/ou de recreação   

Proximidade de delegacias e/ou postos policiais   

Proximidade de postos de gasolina   

Proximidade de conveniências (chaveiros, xerox, bancas de jornal, papelarias, etc.)   

Proximidade de feiras-livres   

Proximidade de centros culturais e/ou museus   
Fonte: Pascale (2005) - tabulação Figueiredo. 
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Tabela 5: Atributos urbanos de localização e vizinhança: Aspectos socioeconômicos 

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E 
VIZINHANÇA 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS NOTA 

Local distante de favelas   

Local próximo a bairros valorizados   
Nível socioeconômico da região (status de 
vizinhança)   

Local afastado de áreas e/ou de prostituição   

Baixo índice de violência na região   

Bairro com identidade histórica   
Fonte: Pascale (2005) - tabulação Figueiredo. 

Os atributos urbanos que configuram qualidade a uma localização residencial 

podem influenciar nas escolhas tanto dos potenciais compradores quanto dos 

empreendedores imobiliários, sendo que esses últimos têm na localização a 

possibilidade de de monopolizar condições não reprodutíveis, as quais possibilitarão 

a extração de sobrelucros de localização (RIBEIRO, 1997).  

Botelho (2007) assinala que o preço cobrado pelas terras urbanas possui 

relação direta com a sua localização, que leva em consideração acessibilidade, 

vizinhança e se há construção nele ou não. A importância dos elementos locacionais 

na diferenciação dos valores de uso, logo dos valores de troca, cresce na razão 

direta da diferenciação do espaço em termos objetivos, ou seja, qualidade e 

acessibilidade aos equipamentos urbanos, assim como subjetivos, com diferentes 

conteúdos sociais e simbólicos de determinados pontos da cidade (RIBEIRO, 1997). 

 Para Lefebvre (2008, p.129) o comprador de espaço adquire o valor de uso, 

pois além dos signos de prestígio e posição social e o volume habitável, adquirem 

também uma distância e tempo. Esses referentes, sobretudo aos centros, tornam os 

lugares mais ou menos desejáveis, através da economia de tempo e amenidades. 

Ele afirma ainda que o valor de uso e o valor de troca situam-se no espaço.  

Ao mesmo tempo em que há a imposição dos custos de produção há também 

a especulação acerca do volume construído ser imóvel. Destaca ainda que o valor 

de uso ―acaba por ser representado em termos hierarquizados: vantagens, 
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capacidade de poder e de relação com o poder, meios e lugares mais ou menos 

prestigiosos‖(LEFEBVRE, 2008, p.131). 

A cidade de Niterói desde o período colonial passou por um crescimento do 

seu tecido urbano atrelado à influência da centralidade da cidade do Rio de Janeiro, 

Dessa forma, a região Praias da Baía (PB) passou por um processo de ocupação do 

solo urbano mais lento e gradual ao longo dos séculos XIX e XX, tendo uma 

ocupação orientada pelo sistema de transportes (bondes e sistema hidroviário) em 

forma de leque. A centralidade na região partiu das barcas como ponto focal devido 

à proximidade com o Rio de Janeiro, capital do Império e posteriormente capital da 

República.  

Enquanto a Região Oceânica (RO) se tornou vetor de crescimento da cidade 

a partir da década de 1970, com a expansão fronteira urbana orientada pelo sistema 

de transporte rodoviário, apresentando na década de 1980, crescimento 

demográfico de 10% ao ano e de 5% na década de 1990. Destacamos que a década 

de 1970 foi marcada pela expansão da indústria automobilística, e por consequência 

de automóveis nas cidades.  

A pavimentação das vias para a Região Oceânica, além do sistema de 

financiamento facilitado pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) permitiu com que 

a nova classe média em ascensão conseguisse adquirir sua casa suburbana, 

implicando na expansão da fronteira urbana. Oliveira & Mizubuti (2007) apontam que 

houve uma expansão demográfica repentina na cidade, de acordo com o censo do 

IBGE em 1970 a população residente da cidade era de 324.246 habitantes, 

passando em 1980 para 397.123 e no censo de 1991 registrou-se 436.155 

habitantes. Esse aumento expressivo aqueceu a construção civil, sobretudo, com a 

produção de habitação para a classe média e para segmentos de alto padrão de 

renda. 

O Estado atua como agente que auxilia no (re)arranjo e fragmentação do solo 

urbano, de forma a torná-lo uma mercadoria mais atraente e consumível na lógica 

de circulação de capital. Enquanto o setor imobiliário busca constantemente 

diferenciar o espaço urbano do ponto de vista: físico, social e simbólico com o intuito 
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recriar o submercado monopolista, através da criação de novos espaços 

construtíveis, com a divulgação de novos estilos de vida, maneiras modernas de 

morar, etc.  

Smolka (1983) afirma que os investimentos tanto público quanto privado 

implicam em modificações no ambiente construído os quais envolvem 

externalidades, efeitos de vizinhança, capazes de gerar efeitos positivos ou 

negativos com relação à localização. Os efeitos de vizinhança englobam aspectos 

ambientais como poluição, níveis de ruídos, congestionamentos, ou seja, atributos 

que combinados definem as vantagens locacionais daquela localização do espaço 

urbano da cidade.  

Os empreendimentos imobiliários se diferenciam através dos atributos que 

podem estar relacionados a fatores intrínsecos (área privativa média, tipologia, 

finalidade, etc.) e a fatores extrínsecos (qualidade ambiental, infraestrutura urbana, 

acessibilidade, etc.). A diversidade na qualidade dos atributos, já no momento de 

lançamento do empreendimento, permite inferir uma segmentação do mercado ao 

direcionar o produto à determinado público-alvo. Hallam (1992) afirma que pessoas 

com demandas por serviços e padrão de renda semelhantes tendem a ocupar as 

mesmas localizações, tornando-as mais homogêneas.  

Portanto, os atributos não terão o mesmo grau de importância para diferentes 

estratos de renda, estilos de vida, etapas do ciclo de vida familiar, entre outras 

variações possíveis nas segmentações de mercado.  Por exemplo, a proximidade 

com a estação das barcas e linhas de ônibus pode ser mais valorizada por uma 

determinada classe social que faz uso desses serviços de transporte público 

rotineiramente, que para classes sociais com maior poder aquisitivo, as quais fazem 

maior uso de transporte individual.  
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Capítulo 2 – A geografia imobiliária da cidade de Niterói: jogo 

espacial, ações e estratégias. 

 

 

2.1 - O setor imobiliário e a questão da habitação 

 Percebemos na literatura sobre o tema que as definições acerca do setor 

imobiliário não são claras e variam de acordo com os objetivos do estudo. 

Wissenbach (2008) em seu trabalho distinguiu as definições a partir de um enfoque 

mais analítico com ênfase nas atividades propriamente imobiliárias e outro mais 

operacional que o compara com outros setores da economia, privilegiando mais 

comumente a indústria da construção. Botelho (2007, p.25) afirma que o setor 

imobiliário11 deve se entendido como: 

Conjunto de atividades que envolvem subsetores de materiais de 
construção, de construção de edifícios e obras de engenharia civil, 
bem como aqueles ligados ao terciário, tais como atividades 
imobiliárias e as atividades de manutenção predial. 

Wissenbach (2008, p.21) afirma que: 

O setor imobiliário se forma a partir do conjunto de atividades 
relacionadas às diversas etapas de trabalho, antes, durante e depois 
da construção de imóveis. De forma resumida, compreende desde o 
segmento de materiais de construção (fabricação e comercialização), 
passa pela aquisição de terrenos, e pelo processo de construção em 
si, ligado à dinâmica da construção civil. São necessárias ainda 
outras atividades relacionadas à comercialização de um bem de alto 
custo: a promoção de lançamentos imobiliários, e a venda das 
unidades e os serviços de corretagem. A importante participação do 
setor bancário e financeiro se dá em todas as fases do 
empreendimento, inclusive estendendo-se por muito tempo após a 
sua conclusão.  

 A produção de indicadores sobre o mercado imobiliário da cidade de Niterói é 

baixíssima ou até mesmo inexistente, requerendo por parte da pesquisadora do 

                                            
11 Conforme afirmamos, são várias as definições acerca do setor imobiliário. Pereira-Leite1, por 

exemplo, o fragmenta em cinco segmentos: corretagem e seguros; administração de propriedades e 
construções; financiamento imobiliário; desenvolvimento de terras e construção de casas; e avaliação 
de imóveis. Pereira-Leite, L.R. Estudo das estratégias das empresas incorporadoras. 
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presente trabalho elaborar tais indicadores a partir das informações coletadas com a 

ADEMI-Rio em 201412.  

Os indicadores13 sobre o mercado imobiliário de Niterói produzidos na 

presente pesquisa têm como referência os indicadores divulgados pela ADEMI-Rio 

sobre a cidade do Rio de Janeiro, a qual possui expressiva produção14, 

extremamente úteis para analisar o comportamento do setor, mas não permitem 

compará-los com os demais segmentos da economia.  Aliam-se aos indicadores o 

levantamento de dados através da realização de entrevistas e aplicação do 

questionário survey em busca de informações que possam dialogar bem como 

estruturar uma solidez para a pesquisa em questão.  

Consideramos importante expor que o percurso no levantamento de dados 

para a pesquisa foi penoso, pelo difícil acesso aos dados estatísticos de uma cidade 

que faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No entanto, não há setor 

da Prefeitura Municipal de Niterói debruçado no levantamento e registro de dados 

atualizados da cidade.  

De forma a endossar os dados e ampliar o horizonte de análise buscamos 

diversas fontes consultivas como: Sinduscon-Rio, Sinduscon-Niterói, SECOVI-Rio, 

SECOVI-Niterói, Sindimoveis EST/RJ; Arquivo do jornal ―O Fluminense‖, Arquivo da 

Câmara de Niterói, ADEMI-Rio, ADEMI-Niterói e imobiliárias como: Brasil Brokers; 

SPIN - inovações imobiliárias; Self Imóveis; Julio Bogoricin; Secretaria Municipal de 

Planejamento (SEPLAG); Secretaria Municipal de Tecnologia e Secretaria Municipal 

de Urbanismo (SMU).  

                                            
12

 Durante a produção da dissertação de Mestrado foi possível obter dados extremamente valiosos 
acerca do mercado imobiliário da cidade de Niterói entre 2001-2014 junto à ADEMI-Rio, a qual 
forneceu dados brutos acerca da produção imobiliária na cidade. A mesma instituição alegou não ter 
dado continuidade ao levantamento dos dados mediante a redução da equipe de pesquisa e que o 
enfoque estava sendo dado à cidade do Rio de Janeiro. A ADEMI-Niterói sofreu redução na equipe 
da pesquisa em 2010, posteriormente trabalha apenas com dados fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo (SMU), os quais são os aceites de obras por ano.  
13

 Um dos indicadores produzidos é o VGL – Valor Geral de Lançamento - É a quantidade de 
unidades lançadas multiplicadas pelo preço médio de lançamento. 
14

 A ADEMI-Rio realiza a produção de indicadores acerca do mercado imobiliário da cidade do Rio de 
Janeiro desde junho de 2003, a qual nomeia de ―Pesquisa ADEMI‖.  
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Dentre os agentes produtores do espaço destacamos inicialmente a atuação 

do setor imobiliário, dessa forma, buscamos delinear a espacialização por região de 

planejamento dos empreendimentos lançados no mercado imobiliário de Niterói. 

Para isso usamos dados que ADEMI-Rio nos disponibilizou referentes aos 

empreendimentos lançados na cidade de Niterói no período entre 2001-2014, o que 

nos permitiu a seguinte visualização: os bairros e regiões de planejamento; a 

finalidade consistindo em residencial ou comercial; a finalidade complementar se 

subdividindo em apartamento, loja ou sala; a tipologia mensurando a quantidade de 

quartos ou salas; o quantitativo de unidades; em alguns casos obtivemos acesso à 

área privativa média; o preço médio inicial; o preço médio por metro quadrado inicial 

e por fim o incorporador, ou seja, qual construtora. 

Ressaltamos que por se tratar de empreendimentos de grande porte, regiões 

como a Oceânica e Pendotiba não possuem uma gama significativa de 

empreendimentos, e, quando os possui em alguns períodos é direcionada a alguma 

classe social restrita. 

Ribeiro (1997, p.158) diferencia formas de produção de moradias, uma delas 

ocorre quando ―a empresa de construção trabalha sob a encomenda do 

incorporador, o que significa que a característica da produção capitalista da moradia 

é a subordinação do capital produtivo ao capital de promoção‖.  

No presente trabalho as construtoras representam uma das vertentes do setor 

imobiliário, representante de uma parcela no universo dos agentes produtores do 

espaço urbano de uma cidade. Importante destacar a escolha na análise da 

produção imobiliária da cidade evidenciou o grande capital envolvido no circuito de 

produção de moradias, o qual se concentrou na região Praias da Baía (PB) devido 

ao porte dos empreendimentos, associados à verticalização e poder aquisitivo da 

população local.  

Enquanto nas demais regiões, no caso a Região Oceânica e Pendotiba, os 

agentes produtores do espaço estão inseridos no que Ribeiro (1997, p.156) 

caracteriza de produção não-mercantil, caracterizada quando o processo de 

aquisição do terreno, construção e venda da moradia é realizada pelo usuário. Que 

possui duas variantes: a produção sobre encomenda do usuário-proprietário ou a 
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autoconstrução, de uma forma geral ocorre pela ação de empreiteiros que não 

possuem figura jurídica.  

Dados importantes para a identificação do comportamento do setor imobiliário 

foram fornecidos pela ADEMI-Niterói (Associação de Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário de Niterói), que representa mais de 80% do mercado imobiliário 

de Niterói. A ADEMI-Niterói inclui construtoras, incorporadoras, firmas de venda de 

imóveis, escritórios de arquitetura e prestadores de serviços e dados da SMU 

(Secretaria Municipal de Urbanismo).  

Pascale (2005, p.30) esclarece que os empreendimentos imobiliários 

consistem em produtos residenciais, normalmente edifícios, destinados à venda. O 

ciclo de formatação do dos produtos imobiliários consistem no de formatação 

(planejamento) e no de implantação (produção e comercialização).  

No ciclo de planejamento definem-se ações estratégicas como: definição do 

mercado alvo, tipologia do produto a ser lançado, estrato de renda dos possíveis 

compradores, etc. Nesse momento é definida a localização do empreendimento, 

sendo pertinente, portanto vislumbrar os atributos urbanos que configuram qualidade 

aos diferentes agentes envolvidos nos processos de formatação e implantação do 

produto imobiliário.  

Abramo (2007) busca a linha heterodoxa para tentar compreender a 

explicação microeconômica das escolhas residenciais e da coordenação que 

produzem. A ordem residencial urbana emerge do confronto mercantil das decisões 

de localização. Os tomadores de decisão, ou seja, as famílias são classificadas 

pelos seus recursos e suas escolhas são orientadas pelas externalidades de 

vizinhança. As famílias tomam decisões de forma descentralizada, dessa forma não 

dá para prever a localização de suas moradias. 

Abramo (2007, p.52) afirma que a cidade é segmentada, uma vez que as 

famílias buscam externalidades de vizinhança, ou seja, estão em busca de estarem 

próximas às outras de mesmo nível de renda. Assim, diferente da perspectiva 

ortodoxa, que acredita na busca de proximidade com o centro de negócios, o autor 

acredita que as localizações residenciais sofram influências mais subjetivas, como 
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por exemplo, dos diversos tipos de famílias, classificadas segundo seus recursos 

(segmentação social pela renda).  

A valorização de uma determinada localização da cidade irá ocorrer enquanto 

a demanda valorizar os atributos da mesma, ou seja, a população residente de um 

bairro, por exemplo, pertencente a um estrato de renda, devem julgar positivamente 

suas qualidades. Pois caso não seja mais identificado como atraente para esse 

grupo, pode ocorrer deterioração, seja por alteração em seu uso ou até mesmo pela 

substituição do grupo social ocupante.  

A termos de exemplificação, Abramo (2007) sugere que uma família pode 

buscar tirar vantagem de uma externalidade de vizinhança ao possuir renda inferior 

aos demais daquela localização, ao se inserir naquela localização com o intuito de 

criar seus filhos em um local com maior capital humano. No entanto, essa inserção 

desse intruso poderia quebrar a homogeneidade do local, do bairro, levando à saída 

do grupo social que o ocupara anteriormente.  

O ciclo de vida das localizações residenciais na estrutura espacial das 

cidades para Abramo (2007) podem seguir duas perspectivas: 1- a coordenação 

espacial entre agentes do mercado residencial; 2 – mercado residencial por ser 

autorreferencial, depende das interdependências das decisões, além das 

irreversibilidades na estrutura residencial urbana, estabelecidas pelas decisões do 

passado.  

A dinâmica do mercado de localização é um jogo de espelhos, o ambiente é 

especular, ou seja, dependerá de antecipações subjetivas. Dessa forma, para 

compreender a evolução dos perfis dos estoques de uma localização, Abramo 

(2007) trabalha com a ―convenção urbana‖, ou seja, a decisão de produção 

residencial por parte dos empreendedores ocorre a partir de um comportamento 

mimético inspirado em crenças compartilhadas.  

Os empreendedores urbanos muitas vezes são referenciados como aqueles 

bem informados e que sabem o que estão fazendo na lógica de produção de 
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moradias. No entanto, por atuarem em um ambiente especular, antecipa a ação de 

todos. 

Uma das estratégias dos empreendedores urbanos para dar solidez a um 

discurso construído e gerar uma coordenação espacial das famílias ao consumo do 

que foi produzido por meio da imitação (externalidades de vizinhança), consiste na 

emissão de metassinais de localização.  

A atuação consiste no campo subjetivo e cognitivo, a propagação dos 

metassinais de localização podem criar novas convenções ou destruir antigas, para 

isso, necessita objetivamente de que as famílias tenham crença real no ruído 

transmitido, ao buscarem as localizações dos estoques construídos.  

As convenções urbanas não são permanentes, elas podem ser destruídas e 

recriadas, por exemplo, através do processo de inovação-diferenciação praticado 

pelos empreendedores, uma antiga configuração residencial pode ser destruída para 

produzir outras.  

A convenção urbana reflete a definição do tipo de família que os 

empreendedores supõem que gostaria de residir numa determinada localização 

(externalidade de vizinhança), a partir da suposição de que encontrarão 

semelhantes.  

A vida e morte das convenções urbanas podem ser vistos em dois níveis: da 

localização particular e da estrutura espacial da cidade. Para uma localização 

particular, na cidade de Niterói tomamos com exemplo a região Praias da Baía, com 

maior destaque ao bairro de Icaraí, a sucessão de convenções ao longo do tempo 

permitiu reforçar a centralidade histórica dos seus estoques residenciais, 

consequentemente, acarretando no processo de adensamento populacional e 

verticalização.  

Na perspectiva da dinâmica espacial residencial da cidade, as convenções 

urbanas criadas a partir das inovações espaciais podem gerar deslocamentos que 

inferem nas externalidades de vizinhança, pois as novas convenções traçadas para 
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determinados perfis de usuários, geram um deslocamento espacial dos mesmos em 

busca de desfrutar as externalidades de vizinhança.  

Percebemos algumas frentes de atuação do setor imobiliário na cidade de 

Niterói a partir de convenções urbanas associadas às inovações espaciais a partir 

dos lançamentos de empreendimentos em determinadas áreas dos bairros de Icaraí 

e Santa Rosa que passaram a chamar de ―Jardim Icaraí‖ e ―Jardim Santa Rosa‖ na 

região Praias da Baía.  

Assim como vislumbramos a Região Oceânica dentro de um cenário similar, 

com uma atuação que ocorreu, principalmente, com apelo do marketing imobiliário, 

no convencimento de que as novas áreas dos lançamentos imobiliários possuem 

atributos urbanos os quais justificariam a mudança residencial, tais como: 

afastamento da área central caótica, maior proximidade com o verde e praias 

(amenidades), ocupação predominantemente horizontal (Região Oceânica) ou de 

empreendimentos que projetam similaridade quanto à área, tipologia, formatação e 

status social.   

Consideramos pertinente ressaltar que Abramo (2007) acredita que sua teoria 

sobre a convenção urbana, na qual os atores de mercado se coordenam, permitindo 

a configuração de externalidades de vizinhança, gera um afastamento com a teoria 

da renda fundiária, portanto, com a tradição ortodoxa e da marxista clássica.  

Abramo (2007) defende que não existe uma mão invisível urbana, mas sim 

uma atuação da política urbana na estruturação residencial e que o mundo 

mercantil, na linha heterodoxa, de incerteza radical pode levar a valores 

convencionais, diferentemente da clássico-marxista que acredita em valores 

naturais. As opiniões dos participantes do mercado são sensíveis às suposições, 

boatos, crenças, medos e euforia – dimensão cognitiva da psicologia de massa – 

são elementos que sustentam a permanência temporal de uma convenção.  
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Outro autor que trouxemos para dialogar foi Marcuse (2016) que defende o 

ponto de vista da commodificação15 do setor imobiliário, um processo generalizado 

em que o valor econômico de uma coisa (mercadoria) vem a dominar/sobrepujar 

seus demais usos. Tendo em vista que produtos possuem natureza dual, ou seja, 

são objetos utilitários assim como são portadores de valores. 

A commodificação da casa/habitação significa que a estrutura funcional do 

setor imobiliário é precedente sobre sua utilidade como um lugar para viver. Assim o 

papel da habitação como um investimento supera todas as demais reivindicações 

sobre ela, seja no campo do direito, necessidade, tradição, precedente legal, hábito 

cultural ou no significado ético e afetivo do lar. Um conflito se coloca com relação à 

habitação: aqueles que a vêm como lar versus aqueles que a vêm como 

investimento.  

Historicamente a moradia não era um setor independente da economia, mas 

sim um subproduto das relações sociais e econômicas. O espaço de habitação foi 

moldado pelo que Lewis Mumford (apud MARCUSE, 2016, p.16) descreve como ―a 

união íntima da domesticidade e do trabalho‖.  

A pré-condição histórica para a mercantilização da terra e da habitação foi a 

privatização dos bens comuns. Antes que a terra e a moradia pudessem se tornar 

fontes permutáveis de lucro privado apropriado, os antigos sistemas de regulação 

comunal tiveram que ser eliminados e as tradicionais posses destruídas.  

Marcuse (2016) afirma que Marx chama isso de original ou acumulação 

primitiva, ou seja, quando os camponeses são subitamente e forçosamente 

arrancados de seus meios de subsistência e lançados no mercado de trabalho como 

proletários livres, desprotegidos e destituídos de direitos.  

O movimento de cercamento no início da Inglaterra moderna foi o exemplo 

clássico de acumulação primitiva e um episódio crucial no desenvolvimento inicial do 

                                            
15 O termo commodificação foi a tradução do termo em inglês commodification apresentado por 

Marcuse (2016, p.16) em que diz: ―Commodification is the name for the general process by which the 
economic value of a thing comes to dominate its other uses‖. Products ―are only commodities because 
they have a dual nature, because they are at the same time objects of utility and bearers of value‖. 
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capitalismo. Numa sequência que durou séculos, a terra comum foi cercada e 

reivindicada por proprietários individuais. Massas de pessoas despossuídas 

migraram para as cidades, onde se tornaram trabalhadores.  

Marcuse (2016) sinaliza que para Karl Polanyi, esse processo constituía uma 

revolução dos ricos contra os pobres, onde os senhores e nobres estavam 

literalmente roubando os pobres de sua parte no comum, derrubando as casas que, 

pela força até então inquebrantável do costume os pobres era há muito tempo 

considerados como seus e seus herdeiros.  

O enclausuramento foi um processo violento e complicado que lançou as 

bases para a mercantilização da terra em escala planetária. O que foi realizado no 

início da Europa moderna pela aliança da aristocracia fundiária, grandes fabricantes 

e ―a nova bancocracia‖ foi trazido ao mundo através do colonialismo. No processo, 

inúmeros sistemas pré-coloniais de posse da terra foram destruídos. 

Mesmo quando a industrialização e o mercantilismo passaram a transformar o 

espaço urbano por todas as sociedades ocidentais, o lar e o trabalho permaneceram 

conectados - especialmente para os trabalhadores. Na metrópole do século XIX, a 

nítida divisão entre trabalho e casa era um sinal de privilégio de classe. 

Comerciantes de sucesso e outros habitantes urbanos ricos criaram um mundo de 

domesticidade que eles procuravam distinguir, arquitetural e culturalmente, do 

mundo selvagem do mercado. Enquanto isso, os lares da classe trabalhadora foram 

obrigados a recorrer ao dever de casa, ao trabalho infantil e à recepção de 

pensionistas. 

Lenta e incisivamente, o alojamento foi desmembrado dos circuitos de 

trabalho e produção para se tornar um portador direto de valor econômico em si 

mesmo. No século XIX, as cidades ocidentais passaram a caracterizar um 

proletariado industrial não mais abrigado - ou acorrentado a - seu lugar de trabalho.  

Nesse momento, pela primeira vez, a maioria das pessoas procurava o 

mercado aberto para garantir seu local de residência. O pagamento em dinheiro 
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tornou-se o principal nexo entre a casa e o chefe de família. Surgiram as condições 

que permitiam a mercantilização da habitação.  

Marcuse (2016) diz que na década de 1840, quando Engels pesquisava as 

condições de moradia das grandes cidades da Grã-Bretanha industrial descrevia em 

parte o impacto emergente da mercantilização da habitação. As paisagens 

residenciais do capitalismo industrial criaram padrões urbanos duradouros. A 

industrialização viu o surgimento de novas formas de segregação no espaço 

metropolitano e a miséria sem precedentes do ―problema das favelas‖ que, nas 

cidades ocidentais, atingiu o auge no final do século XIX e início do século XX.  

Mesmo nesse contexto, as forças do mercado não operam sozinho. Nos 

casos em que a moradia mercantilizada não forneceu abrigo adequado para garantir 

a reprodução da força de trabalho industrial, alguns municípios e organizações de 

caridade construíram alguns dos primeiros exemplos de habitação social. 

Nas primeiras décadas do século XX, ficou claro que a mercantilização do 

espaço habitacional provou ser um desastre social. Muitos governos mudaram para 

conter ou neutralizar a agitação resultante. Os reformadores criaram novos 

regulamentos de aluguel e padrões de construção, e habitação social foi 

desenvolvido em maior escala. Ao mesmo tempo, o valor da habitação na economia 

política geral estava se tornando mais claro. Ambientes residenciais e urbanos 

estavam se tornando circuitos cruciais de investimento que poderiam atuar como 

uma válvula de escape através da qual o capital buscava administrar o problema da 

superacumulação.  

Macurse (2016) usa os Estados Unidos como exemplo, que, após a Primeira 

Guerra Mundial, promoveu a habitação como a chave para o crescimento do setor. 

Ao estimular a demanda por refrigeradores, aspiradores de pó, lavadoras e outros 

eletrodomésticos, a casa de propriedade privada tornou-se o coração, tanto 

econômica quanto ideológico, de um mundo de commodities.  

Quando o poder de compra do consumidor desmoronou durante a Grande 

Depressão, os governos mudaram para reforçar a procura efetiva de habitação. Em 



71 

 

resposta à crise da Depressão, o governo federal criou a estrutura regulatória que 

possibilitou o moderno sistema habitacional. Através da Federal Housing 

Administration, do Glass-Steagall Act e de outras iniciativas do New Deal, nasceu a 

hipoteca padronizada.  

Sem essa presença federal estabilizadora, a posse generalizada de imóveis 

teria sido impossível. Mas, no processo, o governo e o setor imobiliário, juntos 

usaram redefinições, discriminações e acordos restritivos para consolidar padrões 

racistas de uso da terra e para excluir afro-americanos do financiamento doméstico, 

criando padrões injustos de habitação que continuaram a ter consequências 

destrutivas no futuro.   

O potencial opressivo do sistema habitacional, remontando à sua função 

como lócus para o fornecimento e a exploração da força de trabalho, era aparente - 

uma função que não estava em conflito com o caráter mercantil da habitação, mas 

apoiada por ela. 

Muitos dos sistemas nacionais de habitação que surgiram após a Segunda 

Guerra Mundial tiveram um caráter parcialmente “descommodificado”. No mundo 

socialista, e em muitos países jogando fora os grilhões do colonialismo, a moradia 

foi estabelecida como um direito social, e os setores habitacionais estatais foram 

responsáveis por quase todo o crescimento residencial.  

Nas crescentes economias fordista-keynesianas do Ocidente, a moradia 

organizou o consumo de massa que sustentava a produção em massa. No Reino 

Unido e em outros países europeus, por exemplo, o governo nacional e local 

construiu a maioria dos novos lares.  

Nos anos de expansão do pós-guerra na América, o sistema de habitação 

também foi ancorado pelo apoio do Estado. Em alguns casos, isso envolveu a 

provisão direta de espaço habitacional, mas a expansão pós-guerra da habitação 

nos Estados Unidos não tomou a forma da nacionalização parcial ou total do sistema 

habitacional que ele fez na Europa.  
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Em vez disso, ela foi construída com base em investimentos maciços do 

governo em infraestrutura e em ações governamentais igualmente maciças em torno 

de empréstimos hipotecários para financiar investimentos privados. O resultado foi 

um sistema apoiado pelo Estado, dominado pela propriedade privada.  

Somente na década de 1940 a propriedade da casa tornou-se a 

personificação do sonho americano, já que ao longo da primeira metade do século 

XX, menos da metade dos norte-americanos eram proprietários de residências. 

Depois de 1950, as taxas de propriedade aumentaram acentuadamente, e, em 1980, 

mais de 60% dos americanos possuíam suas casas de forma privada. Foi só na 

segunda metade do século XX que a habitação se tornou um ativo líquido e um 

patrimônio imobiliário global e corporativo.  

O caráter de commodity da habitação ganhou força, perpassando o caráter de 

um processo puramente econômico, mas também com dimensões sociais e 

políticas. No mercado transnacional e digitalmente aprimorado de hoje, a moradia 

está se tornando cada vez menos uma infraestrutura de vida e cada vez mais um 

instrumento de acumulação financeira. As formas extremas pelas quais a habitação 

é dominada pelo mercado imobiliário hoje podem ser chamadas de commodificação.  

Sob a commodificação, todas as estruturas materiais e legais da habitação - 

edifícios, terras, trabalho, direitos de propriedade - são transformadas em 

mercadorias. No processo, a capacidade de um edifício funcionar como um lar torna-

se secundária. O que importa é como um edifício funciona em circuitos de 

acumulação econômica.  

A commodificação da habitação ocorre no contexto de amplos 

desenvolvimentos político-econômicos que aumentam seu impacto. O mais 

significativo é a crescente desigualdade da nossa era, que está atingindo níveis sem 

precedentes. A desigualdade multiplica o poder das elites econômicas, que se 

beneficiam da mercantilização da habitação e, em seguida, promovem seu 

crescimento adicional. Desigualdade significa também que o capital está na 

ofensiva, enquanto o poder do trabalho organizado foi enfraquecido.  
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Para a classe trabalhadora e para os pobres, os salários estão estagnados há 

décadas e, para muitos, o consumo tem sido mantido por meio da dívida. Menores 

salários dos trabalhadores, combinados com enormes ganhos para a elite global, 

significam que muitos países são mais desiguais agora do que eles estão em mais 

de um século, ou nunca. 

Esta é também uma época em que a habitação e a urbanização estão se 

tornando mais centrais para a economia global. Em muitos lugares, o mercado 

imobiliário tornou-se mais lucrativo e importante do que a indústria. Henri Lefebvre 

(apud MARCUSE, 2016, p.20) descreveu essa mudança em 1970: 

A especulação imobiliária torna-se a principal fonte de formação de capital, 
isto é, a realização de mais-valia. À medida que a porcentagem da mais-
valia global formada e percebida pela indústria começa a declinar, a 
porcentagem criada e percebida pela especulação imobiliária e pela 
construção aumenta, como os economistas estão acostumados a dizer, 
essa é uma situação insalubre. 

O setor imobiliário e seus aliados nos setores financeiros e de seguros não 

estão mais apenas absorvendo os choques da economia em geral. Além dessas 

tendências gerais, podemos delinear três fatores mais específicos, interconectados e 

que se reforçam mutuamente e que constituem a commodificação da moradia 

atualmente.  

Eles são encontrados em diferentes variedades, pois alguns países e cidades 

resistiram a um ou outro deles. Mas, de uma forma ou de outra, estão reformulando 

os sistemas habitacionais da maioria dos países e cidades que hoje participam do 

capitalismo neoliberal global.  

O primeiro fator é a contrapartida contemporânea do enclausuramento: a 

desregulamentação, a remoção das restrições impostas ao setor imobiliário como 

mercadoria. Nos Estados Unidos e em muitos outros países, tem havido uma 

tendência constante para enfraquecer ou abolir os regulamentos, costumes e regras 

que regem a propriedade residencial.  

O exemplo mais óbvio envolve as finanças domésticas, nas últimas décadas, 

os regulamentos que cercam os empréstimos hipotecários foram fatalmente 
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enfraquecidos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em muitos outros países. 

Pilares de regulamentação financeira que restringiram o mercado de hipotecas, 

como a Lei Glass-Steagall, foram destruídos e os controles de usura foram 

eliminados.  

A competição foi introduzida nos mercados hipotecários que foram 

rigorosamente controlados - taxas de juros variáveis, pagamentos de balão, 

autocertificação, empréstimos somente juros, empréstimos do NINA (―sem renda, 

sem ativos‖) e, posteriormente, empréstimos NINJA (―sem renda, sem emprego, sem 

ativos‖) e outros mecanismos exóticos foram introduzidos - e muitas vezes vendidos 

para pessoas que se qualificariam para hipotecas tradicionais menos caras e menos 

arriscadas.  

Os empréstimos predatórios afetaram diferentes comunidades de maneira 

desigual e destruíram desproporcionalmente a riqueza de lares negros e latinos, 

uma vez que os poderes regulatórios que poderiam ter impedido essas práticas 

foram removidos. 

Muitos outros aspectos dos sistemas habitacionais ocidentais também foram 

desregulamentados, tais como regimes de regulação de aluguel que foram 

derrubados. Entre 1981 e 2011, o número de apartamentos controlados por aluguéis 

em Nova York despencou de mais de 285.000 para menos de 39.000.  

No Reino Unido, o mercado de aluguéis sofreu desregulamentação a partir 

dos anos 1950, acelerando nos anos 80 e 90 como parte de um esforço conjunto de 

aumentar o número de inquilinos privados. A introdução de locações menos seguras 

em 1988 criou hipotecas especificamente para esse fim, e, cerca de um milhão 

dessas hipotecas foram emitidas desde então. 

A desregulamentação também permitiu uma onda de privatização de 

moradias públicas ou controladas. Nos Estados Unidos, a habitação pública está em 

retirada total. Desde a década de 1990, mais de 260.000 unidades de habitação 

pública nos Estados Unidos foram vendidas para proprietários privados ou 

demolidas para vender a terra abaixo delas. A situação é ainda mais severa na Grã-
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Bretanha, onde a habitação pública representava uma parte muito maior do setor 

residencial.  

Desde 1981, quase três milhões de unidades habitacionais municipais foram 

vendidas ou transferidas. No mundo pós-socialista, a privatização da moradia desde 

1989 provavelmente constituiu a maior transferência de direitos de propriedade da 

história. Os espaços duramente conquistados da descommodificação parcial 

desenvolveram-se no período pós-guerra foram erodidas.  

Por todas as suas consequências de longo alcance, a desregulamentação 

não significou a subtração do Estado e dos mercados imobiliários. Não significava 

livrar-se dos regulamentos, mas reescrevê-los para tornar o imobiliário um bem mais 

líquido. O Estado ainda está profundamente envolvido em todo o sistema 

habitacional. 

Em segundo lugar, e de forma relacionada, a habitação vem passando por um 

processo de financeirização. Este é um termo genérico para descrever o poder 

crescente e a proeminência de atores e firmas que participam da acumulação de 

lucros através do serviço e troca de dinheiro e instrumentos financeiros. Gerentes, 

banqueiros e rentistas obtêm lucros de imóveis através de compra, venda, 

financiamento.  

Os jogadores neste mercado geralmente atuam em um meio eletrônico sem 

corpo, pois eles nem precisam ver os prédios físicos reais dos quais fazem fortuna - 

embora o comércio deles tenha uma consequência séria para aqueles que ocupam 

suas propriedades.  

Mais uma vez, o mercado de hipotecas é um bom exemplo. O que antes era 

uma maneira de facilitar a produção de moradias tornou-se uma ferramenta para a 

lucratividade por conta própria. Ao longo dos últimos cinquenta anos, as hipotecas 

residenciais foram transformadas de uma indústria dominada por empréstimos 

locais, poupança e contas de cadernetas bancárias para uma área dominada por 

operações bancárias e securitizações corporativas globais.  
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Os mercados de hipotecas tornaram-se uma maneira de transformar 

estruturas sólidas em ativos líquidos, pois as casas podem ser compradas e 

vendidas na velocidade do comércio eletrônico e divididas em milhares de fatias. 

Como diz a especialista em habitação Desiree Fields, ―em vez de ancorar a riqueza 

no local por meio da propriedade, hoje as hipotecas facilitam o investimento global e 

a extração de valor da propriedade local‖ - esse foi um processo que as empresas 

financeiras promoveram entusiasticamente (MARCUSE, 2016).  

Os processos interligados de desregulamentação, financeirização e 

globalização colocaram a habitação como uma commodity em grandes escalas. Nos 

bairros mais caros do mundo, prédios de luxo se proliferam de maneira 

desproporcional em relação à necessidade real de moradia, e uma pequena parcela 

de alto poder aquisitivo adquirem imóveis com intuito de investir e não para morar.  

Dessa forma, se alguém vai fazer uma casa nos empreendimentos lançados é 

irrelevante aos investidores. Marcuse (2016) traz dados sobre Nova York, em que se 

estima que apenas cerca de metade das unidades em prédios mais caros são 

residências primárias, e o número real pode ser bem menor. As poucas pessoas que 

moram em muitos prédios de ponta anunciam corredores vazios sem vizinhos. Em 

Londres, áreas com grandes concentrações de moradias de luxo não têm tráfego de 

pedestres ou outros sinais de vida.  

A produção em excesso não visa a promoção da habitação, mas sim da 

obtenção de lucros sobre as revendas. Por mais que a habitação represente um 

bem imóvel no espaço, o que se vislumbra é a possibilidade de circulação de capital 

a partir dos empréstimos, das hipotecas e de outras transações financeiras mais 

complexas.  

Portanto, a preocupação não é fornecer lar para alguém, tendo em vista que 

pesquisas evidenciam que mais de 50% daqueles que adquirem esses tipos de 

empreendimentos não estão adquirindo sua primeira casa, muito menos objetivam 

morar naquele lugar, mas sim estão investindo. Alguns desses empreendimentos 

exacerbam tal realidade a partir da falta de vizinhança, ou seja, muitas unidades 

vazias, sendo para aqueles que adquirem uma unidade para morar, acaba sendo um 
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fator de estranhamento. Assim como para o comércio local, que tem dificuldades de 

sobreviver diante da escassez de moradores naqueles empreendimentos.  

A habitação de luxo é antissocial, uma vez que muitos que investiram seu 

dinheiro no empreendimento não possuem conexão com o lugar, faltando o sentido 

de pertencimento. Algumas pessoas usam esses investimentos como uma maneira 

de evitar a pobreza, o conflito, a diferença e outros elementos tidos como negativos 

da vida urbana.   

A verdade é que em muitos casos os empreendimentos de luxo são 

condutores da gentrificação16, por influenciarem numa valorização daquela área, 

com aumento dos custos básicos de moradia, refletindo no deslocamento da 

população de menor renda, que passa a ter dificuldades de se manter diante 

daquele novo padrão de vida. 

 A atual fase de commodificação da habitação implicou em uma maior 

monopolização da habitação por parte das elites. Cidades como Nova Iorque que 

passaram por um processo recente de desregulamentação e passou por um ―boom‖ 

no lançamento de empreendimentos imobiliários evidenciam que a 

desregulamentação implica em um mercado instável, com aumento do preço das 

habitações, a formação de uma bolha e posterior crise.  

A gentrificação acaba sendo plano de negócios, pois a intenção na compra do 

empreendimento é de duplicar, triplicar, ou mais a renda. A estratégia é adquirir 

unidades que estão fora do circuito principal de vendas, as quais permitam a 

recommodificação da habitação, ou seja, alteração do perfil social da localização a 

partir do deslocamento dos inquilinos de menor renda.  

 Determinadas áreas da cidade podem ser colocadas como necessitadas de 

intervenções com projetos de refuncionalização ou revitalização, gerando uma 

                                            
16 Partilhamos de uma visão de gentrificação que converge com a reflexão levantada por Bidou-

Zachariasen (2006), a qual dá luz aos pressupostos de Smith (1996), tendo em vista que a 
gentrificação foi resultado de uma prática do mercado imobiliário e do comportamento de atores 
privados, mas também foi erigido em política urbana por numerosas municipalidades, com o intuito de 
valorizar determinadas áreas da cidade, tornando-as mais atrativas, favorecendo seu 
desenvolvimento econômico e transformando a composição social dos residentes. 
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pressão nos inquilinos e proprietários da área para que vendam ou saiam dos seus 

imóveis, tal processo alude a gentrificação, pois a intenção do mercado imobiliário é 

alterar o perfil socioeconômico daquela localidade a partir da construção de novos 

empreendimentos.  

A commodificação da habitação se autorreproduz, atuando simultaneamente 

em diversas escalas: da vizinhança, do edifício e proprietário da casa. A prática do 

subarrendamento de quartos ou de espaços cada vez menores torna-se uma 

estratégia de durabilidade em um mercado imobiliário instável e caro.  

A crise na habitação tem seu cerne na mercantilização que visa desregular e 

construir. Há uma contradição inevitável na lógica habitacional: a necessidade de 

habitar algum lugar é intrínseca ao ser humano, enquanto o espaço vital sendo 

encarado como mercadoria parte da capacidade de pagamento, que é desigual.  

Alienação residencial é o que acontece quando uma classe capitalista capta o 

processo de habitação e o explora para seus próprios fins. A habitação 

hipermercantilizada é habitação alienada, pois é dominada por pessoas que veem 

habitações através dos olhos de um investidor interessado em lucro ou uns 

tecnocratas interessados no controle, em vez de vê-lo como um direito social.  

A dimensão política da habitação comumente não é contemplada nos 

discurso de liberais e conservadores. Há duas abordagens para compreender os 

problemas residenciais hoje, ambas tentam remover os elementos da política e da 

luta social da questão da habitação. 

Uma tendência é a de reconhecer a existência de problemas habitacionais, 

mas direciona o discurso para determinados grupos socais colocando-os como se 

fossem exceções, tais como: os pobres, os idosos, as minorias étnicas e as famílias 

monoparentais - na melhor das hipóteses, esta abordagem esconde as falhas gerais 

sistêmicas da habitação em uma coleção de problemas separados e individuais. Na 

pior das hipóteses, ela culpabiliza a vítima. 

A outra abordagem comum reduz habitação à dimensão econômica de forma 

generalista, explica a falta de habitação adequada como consequência do 
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desequilibro entre oferta e procura efetiva. Essa posição sustenta que, se houver 

crescimento salarial o problema da habitação será automaticamente resolvido.  

Dizer que a habitação é política é dizer que a luta pelo espaço de habitação 

possui intrinsecamente conflitos sobre poder, recursos, autonomia e empresas. 

Habitação não se restringe a quem ocupa o edifício, e não só é moldada pela 

participação direta de empresas em busca do lucro. Ela também é formada por 

conflitos entre as classes, instituições e Estado, e é usada por esses grupos nas 

lutas com o outro. 

Habitação será sempre uma forma política ou de outra. O ponto é reconhecer, 

criticar e mudar os objetivos para o qual se mobilizaram. Precisamos entender como 

espaço de habitação pode ser usado em opressivos caminhos e desenvolver 

alternativas que potencializem o caráter emancipatório da habitação. 

A habitação é o mais durável e caro dos bens de consumo, pois envolve 

espaço e localização em um grau excepcional, se diferenciando de outras 

commodities porque é única que ajuda para estruturar a vida social. A habitação é 

um dos principais determinantes de acesso aos recursos sociais, talvez mais do que 

qualquer outra mercadoria.  

Habitação proeminentemente cria e reforça conexões entre as pessoas, as 

comunidades e as instituições, e, portanto, em última análise, cria relações de poder. 

Mesmo sendo colocada como uma mercadoria, a habitação deve ser considerada 

mais do que mercadoria, faz-se necessário compreender sua produção, distribuição 

e uso.  

A próxima subseção tem como objetivo apresentar um comparativo entre o 

comportamento do setor imobiliário da cidade do Rio de Janeiro e Niterói, de 

maneira que consigamos evidenciar alguns padrões de atuação na produção da 

cidade de Niterói as quais se diferenciam do Rio de Janeiro.  
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2.1.1 – O setor imobiliário da cidade do Rio de Janeiro entre 2010-2014 como 

referencial comparativo 

 Nessa subseção tomamos a cidade do Rio de Janeiro como referencial 

comparativo no que se refere à produção imobiliária com recorte temporal entre 

2010-201417, para que assim possamos estabelecer um panorama referencial entre 

a cidade de Niterói e a metrópole Rio de Janeiro.  

O trabalho de Almeida (1983) sinalizou uma movimentação da atuação do 

setor imobiliário no Rio de Janeiro com saída da zona sul em função do 

esgotamento de terrenos disponíveis à construção em direção à zona oeste e norte 

da cidade. Para tal foi necessária à reconfiguração do status social dos bairros 

dessas regiões propagada tanto pelo poder público através de obras de intervenção 

urbana e melhorias de infraestrutura, quanto do setor imobiliário de convencimento 

do público comprador a adquirir imóveis nesses bairros. 

O Quadro 1 estabelece um comparativo entre as cidades do Rio de Janeiro e 

Niterói no que tange os bairros com maior quantitativo de unidades lançadas no 

período entre 2010-2014, com objetivo principal de explicitar os bairros que 

estiveram na liderança dos lançamentos imobiliários da cidade, indicativo de eixos 

de valorização nas cidades. 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 Os dados acerca da produção imobiliária da cidade do Rio de Janeiro são produzidos anualmente 

pela ADEMI-Rio. Acesso em março de 2018: 
<http://www.ademi.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=16>. 
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Quadro 1: Comparativo entre Rio de Janeiro e Niterói - Ranking de bairros por 
unidades lançadas no período (2010-2014) 

Ranking 1º 2º 3º 4º 5º 

2
0
1
0

 

Rio de 

Janeiro 

Barra da 

Tijuca 

Campo 

Grande 

Jacarepaguá Vila da 

Penha 

Irajá 

Niterói Icaraí Cantagalo Centro Fonseca Cafubá 

2
0
1
1

 

Rio de 

Janeiro 

Barra da 

Tijuca 

Campo 

Grande 

Jacarepaguá Recreio Tijuca 

Niterói Icaraí Camboinhas Centro Itaipu Santa Rosa 

2
0
1
2

 

Rio de 

Janeiro 

Jacarepaguá Recreio Barra da 

Tijuca 

Campo 

Grande 

Tijuca 

Niterói Icaraí Centro Santa Rosa Badu Camboinhas 

2
0
1
3

 

Rio de 

Janeiro 

Recreio Jacarepaguá Barra da 

Tijuca 

Cacham

bi 

Campo 

Grande 

Niterói Icaraí Santa Rosa Badu Centro Cafubá 

2
0
1
4

 

Rio de 

Janeiro 

Jacarepaguá Barra da 

Tijuca 

Recreio Campo 

Grande 

Cachambi 

Niterói Centro Santa Rosa Icaraí Badu Fonseca 

Fonte: Ademi-Rio – Tabulação: Figueiredo, 2019.  
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Ao analisar o Quadro 1 percebemos:  

1 - Os bairros que ficaram entre os três primeiros colocados foram bairros da zona 

oeste do Rio de Janeiro;  

2 - Houve uma alternância entre os primeiros colocados, sendo: a Barra da Tijuca 

que liderou entre 2010-2011; Jacarepaguá em 2012 e 2014 e Recreio em 2013;  

3 - Entre os quartos e quintos colocados houve participação de bairros da Zona 

Norte: Irajá, Tijuca, Vila da Penha e Cachambi.  

4 - Na cidade de Niterói o bairro de Icaraí esteve no topo do ranking entre 2010-

2013; 

5 - Em 2014 excepcionalmente o bairro do Centro de Niterói liderou o ranking; 

6 - Dentre as demais colocações do ranking em Niterói houve participação dos 

bairros da Região Oceânica bem como da Região Norte e Pendotiba.  

Em 2011 o bairro da Barra da Tijuca liderou com 23% (5.772 unidades) o 

ranking de lançamentos, no que se refere ao quantitativo de unidades lançadas, 

seguido da Jacarepaguá com 22% (5.549 unidades), nesse ano foram lançadas 

25.197 unidades, sendo 10.117 comerciais e 15.080 residenciais e a área (m²) total 

lançada foi de 5,3 milhões de metros quadrados.  

No ano de 2012, Jacarepaguá assumiu a liderança com 26,8% (4.896 

unidades) e o segundo lugar foi ocupado pelo bairro do Recreio dos Bandeirantes 

(4.226 unidades), houve uma queda no quantitativo de unidades lançadas, o 

registrado pela ADEMI-Rio foram 19.481 sendo 3.071 comerciais e 15.789 

residenciais, sendo que nesse ano houve lançamentos na tipologia hoteleira com 

total de 621, o que acreditamos ter relação com a preparação da cidade para sediar 

o evento esportivo da Copa Mundial de Futebol que ocorreu em 2014, e, houve uma 

redução na área (m²) total lançada com 5,19 milhões de metros quadrados.  

Em 2013 houve uma inversão, o bairro do Recreio dos Bandeirantes liderou o 

ranking de lançamentos com 20% (4.262 unidades) do total, em segundo o bairro de 
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Jacarepaguá com 15,4% (3.277 unidades) do total, foram lançados no mercado 

imobiliário 21.247 unidades, sendo 5.046 unidades comerciais, 14.361 unidades 

residenciais e houve um aumento significativo nas unidades hoteleiras, foi 1.840, da 

mesma forma que observamos crescimento na área (m²) total lançada com 5,95 

milhões de metros quadrados.  

Em 2014, Jacarepaguá retomou o 1º lugar do ranking de lançamentos com 

28% (2.210 unidades) do total, seguido do Recreio dos Bandeirantes com 1.212 

unidades, foram lançadas o total de 17.122 unidades dentre as quais 3.484 

comerciais, 13.477 residenciais e 151 de hotel.  

A cidade do Rio de Janeiro apresentou um vetor de crescimento muito forte à 

zona oeste da cidade, o que se justifica pela maior disponibilidade de terrenos à 

construção e nos permitiu visualizar que o setor imobiliário atuante na cidade do Rio 

de Janeiro mudou de regiões administrativas de forma substancial. Enquanto na 

cidade de Niterói, os dados revelam uma persistência de concentração dos 

lançamentos imobiliários na região Praias da Baía18, com destaque ao bairro de 

Icaraí19 e mais recentemente em Santa Rosa.  

 Essa atuação no bairro de Santa Rosa se deu em função do esgotamento dos 

terrenos construtíveis no bairro de Icaraí, a partir de um movimento que 

consideramos como transbordamento da incorporação imobiliária20 ao bairro-limite, a 

partir da reconfiguração material e simbólica do bairro de Santa Rosa, a partir da 

alteração do status do bairro e criação de novas áreas consumíveis tal como o 

Jardim Icaraí e Jardim Santa Rosa.  

Outros potenciais vetores de crescimento da cidade de Niterói a partir da 

atuação do setor imobiliário foram: o bairro do Centro21 - que esteve no ranking dos 

lançamentos em 2014 – o que acreditamos ter correlação com o projeto lançado em 

                                            
18 Iremos aprofundar a análise e debate sobre a persistência da centralidade na região Praias da Baía 

no Capítulo 5. 
19 Consultar subitem 5.1.1 acerca da primazia do bairro de Icaraí.  
20 Consultar subitem 5.1.2 acerca do transbordamento da incorporação imobiliária no bairro de Santa 

Rosa.  
21 Consultar subitem 3.2.  
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2013 da OUC (Operação Urbana Consorciada) do Centro na gestão do então 

prefeito Rodrigo Neves.  
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Capítulo 3 - A commodificação da habitação e seus reflexos à 

geografia da cidade 

 

 

De acordo com Pereira (2019, p.217) a questão habitacional na cidade de 

Niterói sempre foi preterida diante dos interesses do setor imobiliário e da classe 

média local, pois ―mais importante do que atender as necessidades habitacionais da 

população é a manutenção da rentabilidade no setor, com a extração máxima de 

mais-valia, seja em função da renda ou dos lucros‖.  

 A produção da habitação como commodity não objetiva fornecer um lar, mas 

sim uma forma de investimento (MARCUSE, 2016), podendo inclusive ser um 

mecanismo para promover a homogeneidade social, evitando assim, a pobreza. A 

cidade vivenciou um ―boom” entre 2010-2014 que acarretou em uma forte 

especulação, ―quem chegava à frente era o investidor querendo adquirir de duas a 

três unidades para investimento‖ (Entrevistado 1).  Consequentemente entre ―2014-

2018 não houve lançamento imobiliário na cidade, com estagnação‖ (Entrevistado 

2), mas de qualquer forma afirma-se que a cidade possui mais demanda que oferta, 

principalmente quando se comparada à cidade do Rio de Janeiro.  

Com relação à oferta e demanda na produção do setor imobiliário, foi feita a 

seguinte pergunta: ―Você acredita que exista demanda de consumidores para o 

volume de empreendimentos lançados entre 2001-2014? Qual a origem dos 

principais compradores de imóveis da cidade? São da própria cidade? Qual principal 

município que você destacaria?‖.  

Entrevistado 1 - Morador de Niterói dificilmente deseja sair da 
cidade a não ser que seja algo muito específico. Hoje, se fosse 
ofertado para ele um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro ele 
iria agradecer e venderia o imóvel, mas não sairia de Niterói. 
Niterói é uma metrópole com jeito de província, ou seja, você sai na 
rua e conhece as pessoas, vai ao mercado, à praça, à praia e 
encontra pessoas que conhece. A relação de coreto de praça, de 
vizinhança é forte. 
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Entrevistado 2 - Quase todos os empreendimentos vendidos 
estiveram em algum momento vendido, o problema do mercado 
foram pessoas atuando no mercado imobiliário como plano de 
investimento. Muita gente operou como investimento e a lei do 
distrato não ―dava‖ mais garantias aos construtores. Todo dinheiro 
arrecadado no empreendimento é revertido em cimento, mão de 
obra, areia, areola, por exemplo, portanto quando há perspectiva de 
arrecadar 200 mil num empreendimento, aquele dinheiro é revertido, 
não é possível devolver uma parede ao comprador por exemplo. Isso 
para fluxo de caixa e cronograma de obra, o comprador sentiu muito. 
Graças a Deus é uma cidade onde os compradores são unidos e 
possui uma expertise e passaram por esse momento. Há demanda, 
por mais que tenha passado por distrato, a demanda é real, sendo 
maior que oferta. A queda de preços não existe mais, há uma 
retomada do setor, o crescimento da empresa com 20% de 
crescimento no último ano.  

Há um grande consumo primário (local), mas há um grande 
público do Rio de Janeiro (RJ), quando se compara o metro 

quadrado (m²) do RJ com Niterói, essa última é mais atrativa, com 
meios de transportes próximos ao RJ como as barcas, com índices 
de criminalidade menores que o RJ. Niterói tem público de São 
Gonçalo, os que crescem economicamente sonham em mudar 
para Niterói. 

Entrevistado 3 - Os próprios niteroienses são compradores 
majoritários dos imóveis da cidade, sejam aqueles casais que têm 
seus filhos adultos saindo de casa e optam por imóveis menores, 
bem como uma forma de contrair verba para auxiliá-los a adquirir o 
primeiro imóvel; pessoas (niteroienses) que estejam casando e 
buscando o primeiro imóvel; pessoas em processo de divórcio. 
[Grifos Nossos] 

 Primeiramente, o que podemos inferir a partir das colocações dos três 

entrevistados é a afirmativa de uma demanda real ao que o setor produz 

principalmente dos niteroienses, que desejam permanecer na cidade. Mesmo que 

haja oferta de um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro conforme coloca o 

Entrevistado 1, com a justificativa alicerçada na frase ―Niterói é uma metrópole com 

jeito de província‖, tendo em vista que há uma forte valorização das relações de 

vizinhança.  

O Entrevistado 3 menciona que as mudanças na composição familiar que 

ocorrem no decorrer das etapas do ciclo de vida, geram necessidades habitacionais 

as quais resultam em diferentes demandas à produção do setor imobiliário. As 

etapas do ciclo de vida são representadas pelo casamento, nascimento do primeiro 
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filho, amadurecimento dos filhos, aposentadoria, divórcios e morte de um dos 

cônjuges (FREITAS, 2000, p.16).  

O Entrevistado 2 destaca a busca dos cariocas pela cidade devido aos preços 

praticados por metro quadrado os quais são atrativos, além de uma infraestrutura 

viária que permite boa mobilidade às demandas existente na cidade do Rio de 

Janeiro. Além do público originário de São Gonçalo, que ao ascender 

economicamente tem o desejo de migrar à Niterói, posição essa corroborada por 

Freitas (2000, p. 16) que afirma que a mobilidade de famílias no espaço urbano 

pode estar relacionada a troca de posição no status social, advinda de um aumento 

de renda.  

 A fala do Entrevistado 2 expõe com clareza a exacerbação da 

commodificação da habitação na cidade, que inclusive sinaliza de forma negativa tal 

forma de operação por não ter havido, no período questionado (2001-2014), 

proteção ao construtor: ―o problema do mercado foram pessoas atuando no mercado 

imobiliário como plano de investimento‖, pois houve distrato22 e ―não é possível 

devolver uma parede ao comprador por exemplo‖, assim, ocasionando prejuízos ao 

setor.  

 Diante do cenário desenhado de um ―boom” entre 2010-2014 e estagnação 

entre 2014-2018, tomando como referência experiências como Nova Iorque e 

Londres apresentadas por Marcuse (2016) em que a lógica da habitação como 

investimento se sobrepôs à moradia, acarretando em um grande quantitativo de 

unidades vazias, foi feito o seguinte questionamento: ―Existem muitos 

empreendimentos lançados com muitas unidades vazias? Se sim, qual o principal 

motivo para tal?‖. 

Entrevistado 1 : Tivemos muitos compradores no período do ―boom‖ 
que compraram para investir. Agora temos uma retomada do 

                                            
22 Distrato é o acordo pelo qual as partes põem fim a um contrato. Importante destacar que o período 

analisado e questionado nas entrevistas foi entre 2001-2014, ou seja, período que antecede a 
legislação que é criada para amparar principalmente os incorporadores. Para a Lei 13.786/18, distrato 
de imóvel é a formalização do desfazimento do contrato celebrado para a compra de um imóvel em 
regime de incorporação imobiliária ou loteamento, seja pela desistência do negócio por parte do 
comprador, seja pelo não cumprimento de alguma obrigação contratual por parte de qualquer um dos 
contratantes, vendedor ou comprador. 
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quadro dentro da normalidade, de pessoas comprando para residir. 
Com a crise tivemos um percentual significativo de distrato. 

Entrevistado 2: Não são muitos quando comparado ao Rio de 
Janeiro, mas tenho dois movimentos: 1 – pessoas que ficaram 
desempregadas e tiveram decréscimo de renda, na época do 
lançamento tinham renda compatível com o endividamento, mas 
posteriormente tiveram que fazer distrato. 2- grande fatia comprou 
a títulos de investimentos, não conseguiram vender e 
distrataram. O maior número que você irá ver é Jardim Santa Rosa, 
mas não é muita coisa, nada fora da curva, Jardim Icaraí com baixo 
quantitativo, Centro também, assim como Piratininga; Camboinhas 
está praticamente zerado. Itacoatiara o quantitativo é baixo. Muito 
bem dividido. Pendotiba e Jardim Santa Rosa com maior número de 
ofertas. 

Entrevistado 3 - Sim. Os imóveis novos ficaram com preços acima do 
mercado, supervalorizados, o que dificultou a comercialização, bem 
como com a crise econômica, muitos adquiriram imóveis para 
investimento, mas não conseguiram dar conta das parcelas de 
financiamento, sobretudo pelo desemprego inesperado, e, acabaram 
devolvendo os mesmos. [Grifos Nossos] 

Os três entrevistados foram enfáticos na consolidação da commodificação da 

habitação na cidade, ou seja, uma produção que foi absorvida principalmente a título 

de investimento entre 2010-2014. De acordo com os entrevistados, tal processo, não 

foi favorável ao setor imobiliário, principalmente pela fragilidade jurídica ainda 

existente no período que permitia o distrato.  

Após o momento de estagnação entre 2014-2018 sinalizado pelos 

entrevistados, foi feita a seguinte pergunta: ―Você acredita que o setor de produção 

imobiliária e vendas na cidade estejam em crise? Desde quando?‖.   

Entrevistado 1 : Eu sou um juiz de paz, não posso dizer que há 
crise, pois para quem vende é uma coisa, mas para quem compra é 

uma oportunidade, sempre. Diante do cenário de grandes ofertas de 
imóveis o que existe são oportunidades. 

Entrevistado 2 : Sim, acentuado em 2015, 2016 e 2017 com 
recuperação em 2018, com respiro e melhora no mercado, os dados 

da empresa (por mais que seja jovem com 1 ano e 9 meses) o 
resultado dela diante do mercado é muito pujante, de fibra, sendo 
líder no mercado, é considerável. Fazemos muitos comparativos, 
analisamos nossos concorrentes, na realidade nem há tanta 
concorrência, mas sim parceria e troca na cidade, quando a gente 
faz o ―benchmarketing‖ vemos que cidade está se recuperando.   

Entrevistado 3 : Acredito que esteja amornando. 
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 De modo geral, os entrevistados evitaram falar de crise no setor, com 

exceção do Entrevistado 2 que afirma da existência de uma crise entre 2015-2017, 

todos sinalizam para uma melhora no setor, ou seja, prognóstico foi de um mercado 

imobiliário em recuperação, com ofertas de unidades em áreas recommodificadas 

como o Jardim Santa Rosa, mas se comparado ao Rio de Janeiro em menor 

quantitativo e sendo mais atraentes.  

 Diante do cenário de atuação do setor imobiliário apresentado, quando 

partimos para análise da questão habitacional na cidade, alguns questionamentos se 

fazem latentes, tais como: o que essa produção reflete à geografia da cidade de 

Niterói?  

 Em busca de responder tal questionamento buscamos evidenciar a 

espacialidade da produção imobiliária através dos empreendimentos imobiliários 

lançados entre 2001-2019 nos bairros das regiões administrativas da cidade versus 

a produção de Habitação de Interesse Social (HIS) através da espacialização do que 

das construções associadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) criado 

em 2009, e, a espacialização dos assentamentos precários (PEREIRA, 2019) na 

cidade.  

 O PMCMV colocou a habitação como questão central na agenda nacional, 

buscando ampliar o mercado habitacional para atender famílias com renda de até 10 

salários mínimos, objetivando reduzir o déficit habitacional e ampliar o acesso à 

habitação de interesse social.  

A Secretaria de Habitação, criada e extinta 2009, foi a responsável pela 

viabilização do PMCMV, Pereira (2019, p.212) relata que houve a construção dos 

conjuntos habitacionais Zilda Arns I e II, sendo que o primeiro abrigou as vítimas da 

tragédia do Morro do Bumba, em 2010, que deixou diversos desabrigados e 47 

mortos.  

 Nas duas gestões de Rodrigo Neves foram entregues mais nove conjuntos 

habitacionais na faixa 1 (0 a 3 salários mínimos), totalizando 2.120 unidades 

habitacionais, conforme o Quadro 2 e Mapa 5.  
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Mapa 5: Localização dos Conjuntos Habitacionais Faixa 1 do PMCMV 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019).
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Quadro 2: Empreendimentos Faixa 1 do PMCMV 

 
Empreendimento Bairro Data da 

contratação 
nº de 
unidades 

Custo 
R$/milhões 

Construtora  

Bento Pestana I Baldeador 26/09/201
3 

220 16,5 CURY 
CONSTRUTOR 

 

Bento Pestana II Baldeador 26/09/201
3 

140 10,5 CURY 
CONSTRUTOR 

 

Bento Pestana III Baldeador 26/09/201
3 

140 10,5 CURY 
CONSTRUTOR 

 

Cond. Jardim das 
Paineiras 

Badú 29/10/201
4 

540 40,5 J C CORDEIRO  

Parque Abaré Caramujo 25/06/201
3 

240 18,0 CURY 
CONSTRUTOR 

 

Parque Açú Caramujo 25/06/201
3 

140 10,5 CURY 
CONSTRUTOR 

 

Parque Araxá Caramujo 25/06/201
3 

220 16,5 CURY 
CONSTRUTOR 

 

Residencial Poço Largo Ititioca 29/10/201
4 

280 21,0 J C CORDEIRO  

Residencial Zilda Arns I Fonseca 30/11/201
1 

83 4,9 IMPERIAL  

Residencial Zilda Arns II Fonseca 30/11/201
1 

291 21,9 IMPERIAL  

Vivendas do Fonseca Fonseca 29/10/201
4 

200 18,2 SERTENGE 
SERVIC 

 

Fonte: CEF e SMHRF, 2018. Tabulação: DRUMOND, R. 

 A maioria dos conjuntos habitacionais está localizada em bairros da região 

Norte da cidade de Niterói, com exceção do Badu e Ititioca que pertencem à região 

de Pendotiba, tal fato nos permite destacar localização periférica dos conjuntos 

habitacionais no espaço geográfico.  

Os dados da Tabela 6 nos ajudam a visualizar que entre 2001-2019 a região 

Norte apresentou pouca expressividade no rol dos empreendimentos imobiliários 

lançados, entre 2001-2005 recebeu um empreendimento; entre 2006-2010 recebeu 

dois empreendimentos; entre 2011-2014 foram quatro empreendimentos e entre 

2015-2019, dois empreendimentos, nunca ultrapassando 4% do total lançado.  
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Tabela 6: Resumo dos dados sobre lançamentos imobiliários (2001-2019) 

 

Região Empreendimentos Imobiliários  

2001-2005 2006-2010 2011-2014 2015-2019  

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %  

Praias da Baía 30 68% 49 83% 74 80% 31 52%  

Norte 1 3% 2 3% 4 4% 2 3%  

Oceânica 5 13% 6 10% 9 10% 20 33%  

Pendotiba 6 16% 2 3% 5 5% 7 12%  

Leste 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  

TOTAL 42 100% 59 100% 92 100% 60 100%  

Fonte: Ademi-Niterói, Figueiredo (2015) e sites das construtoras. Tabulação: DRUMOND, R. 

Acreditamos que haja uma forte relação com a leniência do poder público 

municipal com o setor imobiliário, o qual permitiu a verticalização em determinadas 

áreas da cidade, como a Praias da Baía, sem em contrapartida fornecer a 

infraestrutura urbana adequada.   

Até mesmo situação reversa se aplica, pela promoção e venda de uma 

cidade-modelo (City Marketing), dotada de qualidade de vida e atributos urbanos 

oriundos de projetos de intervenção urbanística implementados pela prefeitura 

municipal de Niterói, materializando a cidade como mercadoria a ser comercializada, 

aprofundando a fragmentação do espaço e acirrando as desigualdades, através da 

segregação socioespacial e gentrificação.   

A acessibilidade e disponibilidade dos equipamentos, serviços e amenidades 

do espaço urbano implicam em uma diferenciação espacial no que tange a 

valorização do solo, permitindo ao setor imobiliário a fixação de diferentes preços, 

assim como na divisão social, pois a distribuição espacial das classes sociais 

ocorrerá em função do poder de compra.  

Os bairros do Caramujo e Baldeador (Região Norte) de acordo com o estudo 

da SEPLAG (2010) possuíam indicadores sociais que evidenciavam vulnerabilidade 

social, tais como: renda domiciliar per capita era mais de três vezes inferior (R$ 633) 

à do município (R$ 1.938); a taxa de desemprego era de 10,6% diante de 6,7% da 
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cidade; porcentagem de extremamente pobres de 12,7% diante de 6,2%; cerca de 

71,1% dos moradores com banheiro e esgoto ligado à rede.  

A região Norte concentra um alto quantitativo de comunidades23 (Quadro 3) o 

que nos indica que não foi ao acaso que abrigou boa parte dos conjuntos 

habitacionais oriundos do PMCMV, tendo em vista que há uma desvalorização 

material e simbólica do solo urbano, principalmente ao que se refere aos maiores 

índices de violência, assim como de menor presença do poder público através do 

fornecimento de infraestrutura urbana.   

Quadro 3: Número de comunidades mapeadas na cidade de Niterói em 2010 por 
região administrativa. 

Região 

Número de 
comunidades 

mapeadas 

Norte 85 43% 

Praias da 
Baía 38 19% 

Oceânica 35 18% 

Pendotiba 32 16% 

Leste 8 4% 

Total 197 100% 
Fonte: Latus Consultoria. Tabulação: Figueiredo (2020). 

 Pereira (2019) produziu dados relativos aos assentamentos precários24 

existentes na cidade de Niterói (Mapa 6), que corroboram com os dados 

supracitados, pois evidenciam que: (i) a Região Norte possui 31 assentamentos que, 

somados, ocupam 22,5% de toda área da região; (ii) a Região Pendotiba possui 33 

assentamentos que, somados, ocupam 20,5% de toda área da região; (iii) a Região 

                                            
23 Vale a pena destacar que para a ONU, assim como para o Ministério das Cidades, a nomenclatura 

adequada seria ―assentamentos informais‖, contudo o mais praticado tanto pelo poder público quanto 
pelos moradores de Niterói, é ―comunidade‖, mesmo que não haja um consenso quanto à 
classificação desse termo, já que para os gestores públicos possui forte relação territorial o que 
permite traçar os limites de forma clara, já para os moradores possui forte correlação com a 
organização social, definida pela associação de moradores. 
24 Pereira (2019, p.25-252) se refere aos assentamentos precários como sendo: favelas, cortiços, 

loteamentos irregulares e/ou clandestinos, conjuntos habitacionais degradados, etc. E menciona que 
―é interessante observar ainda que a categoria ―assentamentos precários‖, definida na Política 
Nacional de Habitação (PNH), abrange todas as situações de irregularidade fundiária, carência de 
infraestrutura, localização inadequada e domicílios precários, que caracterizam a grande maioria dos 
assentamentos da população de baixa renda (MCIDADES, 2010)‖.  
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Praias da Baía possui 20 assentamentos que, somados, ocupam 9,5% de toda área 

da região; (iv) a Região Oceânica possui 24 assentamentos que, somados, ocupam 

1,5% de toda área da região; e (v) a Região Leste possui 2 assentamentos que, 

somados, ocupam 0,3% de toda área da região. 

Mapa 6: Localização dos Assentamentos Precários na cidade de Niterói (2019) 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019). 

Nossa análise buscou evidenciar que a escolha da Região Norte como 

majoritária seguida de Pendotiba esteve vinculada aos interesses do setor imobiliário 

associado ao poder público municipal, agentes de produção do espaço urbano da 

cidade responsáveis pela fragmentação, diferenciação material e simbólica e 

segregação socioespacial. Vislumbramos uma cidade que se revela extremamente 

desigual por apresentar altos índices socioeconômicos e alta renda per capita 

concomitantemente com significativa parcela da população vivendo com baixos 

níveis de vida e de consumo, ocupando espaços periféricos da cidade.  
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Quando analisamos a espacialização dos assentamentos precários (Mapa 6) 

junto aos empreendimentos imobiliários lançados na cidade entre 2001-2019 (Mapa 

7) conseguimos vislumbrar um processo de segregação socioespacial em que se 

predomina a homogeneização social, ou seja, os assentamentos precários bordeiam 

as áreas de maior valorização do metro quadrado, não penetram com significância 

esse tecido urbano o qual foi destinado para determinadas estratificações sociais.  

 O padrão de segregação socioespacial não ocorreu em bairros dispersos, 

mas em grandes regiões da cidade (setores), onde os bairros que concentram as 

estratificações mais altas de renda se aproximam um dos outros, tais como os 

bairros da região Praias da Baía (Mapa 7) e Mapa 9). 

Mapa 7: Lançamentos Imobiliários na cidade de Niterói entre 2001-2014 

Fo
nte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2014).
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  O Mapa 8 evidencia a concentração de um alto percentual (45-55%) da 

população com renda até dois salários-mínimos nos bairros da região Norte 

(Engenhoca, Tenente Jardim, Caramujo, Viçoso Jardim e Baldeador); da região de 

Pendotiba (Ititioca, Sapê, Largo da Batalha, Maceió e Cantagalo); na região Praias 

da Baía (Viradouro, Cachoeira e Jurujuba) e na Região Oceânica (Jacaré). Com 

exceção do bairro do Jacaré na Região Oceânica, podemos visualizar uma 

contiguidade espacial entre os bairros de menor poder aquisitivo, portanto, formando 

um cordão de segregação socioespacial.  

Mapa 8: Percentual de população com renda até dois salários mínimos por 
bairro na cidade de Niterói 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019). 
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 Em contrapartida o Mapa 9 corrobora a afirmativa de um processo de 

segregação socioespacial em grandes regiões (setores), tendo em vista que o maior 

percentual (14-26%) da população que possui renda superior a dez salários-mínimos 

está concentrado nos bairros região Praias da Baía (Gragoatá, Boa Viagem, Ingá, 

Icaraí, Vital Brasil e São Francisco).  

Mapa 9: Percentual de população com renda acima de dez salários mínimos por 
bairro na cidade de Niterói 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019).
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Podemos verificar que assim como há contiguidade espacial nas 

estratificações de menor renda, também há nas de maior renda, e, ao retomar o 

Mapa 7 podemos verificar a presença maciça dos empreendimentos imobiliários 

dentre esses mesmos bairros das classes sociais mais favorecidas, e, a maior 

presença de assentamentos precários no Mapa 6, onde há concentração daqueles 

menos favorecidos.  

Podemos inferir que a atuação do setor imobiliário na cidade de Niterói foi 

antissocial, pois criou um cordão de isolamento da pobreza, para evitar que outras 

estratificações sociais conseguissem penetrar e ocupar determinados espaços, 

evitando a desvalorização de atributos urbanos de qualificam o lugar. Tal atuação 

ocorreu de maneira que garantiu a emissão de metassinais (ABRAMO, 2007), ou 

seja, a reprodução de representações de ideologias associadas ao luxo, à 

exclusividade, a um estilo de vida a ser consumido naquele determinado lugar e/ou 

empreendimento.  

 O espaço concebido se solidifica, principalmente, na construção ideológica 

sustentada pelo marketing, conseguindo ecoar metassinais os quais atraem pessoas 

de estratificações socioeconômicas similares – ou seja, vende determinados 

espaços da cidade para quem pode comprar e consumir – as quais buscam 

externalidades de vizinhança, ou seja, estar entre seus pares, em uma condição de 

homogeneidade social, o que acarreta a concentração dessas estratificações.  

Uma coordenação espacial é criada através dos jogos de espelhos guiados 

por uma convenção urbana criada pelo setor imobiliário – o qual lida com a cidade 

como produto a ser consumido - pois os empreendimentos são condutores da 

gentrificação, por influenciarem na valorização dos atributos urbanos, 

consequentemente, em um aumento dos custos básicos de moradia que refletem na 

garantia de afastamento de estratificações sociais de menor renda.  

O resultado desse processo é a alienação residencial (MARCUSE, 2016) 

decorrente da captação do mercado habitacional pela classe capitalista, ou seja, 
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pessoas que veem a habitação como forma de investimento e de manutenção da 

homogeneidade socioespacial e não como um direito social. Comumente, há o 

reconhecimento de problemas habitacionais, tais como vislumbramos através de 

projetos como o PMCMV, mas o discurso principal por parte dos agentes de 

produção do espaço (poder público municipal e setor imobiliário) é que tal 

problemática é referente a uma pequena parcela populacional, algum grupo social, 

como se fosse exceção.  

3.1 - Análise dos dados da produção imobiliária na cidade de Niterói entre 

2001-2014: 

Essa subseção se destina a analisar mais de perto dados sobre o a atuação e 

produção do mercado imobiliário na cidade, vislumbrando tópicos como: finalidade 

dos empreendimentos (comercial ou residencial); tipologia – quantitativo de quartos 

por unidade lançada; se houve cobertura; sala; andar; entre outras especificações 

que serão apresentadas; área total (m²) residencial lançada e VGL (Valor Geral de 

Lançamento). 

Os dados gerais coletados sobre a produção imobiliária na cidade de Niterói 

permeiam o período entre 2001-2014, no entanto, ao ir à busca de informações mais 

detalhadas, verificamos que entre 2001-2005 em alguns empreendimentos não há 

informações acerca da área média privativa e o preço médio inicial, as quais 

inviabilizam o cálculo do VGL, por exemplo. A partir de 2006 até 2014 possuímos 

todas essas informações que viabilizaram o cálculo do VGL, portanto, separamos 

três momentos: o primeiro entre 2001-2005, o segundo entre 2006-2010 e o terceiro 

entre 2011-2014.  

3.1.1 – A análise da finalidade dos empreendimentos: 

Os dados entre 2001-2005 nos permitiram vislumbrar a hegemonia de 

empreendimentos residenciais, uma vez que foram lançadas 2.450 unidades com 

finalidade somente residencial. Já entre 2006-2010 (Figura 6) a predominância 

permaneceu nos lançamentos com finalidade residencial, foram 5.673 unidades. Os 

empreendimentos comerciais que apareceram entre 2006-2010 ficaram 

concentrados em três bairros da região Praias da Baía sob a liderança do bairro do 
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Centro com 547 unidades, seguido de Icaraí com 428 unidades e Charitas com 128, 

totalizando 1.103 unidades comerciais.  

Figura 6: Unidades lançadas por finalidade entre 2006-2010. 

 

Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo. 

Entre 2011-2014 (Figura 7) percebemos uma expansão geográfica nos 

empreendimentos comerciais que passaram a abranger oito bairros da cidade 

distribuídos em três regiões administrativas da cidade. Foram lançadas 2.649 

unidades comerciais, sendo que o bairro do Centro permaneceu na liderança com 

1.460 unidades, seguido de Icaraí com 641 unidades e os demais bairros que 

apareceram, foram: Fonseca (Região Norte), Cafubá (RO), Charitas (PB), Ingá (PB), 

Santa Rosa (PB) e São Francisco (PB). No mesmo período a cidade recebeu 6.511 

unidades residenciais.  

Outra alteração que merece destaque foram as 77 unidades de hotel (Best 

Western Plus Icaraí Design Hotel) lançadas no bairro de Icaraí no ano de 2013, o 

que acreditamos que possa ter relação com a expectativa de demanda futura nas 

redes hoteleiras em função do Brasil ter sido país sede da Copa do Mundo de 

Futebol de 2014. 
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Figura 7: Unidades lançadas por finalidade entre 2011-2014. 

 

Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo. 

O Mapa 10 espacializa os empreendimentos lançados por período de acordo 

com a finalidade dentre os bairros da cidade de Niterói. Os bairros do Centro 

(Região Norte) e Icaraí (Região Praias da Baía) estão nas regiões mais populosas 

da cidade e perpetuam o perfil na concentração do setor de serviços, devido às 

necessidades da população de centros médicos, escritórios, escolas, mercados, 

farmácias, universidades, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

Mapa 10: Empreendimentos lançados por finalidade entre 2001-2014 em Niterói (RJ) 

 

Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020).



 

103 

 

 

 

3.1.2 – A análise das tipologias dos empreendimentos: 

 O Mapa 11 espacializa os três períodos especificados nas tabelas 7 e 8 e 

quadro 4, o que nos permite uma visão ampla dos números e especificações das 

tipologias dos empreendimentos lançados. Percebemos que as tipologias dos 

empreendimentos analisados foram ficando mais detalhadas, pois no período entre: 

 2001-2005 (Tabela 7) foram cinco especificações (variando de 1 a 4 quartos e 

o lote); 

 2006-2010 (Tabela 8) foram seis especificações (variando de 1 a 4 quartos, 

acrescido de loja e sala); 

 2011-2014 (Quadro 4) houve um aumento considerável de especificações, ua 

vez que foram doze (partindo de 1 a 4 quartos; andar; coberturas de 1 a 5 

quartos; loja e sala).  

 Dentre os empreendimentos lançados na cidade entre 2001-2005 (Tabela 7) 

no quantitativo geral Icaraí lidera o ranking com 807 unidades lançadas frente às 

2450 unidades lançadas na cidade no período. Na tipologia de 1 quarto, houve uma 

concentração dos bairros de Icaraí (PB) com 172 unidades, seguido do bairro do 

Barreto (Norte) com 135, tendo em vista o total de 391 unidades lançadas.  

 Na tipologia de 2 quartos foram o total de 969 unidades, o bairro de Santa 

Rosa ficou à frente de Icaraí com 207 unidades frente a 203. Na tipologia de 3 

quartos, de 680 unidades lançadas na cidade, Icaraí lançou 219, seguido de 

Badu/Pendotiba com 175. A especificação lote aparece nesse período com a 

presença de apenas um bairro, o de Itacoatiara, no entanto nos período posteriores, 

a mesma não aparece. 
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Tabela 7: Tipologia dos empreendimentos lançados em Niterói entre 2001-2005 

Posição Bairro 
1 
quarto 

2 
quartos 

3 
quartos 

4 
quartos Lote 

 
Geral 

1º Icaraí  172 203 219 213   807 

2º Badu    156 175 59   390 

3º Santa Rosa    207 83     290 

4º Barreto  135 65       200 

5º Camboinhas  76 85       161 

6º Itacoatiara      54   101 155 

7º Gragoatá    140       140 

8º Itaipu    14 98     112 

9º São Francisco  8 43 10     61 

10º Ingá    56       56 

11º Boa Viagem      21 13   34 

12º Alto da Boa Viagem        24   24 

13º Charitas      20     20 

  Total 391 969 680 309 101 2450 
Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo. 

 Entre 2006-2010 (Tabela 8) o bairro de Icaraí continuou na liderança no 

quantitativo de unidades totais lançadas no mercado imobiliário de Niterói, do total 

de 6776 unidades foi responsável por 2943 unidades. Na tipologia de 1 quarto do 

total de 340 unidades, o bairro de Icaraí lançou 282 unidades, seguido do bairro da 

Boa Viagem com 48 unidades. A tipologia de 2 quartos foi a que apresentou maior 

quantitativo, foram 3077 unidades lançadas, e, Icaraí também se destacou com 1237 

unidades, seguido do Fonseca com 296 unidades. 

 A tipologia de 3 quartos apresentou 1866 unidades com destaque ao 

bairro de Icaraí com 731 unidades, seguido de Santa Rosa com 176 unidades. Nos 

empreendimentos com 4 quartos percebemos que houve uma redução na 

participação dos bairros da cidade, o quantitativo foi de seis bairros, sendo a metade 

concentrada na região Praias da Baía.  

 Foram 390 unidades lançadas com a tipologia de 4 quartos, concentrados 

em Icaraí, com 265 unidades. Tanto as lojas quanto as salas foram todas lançadas 

na região Praias da Baía e nos mesmos bairros: Icaraí, Centro e Charitas, sendo 
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que as lojas apresentaram o quantitativo de 27 unidades, sendo 15 delas em 

Charitas. As salas apresentaram um total de 1076 unidades, o bairro do Centro 

liderou com 540 unidades, seguido de Icaraí com 423.  

Tabela 8: Tipologia dos empreendimentos lançados em Niterói entre 2006-2010 

Posição Bairro 
1 

quarto 
2 

quartos 
3 

quartos 
4 

quartos Loja Sala 
Total 
Geral 

1º Icaraí 282 1237 731 265 5 423 2943 

2º Centro 
 

295 114 
 

7 540 956 

3º Charitas 
 

157 140 23 15 113 448 

4º Cantagalo 4 276 142 
   

422 

5º Cafubá 6 234 120 
   

360 

6º Barreto 
 

208 118 16 
  

342 

7º Gragoatá 
 

192 126 
   

318 

8º Santa Rosa 
 

134 176 
   

310 

9º Fonseca 
 

296 
    

296 

10º Vital Brasil 
  

90 40 
  

130 

11º Ingá 
  

57 38 
  

95 

12º São Francisco 
 

36 14 
   

50 

13º Alto da Boa Viagem 48 
     

48 

14º Itacoatiara 
 

12 20 8 
  

40 

15º Itaipu 
  

18 
   

18 

 
Total 340 3077 1866 390 27 1076 6776 

Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo. 

  Entre 2011-2014 (Quadro 4) na tipologia de 1 quarto somente Icaraí 

lançou 277 unidades, na tipologia de 2, 3 e 4 quartos ficou na liderança com 

respectivamente: 1299, 716 e 237 unidades. Na tipologia de 2 e 3 quartos o segundo 

maior quantitativo ficou com o bairro de Santa Rosa com 839 e 458 unidades, 

respectivamente. Já na tipologia de 4 quartos o bairro de Camboinhas apresentou o 

segundo maior quantitativo de unidades, sendo 108. 

Nesse período, conforme explicado anteriormente, houve maior especificação 

das tipologias, nos permitindo saber quantitativo de coberturas lançadas nos 

empreendimentos (variando de 1 a 5 quartos), percebemos que as coberturas 

lançadas se concentraram na região Praias da Baía, sendo nos bairros de Icaraí, 

Charitas, São Domingos e Santa Rosa. O bairro de Icaraí ficou na liderança do total 

de unidades de coberturas lançadas, nos chamando atenção a tipologia de 



 

106 

 

cobertura de 3 quartos com maior número de unidades lançadas na cidade, com um 

total de 42, e, Icaraí lançou 26.  

Quadro 4: Tipologia dos empreendimentos lançados em Niterói entre 2011-2014 

Bairro 1 quarto 2 quartos 3 quartos 4 quartos Andar Cob 1 quarto Cob 2 quartos Cob 3 quartos Cob 4 quartos Cob 5 quartos Loja Sala Total Geral

Icaraí 277 1299 716 237 12 3 15 26 6 9 620 3220

Centro 216 144 40 1420 1820

Santa Rosa 839 458 56 11 14 9 85 1472

Camboinhas 180 288 108 576

Pendotiba 466 466

Itaipu 236 155 10 401

Fonseca 27 128 208 363

Charitas 63 117 63 3 1 4 55 306

Ingá 84 69 1 47 201

Badu 104 104

Cafubá 99 99

São Francisco 12 12 25 1 48 98

São Domingos 29 30 2 2 63

Fátima 48 48

Total Geral 277 3603 2117 499 12 3 28 42 18 1 55 2582 9237  

Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo. 

A tipologia de salas apresentou um salto significativo se comparado ao 

período anterior, foram 2582 unidades lançadas na cidade, sendo o bairro do Centro 

aquele com maior número de unidades: 1420. O bairro do Cafubá na região 

Oceânica teve 99 unidades lançadas, e, do Fonseca na região Norte, foram 208 

unidades. Foram 55 lojas lançadas, concentradas na região Praias da Baía, o bairro 

do Centro se destacou com 40 unidades. E, o período estudado, teve a introdução 

de uma novidade na especificação das tipologias, foi a do andar25, sendo no período 

12 unidades lançadas no bairro de Icaraí em 2014 com o empreendimento chamado 

de ―Number One‖, com a atuação da incorporadora Pinto de Almeida. 

                                            
25 Essa nomenclatura se deve por ser um empreendimento comercial com lajes corporativas. Na 

divulgação do empreendimento destaca-se a escassez de espaços corporativos na cidade de Niterói 
e que o empreendimento é o primeiro da categoria a ser lançado, no miolo de Icaraí, bairro com maior 
PIB de Niterói.  
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Mapa 11: Tipologia dos empreendimentos lançados na cidade de Niterói entre 2001-
2014 

 

Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020). 

3.1.3 – A análise da área total (m²) residencial lançada26 dos empreendimentos: 

O Quadro 5 e o Mapa 12 apresentam a área total residencial lançada entre 

2006-2010, nos permitindo verificar que na cidade de Niterói foram lançadas 5.673 

unidades residenciais que representaram aproximadamente trinta e oito (38) milhões 

de m² lançados na cidade. O bairro de Icaraí nesse período esteve na liderança com 

nove (9) milhões de metros quadrados lançados na cidade, pelo fato do bairro ter 

concentrado 44% das unidades totais lançadas na cidade fez com que a área total 

residencial lançada tivesse o peso de 22% do total. 

                                            
26 O cálculo da área total (m²) residencial lançada se baseia na metodologia aplicada pela ADEMI-Rio, 

que consiste: 1º - na soma da área privativa média referente aos empreendimentos (com finalidade 
residencial) lançados por bairro da cidade; 2º - produto entre as unidades lançadas no bairro e a 
soma da área privativa média;  
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Quadro 5: Área total residencial lançada na cidade e por bairros entre 2006-2010 

Bairro Unidades

Área 

privativa 

média

Área total 

(m²) 

residencial 

lançada

Icaraí 2515 3587 9.020.425

Charitas 320 586 187.501

Cafubá 360 436 157.100

Cantagalo 422 295 124.477

Centro 409 246 100.508

Santa Rosa 310 249 77.094

Gragoatá 318 143 45.499

Barreto 342 130 44.357

Vital Brasil 130 242 31.482

Ingá 95 230 21.824

Fonseca 296 62 18.497

Itacoatiara 40 363 14.501

São Francisco 50 76 3.822

Alto da Boa Viagem 48 49 2.351

Itaipu 18 121 2.178

 Geral 5673 6814 38.658.602  

Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo. 

Mapa 12: Ranking dos bairros por área total (m²) residencial lançada entre 2006-
2010 

 
Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020). 
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O Quadro 6 e o Mapa 13 apresentam a área total residencial lançada entre 

2011-2014 nos permitindo verificar que na cidade de Niterói foram lançadas 6.511 

unidades residenciais que representaram aproximadamente 141 milhões de m² 

quadrados lançados na cidade. A área total residencial lançada no Quadro 5 se 

comparada com os dados do Quadro 6 evidenciam um crescimento de 74%, sendo 

que o aumento de unidades residenciais foi de 838 unidades de um período para o 

outro. O bairro de Icaraí continuou na liderança quanto à área total (m²) residencial 

lançada. 

Os dados revelam o intenso processo de commodificação da habitação na 

cidade, uma vez que a produção da habitação para fins de investimentos evidenciou 

alto poder construtivo, com o bairro de Icaraí na liderança pelo fato de ser ―a menina 

dos olhos‖ no que se refere à atuação do setor imobiliário.  

Quadro 6: Área total residencial lançada na cidade e por bairros entre 2011-2014 

Posição Bairro Unidades

Área 

privativa 

média

Área total (m²) 

residencial 

lançada

1º Icaraí 2.502 9.061 22.670.947

2º Santa Rosa 1.387 4.921 6.825.566

3º Charitas 247 2.688 663.837

4º Itaipu 401 961 385.469

5º Camboinhas 576 607 349.678

6º Pendotiba 466 338 157.424

7º Centro 360 301 108.212

8º Ingá 153 575 87.923

9º Fonseca 155 514 79.678

10º São Francisco 49 1.021 50.023

11º São Domingos 63 469 29.577

12º Badu 104 183 19.047

13º Fátima 48 57 2.723

 Geral 6.511 21.696 141.259.466  

Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo (2019). 

Assim como revelam a perpetuação do processo de diferenciação espacial no 

que tange a atuação do setor imobiliário o qual lançou milhões de metros quadrados 

no bairro de Icaraí a ser consumido por uma determinada estratificação social.  
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Mapa 13: Ranking dos bairros por área total (m²) residencial lançada entre 2011-
2014 

 
Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020). 

3.2 - O bairro do Centro de Niterói e as novas perspectivas de atuação do setor 

imobiliário 

Essa subseção visa apresentar um panorama de novas perspectivas de 

atuação do setor imobiliário no bairro do Centro de Niterói usando o VGL como 

norte. Os dados obtidos com a ADEMI-Rio permitiram o cálculo do VGL somente a 

partir do ano de 2006 e o bairro de Icaraí liderou nos dois períodos (2006-2010; 

2011-2014) analisados, isso porque recebeu o maior quantitativo de unidades 

lançadas, as quais possuíram maiores preços médios iniciais.  

O Quadro 7 e o  

Mapa 14 evidenciam um ranking com a espacialização de quinze bairros da 

cidade, sendo oito deles da região Praias da Baía sob a liderança de Icaraí que 

proporcionalmente representou 52% do VGL do período (2006-2010).  
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Quadro 7: Ranking dos bairros por Valor Geral de Lançamento (VGL) em milhões de 

reais entre 2006-2010 

 Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo (2019). 

Mapa 14: Ranking dos bairros por Valor Geral de Lançamento (VGL) em milhões de 
reais entre 2006-2010. 

 

Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020). 

Posição 
Bairro Total de Unidades  Preço médio inicial VGL (Milhões) 

1º Icaraí  2943 430.186,31  1.266.038.306,02  

2º Centro  956 274.785,13  262.694.579,50  

3º Charitas  448 403.703,43  180.859.138,43  

4º Gragoatá  318 306.613,50  97.503.093,00  

5º Cantagalo  422 172.574,40  72.826.396,80  

6º Santa Rosa  310 286.040,33  88.672.503,33  

7º Cafubá  360 179.404,14  64.585.491,43  

8º Fonseca  296 223.319,00  66.102.424,00  

9º Barreto  342 154.131,33  52.712.914,86  

10º Ingá  95 515.060,89  48.930.784,55  

11º Vital Brasil  130 392.131,38  50.977.078,75  

12º São Francisco  50 366.111,00  18.305.550,00  

13º Itacoatiara  40 388.402,67  15.536.106,67  

14º Alto da Boa Viagem  48 202.024,00  9.697.152,00  

15º Itaipu  18 348.571,00  6.274.278,00  

Total   6776 358.495,66  2.429.166.601,10  



 

112 

 

Apesar do valor médio inicial do 2º do ranking (Centro) ser menor que o 3º 

(Charitas) o total de 956 unidades lançadas culminou em um VGL superior. 

Acreditamos que houve por parte do setor imobiliário uma expectativa de 

crescimento no bairro do Centro em função do lançamento em 2006 do Projeto Viva 

Centro regulamentado pela Lei Municipal Nº 2.411/2006 (Regulamentação da Área 

de Especial Interesse Urbanístico do Caminho Niemeyer). 

 O Projeto Viva Centro objetivou a ampliação do estoque habitacional na área 

central; a integração da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) do Caminho 

Niemeyer à área consolidada do Centro e promover a captação de recursos 

decorrentes da valorização urbana para aplicação na área de estudo (habitação de 

interesse social, requalificação do espaço público e preservação do patrimônio 

arquitetônico).  

Os empreendimentos lançados com a finalidade comercial no bairro do 

Centro tiveram três empresas atuantes que lançaram 547 unidades em três 

empreendimentos, sendo: A Brookfield & EGB lançaram o empreendimento Ioffices 

Niterói com 272 unidades comerciais, com salas de 35 m² e preço médio inicial de 

R$ 226 mil. A Gafisa lançou o Global Offices com 160 unidades comerciais de 31 m² 

e preço médio inicial de R$ 178 mil. A Efer lançou o The Point Offices com 115 

unidades comerciais sendo 110 de 27 m² e 5 de 104 m² e preço médio inicial, 

respectivamente, R$ 178 mil e R$ 961 mil.  

Enquanto os empreendimentos com finalidade residencial também tiveram 

três empresas atuantes que lançaram 409 unidades, sendo: a Living Construtora 

lançou o Alcance Residencial com 114 unidades residenciais de 65 m² e preço 

médio inicial de R$ 171 mil. A Rossi lançou o Porto Central Residências com 88 

unidades residenciais de 55 m² e preço médio inicial de R$ 110 mil. A incorporadora 

PDG lançou o empreendimento Splendido com 207 unidades residenciais, com área 

média privativa entre 57 a 68 m² e preço médio inicial variando entre R$ 165 mil e 

R$ 206 mil.  

No período entre 2011-2014 (Quadro 8 e Mapa 15) o bairro de Icaraí 

permaneceu na liderança e o bairro do Centro foi para 3º colocado e o 2º Santa 
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Rosa. O bairro do Centro recebeu mais unidades que Santa Rosa (1820), mas o 

VGL foi menor, uma vez que o Preço Médio Inicial dos empreendimentos lançados 

no Centro foi menor.   

Quadro 8: Ranking do VGL por bairros entre 2011-2014 

Posição Bairro  Total de Unidades Preço médio inicial VGL (Milhões)

1º Icaraí 3220 1.043.388,54 3.359.711.097,11

2º Santa Rosa 1472 718.401,76 1.057.487.384,98

3º Centro 1820 442.153,64 804.719.630,00

4º Camboinhas 576 566.310,80 326.195.020,80

5º Charitas 306 1.223.068,84 374.259.065,68

6º São Francisco 98 2.723.165,00 266.870.170,00

7º Itaipu 401 395.822,80 158.724.942,80

8º Ingá 201 666.688,29 134.004.345,43

9º Pendotiba 466 245.026,00 114.182.116,00

Total 9237 876.462,79 8.095.886.771,64  

Fonte: Ademi-Rio – tabulação Figueiredo (2019). 

Mapa 15: Ranking dos bairros por Valor Geral de Lançamento (VGL) em milhões de 
reais entre 2011-2014. 

 

Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020).
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As políticas urbanas da gestão Rodrigo Neves (2013-2020) vislumbraram 

práticas de city marketing tal como a tendência à implantação da Operação Urbana 

Consorciada para o Centro de Niterói – OUC Centro (2013), um projeto de 

revitalização da área central com parceria público-privada, na qual os fundos 

públicos são utilizados para alavancar investimentos privados (PEREIRA, 2019). A 

OUC poderia induzir a (re)configuração socioespacial, a partir da atração de novos 

moradores e desenvolvimento do setor de serviços no centro da cidade.  

A escolha do Centro teve relação com interesses de grandes incorporadoras 

que visavam investir na frente marítima da cidade (SOUSA, 2016; GORHAM, 2018) 

com a intenção de atrair novos moradores de maior poder aquisitivo, impulsionando 

uma gentrificação por vislumbrar a saída de moradores e comerciantes locais, 

decorrente do aumento do preço da terra. De acordo com Pereira (2019, p.182) o 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) corrobora a previsão do processo de 

gentrificação: 

―[...] o Projeto gerará forte valorização do solo urbano‖. Favorecerá, 
portanto, os proprietários de imóveis e os empresários da construção 
civil, que terão boas condições para aumentar seus investimentos em 
novos empreendimentos imobiliários. Como consequência, [...] 
haverá um encarecimento do padrão de vida das populações ali 
existentes, o que induzirá a uma mudança no perfil das classes 
sociais (PMN, 2013a, p.105). [grifos nossos] 

A OUC provocará, ainda, o aumento do valor do solo, o qual terá 
reflexo direto sobre os preços dos alugueis, tanto dos 
estabelecimentos comerciais e de serviços, quanto dos residenciais 
[...] Com isso, a população mais carente tenderá a deixar esses 
bairros em busca de outros locais de moradia, onde o custo de 
vida seja compatível com seu rendimento mensal. A segregação 
social acaba se reproduzindo dentro no tecido urbano da cidade, 
impedindo a reprodução social das camadas mais pobres da 
população nos bairros que sofrerão as intervenções. As 
comunidades de baixa renda que habitam esses bairros serão as 
principais afetadas com o aumento do custo de vida da região e com 
a especulação imobiliária. Destacam se, dentre as principais 
comunidades a serem afetadas pela OUC, os dois núcleos de 
pescadores situados no bairro Centro, a comunidade Via 100 no 
Gragoatá e também os moradores do Morro do Estado, dentre outras 
(PMN, 2013a, p.108). [grifos nossos]‖. 

Os dados apresentados por Figueiredo (2015) acerca da valorização do metro 

quadrado (m²) do bairro do Centro a partir do índice FipeZap revelaram uma 
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valorização entre 2009-2014 de 178 %, passando de R$ 2.037,00 em janeiro de 

2009 para R$ 5.661,00 em janeiro de 2014. Tais dados ajudam a visualizarmos uma 

valorização do solo urbano do respectivo bairro posteriormente a implantação de 

políticas públicas de intervenção e remodelação por parte do poder público 

municipal.   

No período (2011-2014), o Centro recebeu oito empreendimentos, sendo seis 

desses com finalidade comercial, o que nos permite inferir a preferência de 

investimentos no bairro por parte das incorporadoras apostando no lançamento de 

salas comerciais. A Elvas Empreendimentos lançou o Da Vinci Corporate com 144 

unidades comerciais, com salas de área média privativa entre 21 a 26 m² e preço 

médio inicial variando entre R$ 146 mil e R$ 860 mil. 

A GEP lançou o Rink Plaza Offices com 104 unidades comerciais, com salas 

de área média privativa entre 28 a 47 m² e preço médio inicial variando entre R$ 

180mil e R$ 750 mil. A Pinto de Almeida lançou o Center Offices com 161 unidades 

comerciais, com salas de área média privativa 26 m² e preço médio inicial de R$ 182 

mil. A Razão, MDL Realty lançou o Plaza Corporate e Offices com 139 unidades 

comerciais, com salas de área média privativa 33 m² e preço médio inicial de R$ 486 

mil. 

A João Fortes, Pinheiro Pereira lançou o Trend Tower Office com 407 

unidades comerciais, com salas de área média privativa entre 27 a 32 m² e preço 

médio inicial variando entre R$ 193 mil e R$ 395 mil. E a PDG, Latini Bertoletti 

lançou o Oscar Niemeyer Monumental com 505 unidades comerciais, com salas de 

área média privativa entre 29 a 60 m² e preço médio inicial variando entre R$ 490 mil 

e R$ 1 milhão. 

Nosso enfoque em destrinchar um pouco mais os dados dos 

empreendimentos lançados no bairro do Centro de Niterói se deu em razão da sua 

colocação no ranking do VGL, mas também a partir da fala do Entrevistado 2 

(APÊNDICE C) que deu destaque ao bairro como cenário de atuação do setor 

imobiliário, vide: ―O projeto de revitalização do Centro de Niterói com vendas de 

CEPAC´s é outro vetor de crescimento‖.  
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 Percebemos através dos dados que o Centro tem sido alvo de atuação do 

setor imobiliário com destaque à finalidade comercial, no entanto o Entrevistado 2 

sinalizou que há uma expectativa por parte do setor imobiliário de retomada do 

bairro para a finalidade residencial. Tal afirmativa deve-se à reformulação do Plano 

Diretor (PD) da cidade de Niterói iniciado em 2014 e concluído em 2018 (com 392 

emendas apresentadas e 178 aprovadas (FERREIRA, 2019)), motivado por ampla 

pressão popular, tendo em vista que deveria ter ocorrido em 2002.  

Ao Entrevistado 2 ―o grande mote desse projeto é tornar novamente o Centro 

da cidade atrativo para moradia‖, assim a reformulação do PD e a atuação futura do 

setor imobiliário no bairro para a finalidade residencial permitirá crescimento 

populacional tendo em vista que entre os anos de 1970 e 2000 o bairro do Centro 

passou por um decréscimo populacional, a população residente passou de 22.729 

habitantes para 18.487 (segundo o Relatório de Impacto de Vizinhança de 2013).  

 Sendo assim, o Entrevistado 2 trouxe um novo cenário de atuação do setor 

imobiliário no Centro da cidade: investimentos na mobilidade urbana e transporte 

alternativo refletirão em uma redução no fluxo do trânsito; ascensão da vida noturna 

com a atuação mais ostensiva das forças de segurança além de sinalizar o 

reaquecimento ao setor imobiliário a partir de parceria público-privada a partir da 

venda de CEPAC´s permite maior segurança na atuação do construtor ao garantir 

retorno com investimentos no desenvolvimento do local. Destaca ainda ganho na 

qualidade de vida dos moradores do Centro, sobretudo aqueles que trabalham no 

Rio de Janeiro, conforme corrobora sua fala: 

O Plano Diretor (PD) influencia muito no vetor de crescimento da 
cidade, sendo um projeto muito importante – o Centro da cidade 

passou por um êxodo muito grande nos anos 1960/70, com um 
decréscimo populacional significativo – o grande mote desse projeto 
é tornar novamente o Centro da cidade atrativo para moradia, 
com a diminuição da pressão no trânsito, com a mobilidade urbana, 
com transporte alternativo, com vida noturna atrativa e segura, que 
seja um bairro desenvolvido, onde se tem uma Parceria Pública 
Privada (PPP), com a iniciativa privada seja uma grande aliada do 
poder público com a venda de CEPAC´s, com potencial construtivo 
acima de quatro andares, onde o construtor compra e aquele 
dinheiro é garantido e convertido para o desenvolvimento local, sem 
sombra de dúvidas isso já é sucesso em todo o mundo, como se vê 
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na zona portuária do Rio de Janeiro, uma zona muito mais bonita, 
atrativa e menos poluída visualmente, não tenho dúvidas do quanto 
esse projeto é importante para a cidade e ao bairro do centro. As 
pessoas vão poder trabalhar morar e ter qualidade de vida no 
Centro, sem necessitar de grandes deslocamentos de outros bairros 
e regiões para chegar ao centro, encontrando no bairro todas as 
facilidades do dia a dia, pegando o catamarã para ir ao Rio de 
Janeiro e voltar, se tornando um bairro muito mais qualificado. 
[Grifos Nossos] 

Pereira (2019, p. 220) sinaliza que ―com a justificativa de baratear o custo das 

construções, a ―bola da vez‖ tem sido o lobby pela moradia individual‖, trata-se de 

empreendimentos com unidades de dimensões menores e sem a obrigatoriedade de 

construir subsolo (vaga de garagem). A região central se coloca como alvo por ser 

veiculada a existência de um ―Polo Universitário‖, a qual possui alta concentração de 

universidades, estudantes universitários e altos percentuais de imóveis locados.  

A perspectiva é de reaproveitar os prédios já construídos no bairro a partir de 

obras de engenharia conhecidas como retrofits27, prática que surgiu nos anos de 

1990 na Europa e Estados Unidos, pois a legislação nestes lugares não permitiu que 

o rico acervo arquitetônico fosse substituído. Assim, o patrimônio histórico, o partido 

arquitetônico e estrutural é preservado, permitindo a utilização adequada do imóvel, 

esta modalidade construtiva de reformas e reabilitações chega a 50% das obras 

(BARRIENTOS, 2004).  

 Barrientos (2004) sinaliza que essas construções são mais econômicas e 

eficientes do que a demolição seguida de uma reconstrução. Um edifício 

―retrofitado‖, em sua readequação deve propiciar mais conforto e qualidade de vida 

para os seus usuários, incorporando conceitos atendendo a todo e qualquer usuário 

em qualquer fase de sua vida, de forma eficaz. Se bem articulados e interligados 

entre entidades do setor da construção civil, públicos ou privados podem trazer 

benefícios ao espaço arquitetônico construído, em prol do desenvolvimento, não só 

econômico e social, mas principalmente ao ambiental.   

                                            
27 Segundo Barrientos (2004), ―retrofit‖ é a conjunção do termo ―retro‖ oriundo do latim, que significa 

movimentar-se para trás e de ―fit‖, do inglês, que significa adaptação, ajuste. 
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 Dessa forma, o bairro do Centro, de acordo com o Entrevistado 2 é uma 

aposta ao setor imobiliário pela possibilidade de reaproveitar a estrutura 

arquitetônica existente através dos retrofits assim como de implantar uma nova 

proposta de estilos de empreendimentos, inspirados nos ―colivings‖. Sua fala 

explicita tais afirmativas: 

Temos o retrofit com fachadas tombadas que não podemos 
mexer, mas temos muitos terrenos na Ponta da Areia, por exemplo – 
bons para o desenvolvimento. Além dos prédios que permitem 
retrofit, que significa pegar os prédios antigos e requalificá-los, são 

reconstruídos. Em São Paulo se utiliza muito esse modelo de 
engenharia, exemplo: prédios que eram casas noturnas que se 
tornaram prédios ―colivings‖, baseados na economia compartilhada, 
isso em São Paulo já é muito forte e temos perspectivas de 
lançamentos em Niterói, com moradia compartilhada a CEU é uma 
construtora que vai lançar um empreendimento nesses moldes, com 
apartamentos/estúdios de 18/20 m², que permitem uma vida 
compartilhada, uma grande perspectiva – a JM é outra construtora 
que já tem um terreno em frente à Concha Acústica/ENEL, que muda 
o perfil de moradia e ajuda no desenvolvimento da região. [Grifos 
Nossos] 

 Rocha (2018) explica o surgimento do cohousing que na realidade é uma 

proposta similar dos colivings, ou seja, são unidades habitacionais que apresentam 

população homogêna, com interesses e estilos de vida em comum, as áreas comuns 

pertencem e são administradas por todos que nela vivem. As instalações comuns 

podem ser, por exemplo, lavanderias, refeitórios, hortas, salas de jogos ou 

bibliotecas, sendo também comum haver partilha de meios de transporte, como 

carros ou bicicletas. 

 Nas cohousings e colivings a autogestão28 é um dos pilares, pois todos têm o 

direito de ouvir e expressar sua opinião, e não existe uma hierarquia entre os seus 

moradores. No que tange as fontes de renda, geralmente, os seus moradores não 

possuem uma economia comum dentro da comunidade. Cada núcleo familiar ou 

indivíduo tem sua própria fonte de renda, é responsável pelo seu próprio espaço 

                                            
28 A definição de autogestão utilizada por ROCHA (2018, p.22 et. seq.) parte da ideia de que os 

moradores administram sua própria comunidade, tomando decisões sobre um problema comum, em 
reuniões regulares comunitárias. Todos os moradores têm o direito de ouvir e expressar sua opinião, 
sem a existência de hierarquia entre os moradores.  
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privado e tem poder de decisão sobre ele. O entrevistado 2 explica melhor a 

proposta dos colivings: 

Hoje faz sentido você ter uma escada na sua casa, sendo que seu 
vizinho do lado, do andar de baixo também possuem? Faz sentido 
você ter uma chave de fenda Philips uma caixa de ferramentas na 
sua casa e seus vizinhos também? Ou seja, a economia 
compartilhada parte do pressuposto de que a partir do momento que 
você precise de uma escada, você pode alugar do seu condomínio e 
essa verba é revertida para redução de custo condominial. A 
bicicleta, por exemplo, você não usa todos os dias, deve usar uma 
vez ou duas vezes ao mês com sua filha, daí você e seus vizinhos 
cada um tem uma bicicleta, por que não alugar do condomínio?! E 
essa renda ser convertida ao condomínio?! Se você tem um 
transporte público de qualidade, você não necessita usar o carro 
todos os dias, e, muitas vezes nem usa, não faz sentido para você no 
condomínio alugar o carro? Utilizar e devolver e essa renda ser 
convertida para o condomínio? A Vitacon já utiliza isso de uma 
maneira muito forte, já é uma realidade em São Paulo e essa 
tendência tende a vir para o Rio de Janeiro/Niterói. As pessoas hoje 
estão voltando a querer muito mais usufruir do mobiliário urbano e 
tudo que a cidade oferece do que ficar enfurnado dentro de um 
apartamento e ter uma vida mais inteligente, por isso essa proposta é 
uma tendência muito forte e a cidade de Niterói já vai começar a 
apresentar essa nova tendência de mercado que já é muito forte em 
São Paulo com a VITACON e a CYRELLA já começou a fazer 
também, isso começa muito forte em bairros universitários que são 
grandes usuários dessa vida compartilhada, ou seja, no mesmo 
prédio esse universitário pode lanchar dentro do prédio, tem um 
restaurante, aluga espaço de co-working, com máquinas de café, de 
suco; aluga sala de reuniões – isso tudo é convertido para o 
condomínio, se torna muito mais fácil, inteligente e econômica para 
todos, com condomínio com valores mais baixos para todos. 

 Portanto, o Centro se coloca como eixo de atuação do setor imobiliário não 

somente ao lançamento de unidades comerciais, mas também residenciais 

inspiradas em propostas contemporâneas de moradias e intervenções nas 

estruturas arquitetônicas já existentes.  

A proximidade com a cidade do Rio de Janeiro e a melhoria na qualidade de 

vida dos moradores são os principais focos para sustentação do marketing do setor 

imobiliário, o qual necessita da reformulação da legislação urbanística da cidade 

com o novo Plano Diretor, bem como projetos urbanísticos promovidos pelo poder 

público municipal de requalificação da área central.   
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O próximo capítulo pretende identificar os agentes sociais de produção do 

espaço urbano da cidade de Niterói, a partir da Análise de Conteúdo (AC) atrelada 

ao marketing dos empreendimentos lançados por nove incorporadoras que atuaram 

na cidade entre 2001-2014.  
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Capítulo 4 – O setor imobiliário da cidade de Niterói: identificando 

os agentes de produção 

 

 

Apresentaremos brevemente alguns autores que nos ajudou a refletir sobre a 

identificação dos agentes sociais da produção do espaço, a literatura é extensa, 

portanto, buscamos estabelecer um diálogo entre as considerações de BAHIANA 

(1978), CARLOS (2012), CORRÊA (1993) e ALMEIDA (1982), autores os quais 

enriquecem o presente trabalho.  

Posteriormente apresentaremos em subseções informações mais detalhadas 

acerca de alguns incorporadores que atuaram na cidade de Niterói entre 2001-2014 

fazendo uso da metodologia de análise de conteúdo (AC) no que tange os discursos 

vinculados à publicidade dos seus empreendimentos. 

Carlos (2012) em seu texto vai destacar a escala de análise como 

fundamental na identificação dos agentes sociais, mas enfatiza que deve partir dos 

propósitos do pesquisador a escolha da melhor escala para construir seu objeto de 

investigação. Os agentes sociais da produção do espaço urbano são os 

responsáveis pela materialização dos processos sociais na forma de um ambiente 

construído, os mesmos fazem parte de uma determinada temporalidade e 

espacialidade no sistema capitalista.  

Bahiana (1978, p.54) destaca a importância de identificação dos grupos 

sociais e organizações que agem no mercado do solo urbano e busca diálogo com 

autores que auxiliam na identificação dos agentes que atuam no mercado do solo, 

seus interesses e formas de ação.  

Bahiana (1978, p.56) então nos apresenta o posicionamento de William Form 

de que o mercado de solo urbano é moldado por grupos sociais que competem entre 

si no processo de produção, dentre os quais destaca: a indústria imobiliária que na 

busca pela maximização dos lucros toma conhecimento da quantidade de solo 
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disponível além de buscar controlar valores e organizar o mercado de acordo com 

seus interesses.  

Os proprietários industriais buscam obter uma taxa de retorno condizente com 

os custos que tiveram com a produção em determinada localização, e, costumam ter 

enfretamentos com os inquilinos que se preocupam com o padrão existente de uso 

do solo que possam afetar a qualidade de vida assim como os investimentos 

econômicos e sociais. E por fim, o setor público é um agente que faz a mediação 

dos conflitos provenientes do uso do solo urbano, sendo capaz de alterar o padrão 

existente para fins urbanísticos.  

Bahiana (1978, p.57) traz à luz a constatação de Horácio Capel que corrobora 

a de William Form, na afirmativa de que numa sociedade de mercado o espaço está 

sobre controle de organizações e grupos. Para Capel as grandes empresas 

industriais são agentes que agem em busca de uma localização estratégica, o que 

gera tensão com os proprietários do solo por estarem em busca da maximização dos 

lucros do solo urbano.  

Já os agentes imobiliários e as empresas estão voltados à construção de 

moradias e exercem pressão no Estado para reduzir os custos com o solo, esse 

último é agente na medida em que deve atender às necessidades não satisfeitas 

pela iniciativa privada, assim como é árbitro por mediar conflitos e contradições 

entres os diferentes agentes.  

Nora Clichevsky sinaliza que os modelos tradicionais de estudo do solo 

urbano são inadequados por não vincularem a ação dos agentes produtores à 

estrutura social (BAHIANA, 1978, p. 58). Enquanto Harvey valoriza a visão de que 

os atores que operam no mercado devem ser analisados a partir do valor de uso de 

troca que atribuem ao solo urbano e seus equipamentos.  

Os primeiros agentes são os moradores que subdivide em proprietários 

individuais da residência como sendo aqueles que estão mais interessados no valor 

de uso da residência, pensam no valor de troca no caso de reforma ou venda da 

mesma, e, os inquilinos não têm o poder perante o valor de troca.  
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Os agentes imobiliários operam visando o valor de troca, mesmo objetivo dos 

proprietários de terra e imóveis, os quais atuam em busca de renda com a moradia. 

A indústria de construção civil se envolve na criação de novos valores de uso com a 

finalidade gerar para si novos valores de troca, assim como as instituições 

financeiras.  

E por último, as instituições governamentais que têm diversas frentes de 

atuação, seja pela produção de moradias populares, pelo auxílio às instituições 

financeiras e indústria imobiliária, assim como pelo processo de zoneamento e 

criação de legislações de uso do solo urbano (Bahiana, 1978, p.59).  

Na busca pela identificação dos agentes sociais da produção do espaço é 

comum o traçado de tipologias, definidas a partir das ações, estratégias e ações o 

que leva Carlos (2012) ao questionamento se não surgiram novos agentes sociais 

com novas estratégias e práticas e quais os reflexos nas configurações espaciais 

(re)criadas por eles. A tipologia tomada como ponto de partida por Carlos (2012) é 

originada da proposição de Corrêa (1993, p.13), sendo: 

a) Os proprietários dos meios de produção: são os grandes proprietários 

industriais e das grandes empresas comerciais, os quais são grandes 

consumidores de espaço em função da dimensão de suas atividades;  

b) Os proprietários fundiários: são proprietários de terra que estão em busca de 

obter maior renda fundiária de suas propriedades, ou seja, estão mais 

interessados no valor de troca da terra que no valor de uso.  

c) Os promotores imobiliários são: um conjunto de agentes que realizam parcial 

ou totalmente operações de: c.1) incorporação – processo que envolve a 

gestão do capital-dinheiro na fase da sua transformação em mercadoria, em 

imóvel. (A localização, o tamanho das unidades e a qualidade do prédio a ser 

construído são definidos na incorporação, assim como as decisões de quem 

vai construí-lo, a propaganda e a venda das unidades; c.2) financiamento – 

recursos monetários de pessoas físicas e jurídicas que viabilizarão a compra 

do terreno e a construção do imóvel; c.3) estudo técnico: realizado por 
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especialistas da área, tais como arquitetos e economistas, que verificarão a 

viabilidade técnica da obra frente ao código de obras; c.4) construção ou 

produção física do imóvel: se diversifica em firmas especializadas nas etapas 

do processo produtivo e que vincula a força de trabalho; c.5) comercialização 

ou transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro, agora acrescido 

de lucros: os corretores, os planejadores de vendas e os profissionais de 

propaganda;  

d) O Estado: insere-se no contexto econômico, político e social de cada 

momento da dinâmica socioespacial. A elaboração de legislações que 

regulamentam o uso do solo, entre outras normas do zoneamento e o código 

de obras, constitui outro atributo do Estado no que se refere o espaço urbano.   

e) Os grupos sociais excluídos: se colocam como agentes modeladores do 

espaço urbano a partir da produção de seu próprio espaço através da favela, 

em terrenos públicos ou privados invadidos. Terrenos que normalmente são 

inadequados para outros agentes de produção do espaço como, por exemplo, 

encostas e áreas alagadiças. 

O espaço produzido é reflexo das estratégias e práticas espaciais 

empreendidas pelos agentes sociais, ou seja, as tipologias não são imutáveis, um 

mesmo agente social pode atuar de diferentes formas no espaço urbano, assim 

como práticas espaciais podem ser comuns a diferentes agentes sociais (CARLOS, 

2012, p.45).  

Portanto, no presente trabalho chamamos de agentes sociais o morador da 

cidade de Niterói, seja ele o proprietário ou inquilino, o que Corrêa (1993) chama de 

promotores imobiliários envolve os grupos que separamos em: agentes de produção 

como sendo as empresas responsáveis total ou parcialmente pelas funções de 

incorporação, financiamento, estudo técnico e construção física do empreendimento. 

E os agentes intermediários são os corretores de imóveis, responsáveis pela 

comercialização do imóvel, responsáveis pela definição da propaganda e pesquisa 

de marketing para determinado público alvo. 
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4.1 – A identificação dos agentes de produção (incorporadoras): 

 Buscaremos nessa seção identificar os principais agentes de produção 

(incorporadoras) envolvidas na produção imobiliária da cidade de Niterói entre os 

anos de 2001-2014, para isso, dentre as 42 empresas identificadas nos dados 

fornecidos pela ADEMI-Rio, estabelecemos quatro critérios principais para 

selecionar as empresas a serem estudadas com maior profundidade e 

detalhamento:  

1 - aquelas com maior expressividade de atuação no mercado imobiliário, ou seja, 

com destaque no ranking de lançamentos29;  

2 - demos destaque àquelas que têm como origem da sede da empresa na própria 

cidade de Niterói.  

Assim como levamos em consideração o que Almeida (1982) chamou de:  

3 – Escala de Operações (EO) – pode utilizar o maior quantitativo de: 3.1 – total de 

unidades lançadas no período; 3.2 - área total residencial lançada no período e 3.3 - 

total empreendimentos lançados no período;   

4 - Escala Espacial de Atuação (EEA) – a partir do maior quantitativo de bairros em 

que atuaram as empresas. 

Portanto, a partir dos critérios pré-estabelecidos, dentre as quarenta e duas 

(42) empresas, destacamos nove (9), as quais são especificadas na Tabela 9 a 

seguir: 

 

 

                                            
29 O ranking de lançamentos refere-se: 1 – ao quantitativo total de unidades lançadas pela 

incorporadora no período destacado; 2 – ao cálculo do VGL (Valor Geral de Lançamento) da 
incorporadora, ou seja, o somatório dos VGLs dos empreendimentos da incorporadora no período 
(vide Anexo E);  3 – A área construída da incorporadora é o somatório das áreas construídas dos 
empreendimentos da incorporadora no período.  
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Tabela 9: Incorporadoras selecionadas 

Anfra Construtora 

Bacos Construtora 

Elvas Empreendimentos 

Fernandes Maciel 

João Fortes 

PDG Realty 

Pinto de Almeida 

SCON – Sabrina Construção e Engenharia 

SOTER – Sociedade Técnica de 
Engenharia 

Fonte: ADEMI-Rio – Tabulação: Figueiredo, 2020. 

 Uma análise ainda breve nos permitiu vislumbrar um protagonismo na 

atuação de empresas locais na produção imobiliária da cidade, assim como, 

percebemos que as empresas que atuam localmente em alguns empreendimentos, 

sobretudo a partir do ano de 2011 em diante passaram a estabelecer parcerias nos 

lançamentos dos empreendimentos imobiliários com incorporadoras de maior porte, 

as quais têm atuação a nível nacional.  

Supomos que a associação entre as empresas locais e as de grande porte 

seja pelo conhecimento mais detalhado da cidade que as locais possuem, sabendo 

pormenor as melhores localizações para lançar determinado empreendimento de 

forma condizente ao público que se almeja atingir. A afirmativa do Entrevistado 2 

(APÊNDICE C) endossa essa tese levantada:  

[...] os construtores – eu não os julgo aventureiros - ao contrário, as 
grandes empresas de capital aberto que vieram para Niterói no 
momento atrativo, foram muito mais aventureiras que aqueles que 
ficaram, pois são as empresas familiares, que sabem o que fazer e 
entendem isso. 

Em contraposição, as corporações de maior porte representam maior 

capacidade de investimento financeiro em um setor que tem como um fator limitante 

a fixidez do seu produto, uma vez que o imóvel representa durante um determinado 

tempo a imobilização do capital.  
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Adaptamos a metodologia aplicada por Almeida (1982) de classificação em 

três níveis de tamanho/espaço de atuação serviu como base para chegarmos à 

definição de: 

I – Incorporadoras de Grande Porte (G) – aquelas com Escala de Operação 

(EO) com quantitativo de unidades lançadas acima de 900 e EEA maior ou igual a 

três (3) bairros; 

II - Incorporadoras de Médio Porte (M) - aquelas com Escala de Operação 

(EO) com quantitativo de unidades lançadas entre 400 até 900 e EEA maior ou igual 

a três (3) bairros; 

III - Incorporadoras de Pequeno Porte (P) - aquelas com Escala de Operação 

(EO) com quantitativo de unidades lançadas até 400 e EEA até três (3);  

Tabela 10: Porte das incorporadoras 

Incorporadora Escala de Operação (EO) Escala Espacial de Atuação (EEA) Porte  

Pinto de Almeida 2223 7 G 

PDG 1396 4 G 

João Fortes 973 3 G 

Soter 907 5 G 

Fernandes Maciel 771 3 M 

Anfra 719 3 M 

Elvas Empreendimentos 407 4 M 

Bacos 223 3 P 

Scon 123 2 P 

Fonte: ADEMI-Rio – Tabulação: Figueiredo, 2018. 

A Tabela 10 criada a partir da classificação supracitada enquadra as 

incorporadoras como sendo de:  

 Grande porte (G) – Pinto de Almeida; PDG; João Fortes e Soter;  

 Médio porte (M) – Fernandes Maciel; Anfra e Elvas Empreendimentos; 

 Pequeno porte (P) – Bacos e SCON.  

O Mapa 16 evidencia a espacialização da atuação das incorporadoras por 

porte (P, M e G) nos bairros da cidade de Niterói. Percebemos que a atuação 
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dessas empresas desde 2001 até 2014 foi seletiva, pois ocorreu em 11 bairros da 

cidade divididos em três regiões administrativas, sendo: Praias da Baía, Oceânica e 

Pendotiba.   

Mapa 16: Porte das Incorporadoras 

 

Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020). 
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Mapa 17: Escala Espacial de Atuação (EEA) das Incorporadoras 

 

Fonte: ADEMI-Rio. Elaboração: BORGES, Giselle (2020).
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O Mapa 17 discrimina a atuação das incorporadoras nos bairros da cidade de 

Niterói e nos auxilia a traçar uma breve análise da EEA (Mapa 16) das 

incorporadoras na cidade, sendo as de Grande porte: 

 A incorporadora Pinto de Almeida foi aquela com maior diversificação de 

atuação, pois lançou empreendimentos em sete bairros da cidade, sendo 

quatro da região Praias da Baía: Centro, Charitas, Icaraí, e Santa rosa e foi a 

única que lançou empreendimentos na região administrativa de Pendotiba, 

nos bairros do Cantagalo e Badu. Portanto, por ter lançado também na 

Região Oceânica no bairro de Itaipu, sua atuação ocorrera em todas as três 

regiões de planejamento as quais apareceram nos dados analisados das 

respectivas incorporadoras.  

 A incorporadora PDG atuou em quatro bairros da cidade distribuídos em duas 

regiões administrativas: Praias da Baía - Centro, Icaraí e Santa Rosa – e na 

Região Oceânica no bairro de Camboinhas.  

 A incorporadora João Fortes atuou em três bairros exclusivamente da região 

Praias da Baía, nos bairros de Icaraí, Santa Rosa e São Francisco.  

 A Soter lançou empreendimentos em quatro bairros da cidade distribuídos em 

duas regiões administrativas: Praias da Baía - Charitas, Icaraí e Ingá – e na 

Região Oceânica no bairro de Itaipu.  

As incorporadoras de porte Médio: 

 A incorporadora Fernandes Maciel atuou em três bairros somente na região 

Praias da Baía: Icaraí, Ingá e Santa Rosa.  

 A incorporadora Anfra atuou em três bairros, sendo Icaraí e Santa Rosa – 

Praias da Baía - e Cafubá na Região Oceânica.  
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 A incorporadora Elvas Empreendimentos também só lançou 

empreendimentos em quatro bairros da região Praias da Baía: Centro, 

Charitas, Santa Rosa e São Francisco.  

E, por fim, dentre as incorporadores de Pequeno porte: 

 A incorporadora Bacos lançou empreendimentos nos bairros de Icaraí e Santa 

Rosa – Praias da Baía – e Itaipu na Região Oceânica. 

 A Scon lançou somente na região Praias da Baía, sendo: Centro e Charitas.  

Na região Praias da Baía o destaque é para o bairro de Icaraí que recebeu 

3.183 unidades com atuação de sete incorporadoras, com a exceção da SCON e 

Elvas Empreendimentos.  

Após discriminarmos as incorporadoras, classificá-las a partir do porte e 

espacializarmos a atuação das mesmas nos bairros da cidade, buscamos trazer na 

próxima seção uma breve reflexão acerca do papel do marketing urbano e sua 

relação com as estratégias de atuação do setor imobiliário na cidade de Niterói.  
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4.2 – A relação entre o marketing urbano e a atuação das 

incorporadoras 

Essa subseção objetiva apresentar uma breve reflexão acerca do papel do 

marketing ao setor imobiliário, o qual serve de sustentação a criação de uma 

convenção urbana (ABRAMO, 2007) a partir de crenças compartilhadas. Tais 

crenças sustentam externalidades de vizinhança com o intuito de promover o 

consumo determinadas estratificações sociais de empreendimentos lançados 

através da valorização de determinados atributos urbanos.  

O setor imobiliário faz uso do marketing, pois esse potencializa a inserção do 

produto no mercado, uma vez que os atributos que configuram qualidade a 

localização residencial têm que estar de acordo com as necessidades do seu 

público-alvo por influenciarem na valorização do produto imobiliário.   

A produção de qualquer produto envolve a demanda e, por conseguinte, 

lucros para a empresa, a qual se torna cada vez mais sólida e competitiva ao 

conseguir identificar ou alimentar as necessidades dos consumidores.  

 O marketing consiste em um processo social em que os indivíduos obtêm o 

que necessitam e desejam sem que haja o esforço da venda, uma vez que objetiva 

conhecer e entender o cliente tão bem que o produto se adeque ao seu perfil e se 

venda sozinho.  

Kotler (1998) enumera categorias a que se aplica o marketing, tais como: 

bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, 

organizações, informações e ideias.  

Resumidamente, Kotler (1998) retrata as necessidades como sendo requisitos 

básicos dos seres humanos, os quais se tornam desejos quando direcionadas a 

objetivos específicos que possam satisfazê-las, sendo assim moldadas pela 

sociedade a qual pertencemos.  

As demandas são desejos por produtos específicos sustentados pela 

capacidade de comprá-los, assim a empresa deve mensurar o quantitativo de 
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pessoas que não apenas desejem seu produto, mas que tenham condições de 

comprá-lo, portanto, o marketing não cria necessidades, mas pode se alimentar da 

ideia delas.  

Para corroborar o que tem sido afirmado, faremos uso da triangulação quali-

quanti, sob a perspectiva qualitativa da Análise de Conteúdo (AC)30, faremos a 

transcrição de trechos das entrevistas realizadas, assim como analisaremos as 

verbalizações/palavras utilizadas na divulgação dos empreendimentos lançados 

pelas incorporadoras correlacionadas à perspectiva quantitativa aos 

grupos/categorias de atributos urbanos de qualidade à localização residencial 

(Quadro 9).  

Para todos os entrevistados foi feita a seguinte pergunta: ―Como funciona a 

participação das imobiliárias na divulgação dos imóveis lançados na cidade?‖ 

Destacamos a seguir a resposta do Entrevistado 2 (APÊNDICE C):  

Ao longo do tempo criamos uma expertise de mercado, entendendo 
para onde o mercado deve caminhar, acabamos tendo um papel 
fundamental na inteligência do mercado. A nossa empresa possui 
participação desde a compra do terreno, a participação na 
elaboração do projeto, eu consigo hoje no sistema da empresa eu 
consigo ditar a demanda de cada região e isso a concorrência não 
consegue. O papel da imobiliária é fundamental em ditar o 
produto que vai ser por entender não só no lançamento, mas no 
mercado secundário – qual público está atendendo, qual a 
demanda, por exemplo, eu consigo dizer ao incorporador quantos 
clientes eu tenho na minha base de dados procurando imóveis de 2 
quartos em Icaraí; quantos cliente de 3 quartos e 4 quartos. Eu 
consigo hoje com minha tecnologia e inovação da empresa ditar 
exatamente a demanda de cada bairro, de cada público para 
cada perfil de imóvel. Então em Niterói, os construtores – eu não os 
julgo aventureiros - ao contrário, as grandes empresas de capital 
aberto que vieram para Niterói no momento atrativo, foram muito 
mais aventureiras que aqueles que ficaram, pois são as empresas 
familiares, que sabem o que fazer e entendem isso.  

Ele abriu uma página interna deles – por exemplo, eu vou te 

mostrar um empreendimento novo em Icaraí na Rua Presidente 
Backer, um estudo de mercado para construir, eu clico num 
determinado imóvel - 4 quartos com 160 m² a R$ 2.100.000,00 eu 
consigo visualizar 64 clientes buscando esse perfil, com 2 suítes e 3 
vagas - eu consigo ser assertivo junto a construtora e dizer 

                                            
30 Vide o capítulo 1 do presente trabalho. 
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quantos clientes demandam para cada tipo de produto em cada 
região, ou seja, para não fazer a besteira do ―eu acho‖ – eu acho 

que o público busca 3 quartos ou 4 quartos eu consigo dizer para 
cada público, com inteligência de mercado, muito mercadológica e 
assertiva. Toda vez que o cliente faz contato eu tenho uma célula de 
atendimento prévio, faço toda a qualificação desse cliente, eu aciono 
o radar desse cliente. Meu sistema trabalha com o perfil do cliente e 
não perde tempo, o sistema manda um e-mail ao cliente com cópia 
ao corretor e, além disso, uso esse sistema para inteligência de 
mercado e entender onde tem maior demanda em cada região da 
cidade com o perfil do comprador. [Grifos Nossos] 

 Podemos inferir que há uma forte relação de parceria entre as incorporadoras 

e as imobiliárias, sobretudo aquelas que investiram em tecnologias de conhecimento 

mais aprofundado dos seus clientes, pois o Entrevistado 2 afirma que eles 

conseguem direcionar de forma assertiva o que deve ser produzido, onde e para 

quem, de maneira a minimizar as possibilidades de erros e garantir a venda dos 

produtos.  

A segmentação do mercado gera mercados-alvo tendo em vista que as 

pessoas têm necessidades plurais, assim uma empresa deve atuar na formação de 

grupos de consumidores-alvo para desenvolver sua oferta de mercado. A respeito 

da segmentação de mercado, foi feita a seguinte pergunta aos entrevistados: ―Existe 

alguma segmentação de renda de compradores que se direcionam mais 

especificamente a determinados bairros/regiões administrativas da cidade?‖, com as 

seguintes respostas:  

Entrevistado 1 - Eles atendem desde a minha casa minha vida, 

pessoas com renda familiar de R$ 2.500,00 até pessoas que pagam 
milhões. Todas as classes sociais são contempladas. Hoje o excesso 
de informação atrapalha uma pessoa com renda de R$4.000,00 quer 
comprar um imóvel em Icaraí, sendo que sua renda não permite. Ou 
seja, as pessoas não buscam entender o mercado de acordo com 
seu poder de compra. 

Entrevistado 2 - Público AA – Icaraí, Piratininga, Charitas, 
Camboinhas./ Fonseca, Cubango, Barreto – renda mais baixa./ 
Intermediária – Pendotiba – 250/300 mil. 

Entrevistado 3 - As pessoas ás vezes sonham em morar em Icaraí, 
por exemplo, mas não possuem renda compatível para tal. Portanto 
as pessoas moram onde seu poder de compra permite. 
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 Ou seja, as incorporadoras e as imobiliárias têm consciência para quem estão 

produzindo, formando núcleos de público-alvo de classe média alta, e, de acordo 

com os Entrevistados 1 e 3 são os consumidores que muitas vezes não têm 

consciência, pelo fato de terem renda incompatível com o bairro que desejam 

adquirir o imóvel.  

O valor de determinados produtos implica na somatória de benefícios 

tangíveis e intangíveis proporcionados pelo produto atrelados aos custos financeiros 

e envolvidos na aquisição. Kotler (1998) considera uma tríade do valor para o cliente 

a combinação entre qualidade, serviço e preço. Há o preço real de produção e o 

preço simbólico, sendo que esse último pesa muito no bairro de Icaraí, uma vez que 

por já ser um produto consolidado no mercado é facilmente comercializado pelas 

incorporadoras e imobiliárias.  

Thompson (1998) traz à tona a reflexão acerca do papel da mídia na 

sociedade moderna e destaca que os aspectos técnicos dos meios de comunicação 

se sobressaem diante dos simbólicos, sendo que eles representam uma 

reorganização dos meios pelos quais a informação e o conteúdo simbólico é 

produzido e intercambiados. A comunicação é um meio de ação e por isso faz-se 

importante à análise da ação considerando seu caráter socialmente contextualizado.  

 A ação dos indivíduos na vida social depende do conjunto de circunstâncias 

(campos de interação para Pierre Bourdieu) que são postas de acordo com a 

quantidade e tipo de recursos disponíveis para eles, dessa forma influenciando nas 

oportunidades e inclinações destinadas para eles. A posição que um indivíduo ocupa 

numa instituição ou campo está diretamente ligada ao poder que possui, ou seja, na 

capacidade que possui de alcançar seus próprios objetivos e interesses. O acúmulo 

de recursos pode aumentar o nível de poder o que pode acarretar numa maior 

capacidade de tomada de decisão e de perseguição dos seus objetivos. 

 Thompson (1998, p.22) diferencia quatro tipos de poder, sendo: econômico, 

político, coercitivo e simbólico. O primeiro está associado à atividade produtiva do 

ser humano de transformar elementos naturais em bens que podem ser consumidos 

ou trocados no mercado. O segundo relaciona-se à capacidade de coordenação e 
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regulamentação dos indivíduos, o Estado é uma representação paradigmática do 

poder político e historicamente diversas formas de estado já existiram.  

A capacidade do Estado de exercer sua autoridade está associada ao poder 

coercitivo e simbólico. Sendo o poder coercitivo associado do uso ou ameaça da 

força física para conquistar um oponente, uma exemplificação é o poder militar. E 

por último, o poder simbólico que nasce na atividade de produção, transmissão e 

recepção do significado das formas simbólicas. A produção de formas simbólicas 

influencia nas ações que são capazes de intervir no curso dos acontecimentos mais 

diversos, ou seja, capacidade de exercer o poder simbólico.  

 A comunicação é uma atividade social que faz uso de um meio técnico para a 

produção de formas simbólicas, portanto, existem diferentes tipos de mecanismos 

de armazenamento da informação. A escrita pode servir de exemplo como um 

atributo inicial do meio técnico que permitiu o armazenamento e reprodução das 

formas simbólicas. A capacidade de reprodução das formas simbólicas é uma das 

bases de exploração comercial dos meios de comunicação, pois assim elas podem 

ser comercializadas no mercado.  

A indústria da mídia protege os direitos de reprodução, licenciamento e 

reprodução de uma obram exercendo controle sobre o a informação. O caráter de 

originalidade e autenticidade são fatores de extrema importância para a 

determinação do valor no mercado de bens simbólicos. Os meios técnicos permitem 

um distanciamento espaço-temporal, ou seja, no intercâmbio simbólico há um 

distanciamento do contexto de produção, tanto no tempo quanto no espaço, por 

poder ser reimplantada em novos espaços e tempos.  

Os indivíduos podem agir e interagir à distância ao mesmo passo que perdem 

a capacidade de exercer poder, tendo em vista que os meios técnicos alteram as 

condições de tempo e espaço. Os meios técnicos exigem uma codificação e uma 

decodificação da informação ou do conteúdo simbólico, a compreensão é uma ação 

recíproca entre as mensagens codificadas e os intérpretes.  
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 Thompson (1998, p.32) define a expressão comunicação de massa como ―a 

produção institucionalizada e difusão generalizada de bens simbólicos através da 

fixação e transmissão de informação ou conteúdo simbólico‖. O autor refere-se aos 

bens simbólicos quando há mercantilização das formas simbólicas, tal processo 

ocorre na subdivisão do valor simbólico do objeto, ou seja, relaciona-se ao apreço, 

da estima ou da indiferença dos indivíduos, assim como do valor econômico, 

relacionado ao valor que eles podem ser trocados no mercado. As formas 

econômicas se transformam em mercadoria quando os objetos podem ser vendidos 

e comprados por um determinado preço.  

 A comunicação de massa ―é a extensão da disponibilidade das formas 

simbólicas no tempo e no espaço‖ (THOMPSON, 1998, p.33), ou seja, as 

mensagens podem ser propagadas para espaços totalmente desconexos de onde 

foi produzido, o que na realidade pode até mesmo ocorrer entre indivíduos que têm 

a capacidade de propagar formas simbólicas gerando um distanciamento espaço-

temporal. Mas com os avanços tecnológicos dos meios de comunicação a 

velocidade de circulação da informação e do conteúdo simbólico é instantânea e 

consegue atingir milhões de indivíduos.  

O que nos faz refletir sobre a circulação pública das formas simbólicas, tendo 

em vista que os produtos da mídia atingem uma multiplicidade de receptores que 

tenham condições técnicas, habilidades e recursos para adquiri-las. Os avanços no 

sistema de telecomunicação permitiu uma disjunção entre espaço e o tempo, tendo 

em vista que o distanciamento espacial não implica em distanciamento temporal, à 

medida que o primeiro foi aumentando o segundo passou a ser virtualmente 

eliminado.  

 Thompson (1998) sinaliza que a mídia criou a mundanidade mediada, ou seja, 

permitir a compreensão do mundo mesmo que distante da nossa experiência 

pessoal, a mediação de formas simbólicas ampliam os horizontes espaciais, pois 

podemos vivenciar determinados lugares mesmo sem a vivência corporal. A mídia 

permitiu a criação de ideias preconcebidas sobre a experiência de vivência de 
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determinados locais através das palavras e imagens que propagam as formas 

simbólicas incorporadas. 

Thompson (1998) nos atenta para a ideia de que os consumidores da mídia 

são sujeitos passivos retrógrados, os estudos apontam que os sentidos que os 

indivíduos dão aos produtos da mídia têm relação com a formação e condições 

sociais de cada um, o que ele chama de realização especializada, ou seja, 

dependem das habilidades e competências as quais são fruto da estrutura social do 

indivíduo, ou seja, a maneira social de ser.   

Objetivamos com a construção do Quadro 9 evidenciar a reprodução de 

formas simbólicas atreladas aos discursos construídos na divulgação dos 

empreendimentos lançados pelos incorporadores estabelecendo uma correlação 

com as categorias/atributos urbanos de qualidade já apresentados: Qualidade 

Ambiental (QA); Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes (ASVT); Comércio 

e Serviços (CS) e Aspectos Socioeconômicos (AS).   

Os empreendimentos imobiliários se diferenciam a partir dos atributos 

urbanos de qualidade atrelados a benefícios tangíveis e intangíveis, cabendo ao 

marketing trabalhar a produção, transmissão, e, garantir a recepção das formas 

simbólicas ao público-alvo.  

No plano das representações, o espaço concebido é sobrevalorizado diante 

do vivido e percebido, uma vez que se busca hegemonizar uma ideia de que se 

pretende vender, promovendo uma representação estereotipada do lugar (SERPA, 

2005; 2014). Essa representação visa convencer o comprador de que o 

empreendimento está em um lugar dotado dos atributos urbanos de qualidade.  
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Quadro 9: Quadro matricial dos atributos/categorias e verbalizações das 

propagandas das incorporadoras. 

Categorias/A

tributos 
Verbalizações 

Q
u

a
li

d
a
d

e
 A

m
b

ie
n

ta
l 

(Q
A

) 

Anfra: Trabalho e qualidade de vida em um só lugar;   

Anfra: Transpira bem-estar e qualidade de morar; 

sofisticação; fachada moderna, imponente e arrojada; 

Bacos: Bem-estar;  

Elvas: Arborização; essencial para viver bem;  

Elvas: Proximidade com a Mata Atlântica; proximidade com o 

esplendor da Baía de Guanabara; sentir-se vivo;  

Fernandes Maciel: Arborizado; arquitetura; centro histórico; 

centro cultural;  

João Fortes: Consciência ambiental; Melhor terreno; espaços 

perfeitos;  

Soter: Ponto valorizado 

A
c
e
s

s
ib

il
id

a
d

e
, 

s
is

te
m

a
 

v
iá

ri
o

 e
 d

e
 t

ra
n

s
p

o
rt

e
s

 (
A

S
V

T
) 

Bacos: Bem localizado;  

Bacos: Praticidade; 

Elvas: Manter-se a par e à parte de tudo;  

Elvas: Proximidade com o burburinho da cidade;  

Fernandes Maciel: Facilidade; conexão 24 horas por dia;  

Soter: Proximidade com tudo de melhor;  
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C
o

m
é
rc

io
 e

 S
e
rv

iç
o

s
 (

C
S

) 

 

Bacos: Infraestrutura de comércio e serviços 

Bacos: Proximidade com o polo gastronômico do Jardim 

Icaraí; 

Bacos: Proximidade com: bancos, academias, clínicas, 

escolas, lojas de departamento, igrejas.  

Elvas: Manter-se a par e à parte de tudo;  

Fernandes Maciel: Facilidade. 

Soter: proximidade com tudo de melhor;  

 

A
s
p

e
c
to

s
 S

o
c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
s

 (
A

S
) 

Anfra: Oportunidade melhor para decolar no mundo dos 

negócios 

Anfra: Santa Rosa em grande momento de crescimento 

imobiliário; 

Bacos: alto nível; tradicionais; inspiração; família, plantas 

bem planejadas; Jardim Santa Rosa 

Bacos: Nobreza; mordomia; Conforto; segurança; liberdade, 

lazer; requinte; bom gosto;  

Bacos: Prazer de viver; tranquilidade; sossego; aprazível; 

bem estar;  

Bacos: Se a arte imita a vida, inspiração é o que não vai faltar 

no Monet; 
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Elvas: exclusividade; aconchego; família;charme; conforto; 

elegância; 

Elvas: planejamento; ; novo ponto de vista; nova visão de 

negócios; estilo inconfundível e admirável;  

Fernades Maciel: qualidade; bom gosto; prazer; facilidade; 

amigos; planejamento; sonhos; 

Fernandes Maciel: proteção, família; buscar sempre o 

melhor; lazer; essencial; alto nível; privilégio; 

João Fortes: Jardim Santa Rosa; desenvolvimento; 

superresidencial; lazer 

João Fortes: Mônaco; Exclusividade. Tranquilidade. 

Sofisticação. Harmonia. Elegância. Conforto.  

Pinto de Almeida: valorização; moderno; Icaraí; privilégio; 

comodidade;  

Soter: Nova Iorque; raridade; viver;  

Fonte: Entrevistas – Elaboração: FIGUEIREDO, 2019. 

Aos entrevistados foi feita a seguinte pergunta: ―Na divulgação de um imóvel 

para venda, quais os principais elementos que são destacados (estratégias de 

venda)? Existem discursos diferenciados dentre as regiões administrativas? Quais?‖ 

Todos os entrevistados fizeram menção aos ―P´s‖, no entanto, eles foram 

segmentados das seguintes formas: 

Entrevistado 1: Máxima do mercado: 3P´s: ponto, ponto e ponto. 

Depois vêm os agregados, como localização e outros atributos. 

Entrevistado 2: Varia de empreendimento para empreendimento. 
Depende dos 4P´s – ponto (qual diferencial desse ponto, o que ele 
traz de conveniência e atratividade para quem mora ali, se há vida de 
bairro, tem comércio ao entorno) projeto (conveniência, condomínio-
clube), planta (as pessoas reclamam que estão cada vez menores, 
mas são mais aproveitadas, cada vez mais o costume e 
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características das famílias mudaram, as mulheres do lar são 
poucas, que desejam menos tempo na cozinha); preço. Os 4P´s 
alinhados garantem sucesso e atratividade do empreendimento. 

Entrevistado 3: Fazemos uso de mídias sociais, inclusive aplicativo 
WhatsApp. Os discursos sempre estarão ao entorno dos 3P´s (preço, 
ponto e planta). Na realidade as pessoas compram o que o imóvel irá 
proporcionar no que se referem aos serviços. 

Para o Entrevistado 1 o ponto é o elemento que se sobrepuja diante dos 

demais ao empreendimento, são 3P´s: ponto, ponto e ponto. Aos Entrevistados 2 e 3 

o ponto é também um elemento central o qual estabelece relação com atributos 

referentes ao comércio e serviços. Sendo que ao Entrevistado 2 além do ponto 

somam-se mais três ―P´s‖: projeto; planta (destinada às novas formatações de 

famílias), e, por fim, preço. Ao Entrevistado 3 além do ponto, o preço e planta 

também são importantes.  

Analisando o Quadro 9, quando damos luz à categoria/atributo qualidade 

ambiental (QA), há uma predominância de discursos que ressaltam que o 

empreendimento se destaca no espaço citadino pela sua localização privilegiada, 

próxima a elementos tais como a Mata Atlântica, Baía de Guanabara e áreas 

arborizadas, que permitem maior conexão com a natureza, portanto, maior 

qualidade de vida e bem-estar – além de permitir a coexistência de elementos como 

viver bem e residir/trabalhar em um local de arquitetura moderna, imponente e 

próximo a locais que intrinsecamente o tornam valorizado pela proximidade a 

centros histórico-culturais da cidade.  

Na categoria/atributo de Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes 

(ASVT) os vocábulos mais presentes são praticidade e proximidade, pois o 

empreendimento deve permitir fluidez no espaço, podendo estar a par e parte de 

tudo, do que há de melhor na cidade.  

 A categoria/atributo relacionada ao Comércio e Serviços (CS) a palavra 

proximidade é preponderante, de maneira que em alguns casos se destrinche a 
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partir de exemplificações, tais como: polo gastronômico do Jardim Icaraí31, bancos, 

academias, clínicas, escolas, lojas de departamento e igrejas.  

E, por último, na categoria Aspectos Socioeconômicos (AS) percebemos 

maior apelo às representações as quais buscam sustentar ideologias, quando o 

vivido é substituído pelo concebido, reinando a ausência (valor de troca) (SERPA, 

2004; 2015). Aspectos com alta carga de subjetividade são ressaltados nas 

divulgações dos empreendimentos, relacionando-os com os quesitos como: 

nobreza, raridade, privilégio e exclusividade.    

A presença (valor de uso) desenvolve representações, e, quando nela se 

perde, surge a alienação e o concebido prevalece sobre o vivido. As representações 

dissimulam tanto a presença (valor de uso) quanto à ausência (valor de troca) e o 

espaço se define como jogo de ausências e presenças (SERPA, 2004; 2015). 

As propagandas fazem inferências à cidade de Nova Iorque, Mônaco, por 

exemplo, ressaltando que os compradores estão adquirindo um empreendimento 

que alinha aspectos tangíveis e intangíveis entre ponto, planta, projeto e preço – 

sendo capaz de promover uma convenção urbana, através da emissão de 

metassinais de conforto, segurança, liberdade, família, sofisticação, entre outros 

atributos que promoverão externalidades de vizinhança aos seus iguais, gerando, 

portanto, uma homogeneidade social.  

                                            
31 Ressaltamos que o ―Jardim Icaraí‖ não consta no abairramento do Plano Diretor (2018), nem na 

nomenclatura dos bairros do IBGE (2010). Na realidade é uma invenção do marketing empreendido 
pelo setor imobiliário para atribuir valor simbólico para uma determinada localidade de expansão de 
empreendimentos imobiliários. 
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4.3 – Uma breve apresentação das incorporadoras e dos discursos 

atrelados à divulgação dos empreendimentos:  

 Esta subseção pretende apresentar com um nível maior de detalhamento 

características das nove incorporadoras selecionadas de acordo com os critérios já 

apresentados no subitem 4.1, com uma breve explanação do histórico de atuação da 

empresa, sobretudo na cidade de Niterói.  

 Apresentaremos em ordem alfabética as respectivas incorporadoras, assim 

como seu peso no setor imobiliário da cidade a partir do VGL32 (Valor Geral de 

Lançamento) tal como pode ser observado na Tabela 11, o quantitativo de unidades 

lançadas por período, em quais bairros, e, a transcrição dos discursos vinculados a 

divulgação dos empreendimentos, os quais serviram de base para a reflexão acerca 

do marketing urbano e a criação de convenções urbanas (ABRAMO, 2007).  

Tabela 11: Ranking das incorporadoras por VGL total lançado entre 2011-2014. 

Incorporadora VGL total (em milhões de 
reais) 

João Fortes 737.103.309,00 

PDG 696.805.037,08 

Pinto de Almeida 609.764.501,00 

Soter 423.543.412,00 

Fernandes Maciel 414.070.570,00 

Elvas Empreendimentos 172.777.047,00 

Anfra 171.118.115,00 

Bacos 57.900.000,00 

Scon 33.746.247,00 

Total Geral 3.316.828.238,8 

Fonte: ADEMI-Rio – Tabulação: Figueiredo, 2019. 

                                            
32 O VGL (Valor Geral de Lançamento) refere-se à quantidade de unidades lançadas multiplicada pelo 

preço médio de lançamento. 



  

145 

 

 A Tabela 11 explicita em ordem decrescente o VGL por incorporadora, nesse 

caso tendo a incorporadora João Fortes na liderança e a Scon em última colocada 

entre as nove selecionadas.  

4.3.1 - Anfra Construtora: 

A incorporadora Anfra atua desde 1976 no mercado imobiliário de Niterói e 

lançou entre 2011-2014 lançou nove empreendimentos os quais foram responsáveis 

por 719 unidades, o que implicou numa escala de produção de 80 unidades/ 

empreendimento, e, durante esses anos foi responsável por um VGL (Valor Geral de 

Lançamento) de R$171.118.115,00. No período entre 2001-2005 lançou o total de 

154 unidades residenciais nos bairros de Icaraí e Santa Rosa, no período entre 

2006-2010 seus empreendimentos permaneceram nos respectivos bairros lançando 

278 unidades residenciais.  

No período entre 2011-2014 lançou 287 unidades sendo 99 com finalidade 

comercial, todas as unidades lançadas foram no bairro de Santa Rosa, o que nos 

permitiu visualizar de forma muito preliminar uma atuação preferencial pelo bairro. 

Todos seus empreendimentos com finalidade residencial receberam a nomenclatura 

inicial de ―tour”, que do inglês seu significado principal é excursão, ou seja, uma 

nomenclatura que visa enaltecer ao comprador atributos relacionados a elementos 

que destaquem tranquilidade, qualidade, sofisticação, exclusividade ao acesso 

aquele determinado espaço da cidade.  

Em 2013 lançou empreendimento Offices X com finalidade comercial no 

bairro de Santa Rosa com 99 unidades destinadas ao comércio e o discurso 

publicitário deu ênfase nos quesitos modernidade e sofisticação para aqueles que 

desejam possuir salas comerciais no bairro, tendo em vista o aumento da demanda 

residencial pela região que consequentemente acarreta em uma maior necessidade 

de serviços, dessa forma usou a seguinte frase como slogan:  

Um prédio sofisticado. Fachada moderna, imponente e arrojada.  
Seu melhor cartão de visita.  

Trabalho e qualidade de vida em um só lugar. 
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Offices X, um business de alto padrão está sendo construída na 

Noronha Torrezão, uma das mais importantes e referências ruas de 
Santa Rosa em grande momento de crescimento imobiliário. Hoje 
transpira bem-estar e qualidade de morar. Agora com a grande 
demanda de serviços também vai transpirar qualidade de 
TRABALHO. 

Você não poderia ter oportunidade melhor para decolar no mundo 
dos negócios. 

Destaca que o empreendimento é um investimento que está em acordo com a 

demanda pelo consumo de serviços, com tipologias que se adequam a formatos 

adequados aos diferentes profissionais, com salas comerciais para advogados, 

dentistas, médicos e engenheiros. O valor inicial do metro quadrado foi maior tendo 

em vista que ficou na faixa de R$ 6.572,00 se comparado ao preço médio do metro 

quadrado no mesmo período foi de R$ 5.759,00.  

4.3.2 - Bacos Construtora 

A incorporadora Bacos atua há mais de 50 anos na cidade de Niterói e entre 

2001-2014 foi responsável pela produção de quatro empreendimentos os quais 

lançaram 223 unidades, o que gerou uma escala de produção de 56 

unidades/empreendimento, esses implicaram em um VGL de R$ 57.900.000,00.  

Entre 2001-2005 lançou o total de 118 unidades, sendo 28 unidades no bairro de 

Icaraí e 90 unidades no bairro de Itaipu, sendo que no período entre 2006-2010 não 

houve registro de lançamentos e no período entre 2011-2014 a empresa lançou no 

bairro de Santa Rosa dois empreendimentos com o total de 105 unidades.  

Analisando os empreendimentos do período mais recente, como estratégia de 

divulgação do empreendimento Monet a incorporadora faz uso do slogan de alguns 

estabelecimentos comerciais tais como: escola, padaria, supermercados e 

restaurantes, destacando a praticidade de viver nesse local, o qual é aprazível e 

sossegado, mas não perde no quesito localização favorecida devido à proximidade 

com os comércios da região. O discurso publicitário faz uso das seguintes frases 

para exaltar a qualidade dos empreendimentos:  

Se a arte imita a vida, inspiração é o que não vai faltar no Monet. 
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Conforto e muito lazer: com tantas atrações, a criançada vai pintar o 

sete com tanta liberdade e segurança.  

Monet foi um dos mais importantes representantes do 
Impressionismo. Trabalhava de forma harmônica as cores e luzes 
criando fortes e belas imagens, sendo considerado um dos mais 
geniais pintores de todos os tempos. Inspirada na beleza dessas 
criações e homenageando o grande mestre a Bacos Construtora está 
lançando o Monet Residence, um empreendimento bem localizado 
que traduz um estilo de vida com muito conforto, requinte e bom 
gosto. Uma obra de arte. 

Localização exclusiva. 

Praticidade e a tranquilidade que você tanto procura. 

Monet Residence fica numa rua sossegada, aprazível, tranquila, 
longe da badalação, mais perto de todas as comunidades e 
facilidades para o bem estar do dia a dia: bancos, supermercados, 
academias, clínicas, além de estar a poucas quadras do Campo São 
Bento, do frequentado polo gastronômico do Jardim Icaraí e cercado 
de escolas tradicionais de alto nível. 

Destaca ainda a tipologia dos apartamentos que se dividem entre 2 e 3 

quartos, além de possuir coberturas lineares de 3 quartos com piscina.  

O empreendimento Dijon lançado no mesmo período tem a mesma linhagem 

de divulgação, faz uso do quesito exclusividade e afastamento do ―centro nervoso‖ 

da cidade, uma vez que enfatiza na praticidade de se viver nessa localização por ter 

nas proximidades uma vasta gama de serviços além de estar próximo do ―badalado 

centro gastronômico da Nóbrega e do Campo de São Bento‖, ou seja, uma 

pluralidade de serviços que tornam ―viver com praticidade é fundamental‖.  

Prazer de Viver 

Morar bem precisa de inspiração e tranquilidade para ser bem feito, 
por isso, Dijon um nome inspirador, foi projetado para proporcionar 
todo conforto e qualidade de vida que sua família merece, a começar 
pelas plantas bem planejadas, pela área de lazer moderna e eficiente 
que você tanto precisa, até a privilegiada localização numa rua 
sossegada, 100% residencial, no Jardim Santa Rosa. Venha viver 
nesse cenário que a Bacos criou para poucos.  

Viver com praticidade é fundamental 

Situado na Dr. Sardinha, uma das ruas mais nobres do novo bairro 
Jardim Santa Rosa, DIJON está longe da agitação das grandes vias 
e ruas movimentadas, mas num ponto repleto de facilidades e 
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comodidades com total infraestrutura de comércio e serviços, 
colégios, supermercados, bancos, igrejas, lojas de departamento, 
sem falar na proximidade do badalado polo Gastronômico da Rua 
Nóbrega e do Campo de São Bento. 

Mordomia é se refrescar depois de um dia de trabalho. Enfim, tudo 
para você se sentir privilegiado. 

A publicidade do empreendimento destaca o pavimento comum aos 

moradores, os quais poderão desfrutar de área fitness, piscina, banheira de ofurô, 

salão de festa e o espaço kids. O marketing do empreendimento ressalta que a área 

é 100% residencial no que chama de ―Jardim Santa Rosa‖ a localização, a família 

que ali optar por viver terá conforto e qualidade de vida que merece.  

4.3.3 - Elvas Empreendimentos 

A incorporadora totalizou entre 2001-2014 oito empreendimentos os quais 

lançaram 407 unidades, com uma escala de produção de 51 

unidades/empreendimento e um VGL de R$ 172.777.047,00. Não fora registrados 

empreendimentos da incorporadora Elvas entre 2001-2005, entre 2006-2010 foram 

26 unidades no bairro de São Francisco e no período entre 2011-2014 a empresa 

lançou 237 unidades distribuídas entre os bairros de São Francisco (24), Charitas 

(129), Santa Rosa (84). 

O empreendimento lançado no bairro de São Francisco ―Saint Stephanie‖ 

pode ser considerado um empreendimento de exclusividade, pois foram apenas 24 

unidades, com apenas quatro pavimentos de seis apartamentos sendo que foram 

lançadas seis unidades de lojas no térreo e uma cobertura linear, mesmo que a 

finalidade declarada tenha sido residencial. O slogan publicitário do empreendimento 

usou a seguinte frase: ―Desfrute o conforto de 2 e 3 quartos com suíte. 3 quartos 

com 1 reversível e com 1 e 2 vagas na garagem, coberturas duplex e cobertura 

linear com toda a praticidade de São Francisco. Apartamentos de 75 a 300 m²‖.  

Dessa forma, podemos vislumbrar uma publicidade que destaca a 

exclusividade de um empreendimento de poucas unidades no bairro de São 

Francisco, com oferta de área privativa que fica entre 75 m² podendo chegar a 300 
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m², condizente com um público que seleciona o empreendimento pelo espaço 

interno adicionado pela sua localização.  

Na mesma roupagem do empreendimento supracitado, destacamos o Vivacitá 

Residencial no bairro de São Francisco, responsável por 25 unidades lançadas, com 

o discurso de exclusividade e conforto. Destacamos a frase de divulgação:  

Sentir-se vivo. Viver entre o verde da Mata Atlântica e o esplendor da 
Baía de Guanabara. Colocar-se no centro desse maravilhoso cenário 
de Charitas, como quem respira a natureza enquanto caminha pela 
cidade. Manter-se a par e à parte de tudo, de acordo apenas com os 
seus desejos. Esse é o espírito do Vivacitá Residencial. 

O empreendimento Charitas Suprême lançou 32 unidades no bairro de Charitas, 

com a seguinte frase de divulgação: 

Há pessoas que encantam, inspiram e surpreendem. Pessoas de 
estilo inconfundível e admirável. Que unem delicadeza, força, 
espontaniedade. Inspiração, charme e sensibilidade. E que tem o 
prazer de desfrutar a beleza de cada momento. Para essas pessoas 
existe um lugar. Único como você. Charitas Suprême.  

O empreendimento Lumiére lançou apenas 13 unidades no bairro de 

Charitas, com dois apartamentos por andar, destaca a publicidade que são três ou 

quatro quartos com churrasqueira na varanda, com uma cobertura de quatro suítes 

com uma do tipo canadense.  

O empreendimento de salas comerciais, Vision Offices, lançou 59 unidades 

no bairro de Charitas, com a propaganda de que é um novo ponto de vista e uma 

nova visão de negócios, ofertando salas comerciais de 24 a 260 m², com lojas 

exclusivas no térreo com pé-direito alto.  

O empreendimento Quintessenza Residencial lançado no bairro de Santa 

Rosa foi responsável por 84 unidades lançadas, com tipologia variando entre 

apartamentos de 2 e 3 quartos e coberturas também de 2 e 3 quartos. O slogan 

publicitário do empreendimento utiliza a seguinte frase: ―Imagine aquilo que é 

essencial para viver bem, algo puramente arquitetado para ser exclusivo bem-vindo 

ao Quintessenza‖. 
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O discurso destaca que o bairro de Santa Rosa é um dos mais completos e 

tradicionais da cidade, e, que possui uma mistura perfeita, por permitir ao morador 

que viva em um espaço reservado da cidade sem perder a proximidade com os 

serviços essenciais a uma família.  

Ressalta a aliança da praticidade das conveniências da localização ao 

sossego das ruas tranquilas e arborizadas do bairro: ―Um ambiente aconchegante e 

familiar e ao mesmo tempo a poucos minutos do burburinho da cidade‖. Por último, 

destacamos outra frase de efeito: ―Planejado com o mais alto grau de charme, 

conforto e elegância‖.  

Podemos perceber que a incorporadora atuou na cidade de Niterói com 

empreendimentos de poucas unidades em bairros que geralmente permitem 

selecionar o público-alvo, consequentemente o valor do imóvel tende a ser 

compatível com uma classe social de alto poder aquisitivo, pois a mesma costuma 

ser exigente quanto à localização do imóvel na cidade, buscando exclusividade, 

conforto e praticidade além de buscar área interna dos imóveis com metragens 

amplas, quartos com suítes, assim como coberturas.  

4.3.4 - Fernandes Maciel 

A incorporadora Fernandes Maciel atua na cidade de Niterói desde 1985 e 

entre 2001-2014 foi responsável pela produção de oito empreendimentos os quais 

lançaram 771 unidades, com uma escala de produção de 96 

unidades/empreendimento, o que totalizou em um VGL de R$ 414.070.570,00. Entre 

2001-2005 lançou 65 unidades residenciais no bairro de Santa Rosa, no período 

entre 2006-2010 lançou no bairro de Icaraí 302 unidades em 3 empreendimentos, 

sendo que um deles, o Near Offices com finalidade comercial foi responsável por 

162 unidades de salas comerciais. E no período entre 2011-2014 a empresa lançou 

404 unidades nos bairros de Icaraí (344) e Ingá (60). 

A propaganda do empreendimento Essence Style Residences que lançou 175 

unidades no bairro de Icaraí fez uso de um vídeo mostrando a localização e layout, 

destacando que está no bairro mais desejado da cidade de Niterói, o morador 

poderá desfrutar de um complexo com uma área de lazer de 2.600 m², além de ter: 
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área de ginástica/fitness, festas, churrasqueiras, piscina, brinquedoteca, repouso 

com hidro, sala de reunião, atelier de artes, espaço cinema, salão de beleza, sala de 

massagem, playground, com um padrão de construção de alta qualidade e 

acabamento. As frases de propaganda do empreendimento são:  

Acertar na escolha do seu estilo de vida é mais que essencial. É 
Essence.  

Essencial é deixar sua família protegida e conectada 24 h por dia.  

A essência da vida é buscar sempre o melhor. 

Ter lazer é essencial. Nada melhor que ele também ser de alto nível. 

Começar uma nova vida com localização privilegiada é essencial. 

Já o empreendimento Nóbrega 1 em Icaraí lançou 75 unidades teve a 

seguinte frase de divulgação:  ―O número 1 da rua Nóbrega também vai ser o 

número um em qualidade, bom gosto, prazer e facilidade‖.  

O empreendimento The Flower lançou 94 unidades no bairro de Icaraí, 

destacam que na localização há uma vasta rede de comércio na redondeza, tais 

como: colégio, rede bancária, shoppings centers, supermercados e restaurantes 

com as seguintes frases de divulgação: 

Os moradores do The Flower terão momentos ainda mais agradáveis 
com os familiares e amigos.  

Planeje seus sonhos. Seus próximos anos. The Flower tem os 
espaços perfeitos para tudo isso se tornar realidade.  

O empreendimento Maggio lançado no bairro do ingá lançou 60 unidades, 

teve como frase de destaque: ―Maggio é viver num bairro arborizado e de arquitetura 

centenária‖; ―Maggio é viver no centro histórico e cultural de Niterói‖.  

4.3.5 - João Fortes 

A incorporadora não é natural da cidade de Niterói, mas sim do Rio de 

Janeiro, sua produção no mercado imobiliário de Niterói ocorreu apenas entre o 

período de 2011-2014, extremamente expressiva, foram nove empreendimentos em 

três bairros da região Praias da Baía (Icaraí, Santa Rosa e São Francisco) que a 

inseriu na classificação de incorporadora de grande porte (Tabela 10). A 
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incorporadora João Fortes nesse período lançou 973 unidades, com uma escala de 

produção de 108 unidades/empreendimento e com o maior VGL dentre as 

incorporadoras especificadas nessa seção, foram R$ 737.103.309,00.  

A atuação no bairro de São Francisco ocorreu com o empreendimento 

Principado Fróes (2013) que  lançou 25 unidades, sendo 20 apartamentos com área 

média privativa de 271 m² com preço médio inicial de nada menos que R$ 

3.705.271,00 e cinco coberturas com 565 m² com preço médio inicial de R$ 

6.804.100,00.  O empreendimento se destaca devido à significativa área média 

privativa, tendo em vista que são poucas unidades destinadas a um público 

selecionado, o qual busca espaço no imóvel o qual irá residir, assim como tem que 

dispor de uma capacidade de renda alta para adquirir tal imóvel. O VGL estimado no 

empreendimento alcança a cifra de 108 milhões de reais.  

O vídeo de divulgação do empreendimento Principado Fróes traça um 

paralelo à Mônaco, uma cidade-estado independente na zona costeira do 

Mediterrâneo, conhecida pelos cassinos, hotéis e residências de luxo. Através de 

uma sequência de imagens de Mônaco em paralelo com a cidade de Niterói 

evidencia a vista privilegiada da Baía de Guanabara tendo o Cristo Redentor, por 

exemplo, ao fundo. Os dizeres do vídeo sinalizam que o empreendimento é de alto 

luxo: ―Imagine morar em Mônaco. Que palavra vem à sua cabeça? Exclusividade. 

Tranquilidade. Sofisticação. Harmonia. Elegância. Conforto. Principado Fróes: 

perfeito pra quem não precisa de mais nada‖.  

Sua atuação no bairro de Santa Rosa lançou 270 unidades residenciais, 

sendo 126 unidades no Prime Collection (2013), assistimos ao vídeo de divulgação 

do empreendimento e transcrevemos as falas: 

Jorge Rucas (Diretor de Negócios): Logo que a gente terminou a 
aquisição dos terrenos que vão formar o Prime Collection a gente 

juntou toda nossa equipe de incorporação para discutir: Como é que 
a gente vai trabalhar esse produto?  Até que um dos nossos gerentes 
virou e disse assim: acho que as famílias que vão pra lá vão ter tanta 
opção, tanta coisa diferente, que vão viver muitas coisas boas com 
suas famílias. E não são só os melhores momentos, são os melhores 
momentos no melhor terreno de Jardim Santa Rosa, daí veio o Prime 
Collection. Coleção de bons momentos – collection – e temos que 
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explorar esses bons momentos. [...] A gente volta com o serviço pay 
per use junto com a pro home que é a nossa administradora, vamos 
ter personal trainer para os usuários do fitness; vamos ter o dog 
walker para o seu cachorro poder passear quando você não tiver 
tempo, vamos ter central de arrumação e limpeza, que é super 
importante nos dias de hoje. Agora que o Prime Collection está 

pronto e a gente colocou tudo de melhor que a João Fortes pode 
fazer, compromisso João Fortes, opções de plantas, acabamentos 
em porcelanato e todo lazer que esse empreendimento tem, o Prime 
Collection tá pronto para vender, os clientes que comprarem nossos 

apartamentos vão ter até um ano de Sky grátis, com a instalação 
pronta, equipamentos e funcionando [...] a região está valorizando 
muito, o bairro hoje é uma oportunidade de investimento pela forma 
que a cidade está crescendo e o Jardim Santa Rosa é uma 
realidade, é um bairro muito agradável, com uma população que quer 
ter acesso a novos empreendimentos e que a gente vai atender essa 
demanda a partir de agora.  

Paulo Cheade (Diretor da Cheade Engenharia): Santa Rosa é o 
bairro que está em maior desenvolvimento hoje na cidade, um bairro 
superresidencial, um bairro de ambiente familiar, super tranquilo, que 
tem muita segurança. E você vendo o projeto, vendo que tudo que foi 
feito, com as áreas de lazer, com a consciência ecológica, com 
diversos tamanhos de planta, dá vontade de morar.  

Marcelo Vital (Gerente de Vendas): A gente tá falando de um 
empreendimento com 2.000 m² de terreno, 126 unidades, sendo 6 
unidades de coberturas lineares, 1 bloco 100% de 2 quartos, 1 bloco 
100% de 3 quartos com suíte – tem área de lazer para sua criança 
de zero a três anos, tem para de três a dez anos, infanto-juvenil, tem 
pro adulto, tem pro idoso – a gente tá com brinquedoteca para as 
crianças; piscina com raia e deck molhado; repouso com sauna e 
hidro; salão de festas infantil; lounge teen com braseiro; salão de 
festas com gourmet; espaço fun composto de pista de boliche e 
garage band; espaço happy hour e fitness com tatame. Prime Club  
um verdadeiro clube dentro do seu condomínio [...] 

Ana Alho (Gerente de Produto): as plantas são confortáveis que 
atendem a diversos tipos de famílias, desde aquelas que estão 
começando a se formar – como de um casal – até aquela família 
mais consolidada que já tem mais filhos – são plantas bem 
generosas dá pra perceber a quantidade de armário que a gente 
consegue colocar nos quartos, os banheiros têm bancadas maiores, 
a gente tem muitas colunas que têm, por exemplo, interligação entre 
cozinha e varanda, tem previsão de kit churrasco na varanda de 
todas as unidades, tem previsão de estrutura para Split em todas as 
unidades, segurança 24 horas na portaria, sistema de segurança 
perimetral, automação dos portões de acesso às garagens, controle 
remoto para os moradores que chegam de carro, é uma 
infraestrutura completa como a gente tá acostumado a colocar em 
todos os nossos empreendimentos. Seguindo essa linha de ter uma 
decoração também flexível e refinada, a designer Gisele Taranto – 
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que é a decoradora desse projeto – ela trouxe o estilo escandinavo 
de decoração, que é um estilo mais sóbrio, que usa linhas mais 
retas; objetos mais transparentes, que justamente traz esse tom mais 
sofisticado. Na fachada para poder acompanhar essa sofisticação 
que a gente quis trazer para o empreendimento, a gente optou por 
criar um estilo mais clássico, que remete a essa sofisticação, usamos 
textura na fachada, vidros verdes na varanda, o alumínio é todo com 
pintura bronze e o embasamento a gente conseguiu colocar granito 
para poder marcar a arquitetura naquela rua.  

Ainda no bairro de Santa Rosa, em 2014 lançou 144 unidades residenciais no 

empreendimento Start Collection.  

No bairro de Icaraí foram 678 unidades, sendo: Mitte Residenz (75), Nobrega 

100 (75), Ópera di milano Residenza (124), Park Square Residence (124), 

Terramarine Icarai Residence Club (230) e Varandas Jardim Icaraí (50).  

4.3.6 - Pinto de Almeida 

A incorporadora atua na cidade de Niterói desde 1963 e entre 2001-2014 

produziu 17 empreendimentos os quais lançaram 2223 unidades, com uma escala 

de produção de 131 unidades/empreendimento, os quais somam um VGL de R$ 

609.764.501,00. Entre os anos de 2001-2005 lançou 401 unidades residenciais nos 

bairros de Icaraí (165) e Badu (Pendotiba) (236), a escala de produção foi de 

aproximadamente 134 unidades/empreendimento.  

Entre os anos de 2006-2010 o aumento de unidades lançadas foi expressivo 

foram 666 unidades nos bairros de Charitas (71) e Icaraí (173) pertencentes à região 

Praias da Baía, e, no bairro do Cantagalo (422) na região de Pendotiba. No entanto 

a escala de produção ficou similar ao período anterior, foram 133 

unidades/empreendimento. 

Entre 2011-2014 a incorporadora lançou um total de 1156 unidades, 

apresentou um aumento no quantitativo, as quais foram: residenciais (898) e 

comerciais (258). Os bairros da região Praias da Baía que foram contemplados: 

Centro (161), Icaraí (252) e Santa Rosa (251), na região Oceânica o bairro de Itaipu 

(204) e Badu/Pendotiba (288). A escala de produção nesse período foi de 

aproximadamente 129 unidades/empreendimento.  
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Os empreendimentos de finalidade comercial foram: Center Offices no bairro 

do Centro o qual teve como frase de divulgação: ―Um edifício moderno, para 

valorizar a sua empresa‖. O empreendimento Number One no bairro de Icaraí teve 

como frase de divulgação: ―O primeiro edifício corporativo de Icaraí já é um marco 

para Niterói e será para sua empresa‖. Destaca que a arquitetura é de última 

geração, seguindo as tendências dos principais centros urbanos do mundo.  

E, por último, o empreendimento Sorella Offices no bairro de Santa Rosa, 

teve como divulgação a frase: ―Sala comerciais, com varandas exclusivas, novos 

horizontes para o seu negócio‖. A propaganda do empreendimento destaca que a 

localização está em uma área da cidade que mais concentram novas residências, 

Jardim Icaraí e Jardim Santa Rosa, nomenclaturas as quais fogem da abairramento 

da cidade de Niterói, são criações do marketing urbano. O Sorella Offices é um 

empreendimento adequado a um novo perfil de consumidores, os quais compõem 

um mercado sofisticado e exigente.  

Dentre os empreendimentos de finalidade residencial, destacamos alguns 

discursos atrelados ao marketing dos produtos, tais como: Quintas de Icaraí (2012):  

Quinta é sinônimo de privilégio. Num terreno de mais de 1.200 m² 
você vai desfrutar de todas as comodidades.  

Quintas de Icaraí. O seu jeito de viver, no ponto mais nobre de 
Niterói. 

A duas quadras do Campo de São Bento.  

 O empreendimento Planet Icaraí (2014) tem no slogan de divulgação a 
seguinte frase: ―O Planet Icaraí tem tudo que você precisa dentro de casa e também 
ao seu redor‖.  

4.3.7 – PDG Realty  

 A incorporadora é uma empresa de capital aberto com atuação em nove 

estados brasileiros além do Distrito Federal, foi responsável entre 2001-2014 pela 

produção de nove empreendimentos no mercado imobiliário da cidade de Niterói 

com o total 1396 unidades, implicando numa escala de produção de 155 

unidades/empreendimento e um VGL de R$ 609.764.501,00. A empresa lançou 
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empreendimentos na região Praias da Baía (Icaraí, Santa Rosa e Centro) e na 

região Oceânica (Camboinhas).  

 Foram dois empreendimentos lançados na região Oceânica no bairro de 

Camboinhas que totalizaram 576 unidades residenciais, os empreendimentos foram 

o Oásis Resort - 1ª fase (504 unidades) e o Oásis Resort - 2ª fase (72 unidades), a 

publicidade usou como elemento de destaque ao público consumidor exatamente o 

fato de ser uma estrutura de resort para se viver, um complexo que proporciona ao 

morador desfrutar de uma estrutura extremamente luxuosa e variada, tendo espaços 

como: bar molhado, brinquedoteca, cidade das crianças, coffee shop, espaço 

gourmet, ambiente de estar próxima a piscina, salão de festas adultos e infantil, área 

fitness, salão de jogos, salão de jogos juvenil, variados ambientes de piscinas, 

quadra poliesportiva, área spa e lounge teen.  

4.3.8 – SCON – Sabrina Construção e Engenharia 

 Empresa fundada na cidade de Niterói em 1995 por José Carlos Monteiro 

André profissional do ramo da construção civil desde 1972 e que naquele momento 

já possuía mais de 40 empreendimentos em seu currículo, lançou entre 2001-2014 

dois empreendimentos os quais foram responsáveis por 123 unidades, com uma 

escala de produção de 62 unidades/empreendimento o que totaliza em um VGL de 

R$ 33.746.247,00. Os dois empreendimentos foram nos bairros do Centro e 

Charitas, ambos na região Praias da Baía.  

O empreendimento Charitas Vogue teve a publicidade trabalhando com a 

questão de acesso a um empreendimento exclusivo, com a seguinte frase: ―Têm 

coisas na vida que são únicas‖, destaca que se localiza no bairro mais desejado da 

cidade e fica a uma quadra da praia.  

4.3.9 – SOTER – Sociedade Técnica de Engenharia 

 A SOTER instalou sua primeira sede em Niterói em 1969 e entre 2001-2014 

costruiu 12 empreendimentos os quais foram responsáveis por 907 unidades, o que 

gerou uma escala de produção de 76 unidades/empreendimento e um VGL total de 
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R$ 423.543.412,00. A incorporadora lançou 421 unidades comerciais nos bairros de 

Icaraí (372) e São Francisco (49).  

O empreendimento Vital Place Medical Center no bairro de Icaraí teve a 

propaganda destacando que o endereço do empreendimento é tão nobre quanto à 

profissão do médico, sendo uma localização privilegiada por estar na melhor rua 

comercial do bairro, dispondo de coffee place, sala de reunião e auditório.  

O empreendimento em Icaraí com finalidade comercial Manhattan Bussines 

Center teve a seguinte frase de divulgação: 

Assim como em Nova Yorque, você vai estar cercado de tudo que 
precisa. No ponto mais valorizado de Icaraí. Perto de tudo que o 
bairro tem de melhor. Salas comerciais de 28m² a 34m² e espaços 
corporativos com vagas soltas e exclusivas. Lojas no térreo e 
coberturas comerciais de 34m² a 109m². 

 Ainda em Icaraí, o empreendimento Diamond Residence e sua frase de 

divulgação: ―Raro de se ver. Único de se viver‖.  
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Capítulo 5 - A persistência de uma centralidade material e simbólica 

na região Praias da Baía. 

 

 

 O presente capítulo visa dar luz ao questionamento que surgiu no trabalho 

realizado por Figueiredo (2015) que gerou inquietação a partir da apresentação e 

interpretação dos dados sobre a produção imobiliária na cidade de Niterói o qual 

evidenciou de forma muito expressiva uma atuação histórica, persistente e volumosa 

quantitativamente na região Praias da Baía (PB), com destaque ao bairro de Icaraí. 

 A centralidade da região PB partiu da área central, tendo como referência o 

terminal das barcas, no Centro de Niterói, como ponto focal devido à proximidade 

com o Rio de Janeiro, capital do Império e posteriormente capital da República. 

Houve intensificação entre os fluxos da área central, sobretudo com Icaraí a partir da 

demolição da gruta que fazia a separação entre a praia das flechas e a praia de 

Icaraí.  

A região por um processo de ocupação do solo urbano mais lento e gradual 

ao longo dos séculos XIX e XX, tendo uma ocupação orientada pelo sistema de 

transportes (bondes e sistema hidroviário) em forma de leque, sendo incialmente 

com residências de veraneio.  

O modelo rodoviário prosperou na cidade e consolidou a ocupação da região 

PB, com a expansão da ocupação residencial, sobretudo, de uma população com 

condições financeiras mais elevadas na faixa litorânea da região Praias da Baía. 

Os bairros da orla passaram por um crescimento demográfico significativo, 

associado à presença de empresas imobiliárias interessadas em adquirir as 

residências unifamiliares para construir edifícios de alto padrão, o que culmina ao 

longo das décadas de 1980 e 1990 num intenso processo de verticalização 

(MIZUBUTI, 1986). 
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Buscamos auxílio na metodologia de análise de conteúdo33 (AC) triangulada 

com os dados obtidos pela entrevista survey somados aos dados relativos à 

produção imobiliária na cidade entre 2001-2014 para que possamos compreender o 

que está por trás do padrão de centralidade da região e bairro de Icaraí.  

5.1- Demarcando a centralidade socioeconômica da Região Praias 

da Baía 

 Primeiramente, apresentaremos alguns dados socioeconômicos da região 

Praias da Baía que corrobora a afirmativa de que esta em posição de destaque 

dentre as demais regiões administrativas da cidade, tais dados foram obtidos por um 

estudo diagnóstico realizado em 2010 pela Secretaria de Planejamento e Gestão da 

Prefeitura Municipal de Niterói (SEPLAG/PMN).  

  O estudo diagnóstico mostra que a renda domiciliar per capita em julho de 

2010 da cidade era de R$ 1.938,00. A região Praias da Baía se destacou com maior 

renda dentre as demais regiões administrativas, com R$ 2.924,00, assim como da 

cidade com R$1.938,00. Dentre as áreas de ponderação o maior registro foi Icaraí e 

com respectivamente R$ 3.880,00. 

A região concentra a maior porção da população niteroiense, com 48,7%, e, 

dentre as áreas de ponderação o destaque é o Icaraí com os melhores índices da 

região, além de ser a mais populosa com 16%, ou seja, 78.175 habitantes.  

O índice de 85,6% da cidade era inferior ao da região PB com 95,7% (o maior 

dentre as demais regiões administrativas) das pessoas em domicílios possuem 

banheiro e esgoto ligada a rede geral; A remuneração média do trabalho (R$/mês) 

na cidade era de R$ 2.708,00, na região PB era de R$ 3.450,00 e Icaraí na liderança 

com R$ 4.979,00.  

5.1.1- A primazia do bairro de Icaraí 

Dados da PMN sobre os aceites de obras (comercial e residencial) revelam 

um crescimento expressivo do setor imobiliário à época da fusão e da construção da 

                                            
33

 Vide o capítulo 1 do presente trabalho. 



  

160 

 

ponte, com destaque ao bairro de Icaraí, o qual passou na segunda metade da 

década de 1970 por um crescimento acelerado, transformando sua fisionomia e 

função.  

A inserção de novos habitantes e de novas atividades econômicas gerou uma 

diferenciação do bairro no espaço urbano citadino, uma vez que passou a abrigar 

uma população de maior renda, com condições de adquirir imóveis de alto luxo, 

devido à elevação dos preços. A expansão e consolidação de diversos 

estabelecimentos comerciais no bairro influenciaram diretamente para sua 

autonomia em relação à área central, ao que se refere à identidade terciária 

(serviços), além da residencial.  

O bairro de Icaraí possui infraestrutura de qualidade superior até mesmo à 

média da cidade, como por exemplo: 99,7% dos moradores possuem acesso ao 

banheiro com esgoto ligado a rede e abastecimento de água encanada – média da 

cidade foi de 85,6%; 92,2% dos moradores vivem em domicílios possuem o lixo 

coletado diretamente – média da cidade foi de 80,9%; possui baixo percentual de 

extremamente pobres (3%) – média da cidade foi de 6,2%; baixa taxa de 

desemprego (4,8%) e a desigualdade medida pelo coeficiente de Gini34 é de 0,478, 

menor que da região PB (0,668) e da cidade (0,598). 

O Quadro 10 evidencia uma série histórica entre 2002-2014 do total de 

unidades lançadas na cidade de Niterói e no bairro de Icaraí, o que nos permite 

vislumbrar importante participação desse último no quantitativo de empreendimentos 

lançados na cidade. Dentre as 18.463 unidades lançadas na cidade a região Praias 

da Baía concentrou 13.958, ou seja, 75% das unidades lançadas na cidade foram 

nessa região. O bairro de Icaraí concentrou 6.970 unidades, o que representou 

aproximadamente 50% das unidades lançadas na região PB e 37% da cidade de 

Niterói.  

                                            
34 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capital. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o 
mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 
sociedade e  a renda de todos os outros indivíduos é nula).   
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A cidade de Niterói recebeu 357 empreendimentos imobiliários, a região PB 

recebeu 291 empreendimentos os quais representaram 81% do total de 

lançamentos na cidade, e, Icaraí recebeu 143 empreendimentos.  

Quadro 10: Total de unidades lançadas na cidade de Niterói e no bairro de Icaraí 
entre 2002-2014 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Geral

Niterói 293 1300 849 8 411 273 1128 2661 2303 3290 2559 1878 1510 18463

Icaraí 130 522 155 0 92 233 570 1295 753 1090 991 928 211 6970
Fonte: ADEMI-Rio – Tabulação: Figueiredo, 2019. 

Dentre as 6.970 unidades lançadas no bairro de Icaraí, foram 5.824 unidades 

com finalidade residencial, 1.069 comercial e 77 de hotel. Dentre as tipologias entre 

2001-2005 o bairro liderou no de 3 quartos com 219 unidades e 4 quartos com 213 

unidades. Entre 2006-2010 esteve na liderança de 2 quartos (1237 unidades), 3 

quartos (731 unidades) e 4 quartos (265 unidades) e em 2º lugar nos lançamentos 

de salas com 423 unidades, ficando atrás do bairro do Centro. 

Entre 2011-2014 esteve em 1º lugar na tipologia de 2 quartos (1299 

unidades), 3 quartos (716 unidades) e 4 quartos (237 unidades). Nesse período 

houve a especificação de coberturas, sendo o único bairro com lançamento de 1 

quarto e na liderança de 2 e 3 quartos, ficando atrás do bairro de Santa Rosa no de 

4 quartos e do Centro nos lançamentos de sala e lojas.  

No quesito área total (m²) residencial lançada o bairro representou: entre 

2006-2010 – mais de 9 milhões de m² lançados diante de 38 milhões na cidade; 

entre 2011-2014 – mais de 22 milhões de m² lançados diante de 141 milhões na 

cidade. E no quesito VGL: entre 2006-2010 o bairro representou mais de 1 trilhão de 

reais diante de 2 trilhões e 400 milhões da cidade e entre 2011-2014, Icaraí 

representou mais de 3 trilhões diante de 8 trilhões da cidade de Niterói.  

O Quadro 11 foi elaborado a partir da metodologia de investigação da análise 

de conteúdo (AC) a qual visa exploração qualitativa das mensagens adquiridas 

através das entrevistas (MORAES, 1999), portanto, após a edição das entrevistas, 

transcrevemos as falas dos três entrevistados a que se referissem especificamente 

ao bairro de Icaraí.  
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As três falas reforçam a centralidade como elemento estruturante para a 

colocação de destaque do bairro de Icaraí no que tange os lançamentos imobiliários. 

Lefebvre (1999, p.109) afirma que ao fenômeno urbano a centralidade é o elemento 

constituidor, e a cidade nada cria, mas sim ―centraliza as criações‖, portanto, ―ela 

cria tudo‖. O processo de formação da centralidade é dinâmico e histórico, sendo 

consequente de um processo lento e cotidiano de apropriação espacial (SERPA, 

2012, p.103). 

Para Lefebvre (2008, p.129) o comprador de espaço adquire o valor de uso, 

pois além dos signos de prestígio e posição social e o volume habitável, adquirem 

também uma distância e tempo. Esses referentes, sobretudo aos centros, tornam os 

lugares mais ou menos desejáveis, através da economia de tempo e amenidades.  

O Entrevistado 1 ao enfatizar as facilidades que o bairro de Icaraí possui, 

destaca a possibilidade de fazer tudo à pé, permitindo ao morador um ganho 

qualitativo de vida, ou seja, um valor de uso, que ―acaba por ser representado em 

termos hierarquizados: vantagens, capacidade de poder e de relação com o poder, 

meios e lugares mais ou menos prestigiosos‖ (LEFEBVRE, 2008, p.131). 

Quadro 11: Categorias/Atributos sobre o bairro de Icaraí elencados nas entrevistas. 

ENTREVISTADOS VERBALIZAÇÕES 

Entrevistado 1 

[...] é a menina dos olhos devido às 

facilidades que possui. 

[...] historicamente houve a concentração 

de serviços no bairro. 

Há oferta de um cinturão verde como o 

campo de são bento.  

[...] convivência na praia e área de lazer 

a céu aberto. 
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[...] concentração de shoppings, lojas, 

consultórios médicos. 

[...] que possibilitam fazer as coisas à pé. 

Icaraí é a Copacabana. 

Icaraí tem preços diferenciados de 

acordo com a proximidade com a praia. 

Entrevistado 2 

Icaraí dá maior vida de bairro. 

[...] é a região central com proximidade 

da ponte, das barcas. 

[...] mobilidade urbana evoluiu muito.  

[...] com todos os principais colégios, 

bancos, padarias, médicos, com poucas 

quadras você resolve tudo da sua vida. 

[...] além da proximidade com o mar. 

[...] com um belo calçadão, todo com 

sombra, arborizado. 

Entrevistado 3 

Icaraí é o bairro da cidade que concentra 

muitos atributos. 

[...] concentra todos os serviços 

necessários ao dia a dia. 
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Inclusive o mercado imobiliário criou 

Jardim Icaraí que na realidade já é o 

bairro de Santa Rosa.  

[...] para dar conta da demanda de 

compradores que buscam imóveis em 

Icaraí.  

Fonte: Entrevistas – Elaboração: FIGUEIREDO, 2019. 

A concentração de serviços no bairro de Icaraí é um traço marcante nas falas 

dos três entrevistados e a citação de Oliveira & Mizubuti (2009, p.79) corrobora tal 

afirmativa: 

No bairro de Icaraí, zona sul da cidade, vem se formando um novo 
centro de comércio e de serviços, com alguns trechos de ruas 
transformando-se em novos templos de consumo. Lojas de rua são 
reformadas, revitalizadas, re-funcionalizadas. Multiplicam-se 
shopping centers, galerias comerciais, agências bancárias, edifícios 
especializados em serviços, edifícios-garagem, fazendo circular 
grande parte da renda da cidade. 

O Entrevistado 1 diz que ―historicamente houve a concentração de serviços 

no bairro‖ com a ―concentração de shoppings, lojas, consultórios médicos‖, enquanto 

o Entrevistado 2 cita que o bairro se destaca ―com todos os principais colégios, 

bancos, padarias, médicos, com poucas quadras você resolve tudo da sua vida‖. E a 

fala do Entrevistado 3 se entrelaça às duas colocações anteriores ao afirmar que 

Icaraí ―concentra todos os serviços necessários ao dia a dia‖.  

Os dados coletados na entrevista survey35 reforçam o grupo de atributos 

―Comércio de Serviços‖ como o mais expressivo na escolha de uma localização 

residencial, pois ele obteve 42% de peso dentre os demais grupos. Estar próximo a 

hospitais; padarias e/ou minimercados/sacolões; farmácias; agências bancárias; 

hipermercados; ruas de serviços (consultórios médicos, odontológicos, de 

advocacia, etc); academias de ginástica; conveniências (chaveiros, xerox, bancas de 

jornal, papelarias, etc) são alguns dos atributos que tiveram maior peso. 

                                            
35 Vide subseção 6.2.2 do capítulo 6.  
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 As entrevistas também destacaram a mobilidade urbana como um fator 

determinante ao bairro de Icaraí, devido a concentração de serviços, os mesmos de 

acordo com o Entrevistado 1 ―possibilitam fazer as coisas à pé‖. No grupo de 

atributos ―Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes‖, na escolha da 

localização residencial o atributo ―fácil acesso aos principais centros de serviços‖ 

ficou em segundo lugar dentre os dez do grupo.  

O Entrevistado 2 destacou que Icaraí ―é a região central com proximidade da 

ponte, das barcas‖, sua fala corrobora a escolha em primeiro lugar do atributo 

―proximidades de pontos de ônibus com linhas para os principais centros de 

serviços‖, evidenciando a preferência do comprador/morador em estar em um local 

que consiga chegar com facilidade à metrópole Rio de Janeiro, por exemplo.  

O Entrevistado 3 ao mencionar ―inclusive o mercado imobiliário criou Jardim 

Icaraí ( 

 

Mapa 18) que na realidade já é o bairro de Santa Rosa‖ nos permite 

estabelecer uma relação com o grupo de atributos ―Aspectos Socioeconômicos‖ que 

na escolha da localização residencial teve em primeiro lugar o atributo ―local distante 

de favelas‖ e em segundo ―local próximo a bairros valorizados‖.  

Os atributos elencados pelos entrevistados expressam um alto grau de 

subjetividade, as externalidades de vizinhança, que na reflexão feita por Abramo 

(2007) são representadas pelas famílias que buscam estar próximas daquelas que 

possuem faixa de renda similar às suas.  

No grupo de atributos ―Qualidade Ambiental‖ os atributos ―local com ruas 

arborizadas‖ – que dentre os dez atributos do grupo ficou em quinto lugar - vai de 

encontro com a fala do Entrevistado 2 ao citar que Icaraí é um bairro ―com um belo 

calçadão, todo com sombra, arborizado‖. Assim como o atributo ―proximidade com 

parques (áreas verdes)‖ – que dentre os dez atributos do grupo ficou em sétimo 

lugar – endossa a opinião do Entrevistado 1 ao destacar o bairro como ― a menina 

dos olhos‖, pois ―há oferta de um cinturão verde como o campo de São Bento‖.  
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5.1.2 – O transbordamento da incorporação imobiliária para o bairro 

de Santa Rosa 

O setor imobiliário buscou através de estratégias de marketing atrair os 

compradores de Icaraí para áreas como ―Jardim Icaraí‖ ( 

 

Mapa 18) e mais recentemente o ―Jardim Santa Rosa‖ (Mapa 19), os quais 

não fazem parte do abairramento da cidade. Portanto, se trata da valorização dos 

empreendimentos lançados em áreas-limite entre os bairros de Icaraí e o bairro de 

Santa Rosa devido ao transbordamento da incorporação imobiliária (RIBEIRO, 1997) 

passou a receber um quantitativo maior de empreendimentos.  

No trabalho de Almeida (1983) ele pontua que a zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro possuía poucos estoques de terrenos disponíveis à construção e altamente 

inflacionados, o que tornava seletiva a atuação de determinadas empresas 

incorporadoras, as quais comumente tinham de dispor de grande volume de capital 

além de boa infraestrutura técnica de planejamento, produção (construção) e 

vendas.  

Traçando um paralelo com a cidade de Niterói, a região Praias da Baía, 

sobretudo o bairro de Icaraí se encaixa nos moldes de saturação dos estoques de 

terrenos construtíveis, dessa forma, o setor imobiliário elegeu o Jardim Santa Rosa 

como uma estratégia material e simbólica no processo de valorização do espaço, 

sendo produto a ser comercializado tal como fizera com êxito no Jardim Icaraí.  

A fala do Entrevistado 2 corrobora tal afirmativa: ―Matéria-prima é terreno, 

Icaraí possui 96% dos seus terrenos construídos, Jardim Icaraí ( 

 

Mapa 18) cerca de 84% e Jardim Santa Rosa (Mapa 19) 70%‖. Ou seja, por 

mais que a demanda pelo bairro de Icaraí seja alta, faz-se necessária à 

reconfiguração da atuação do setor imobiliário, para tal, é importante a atuação do 
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setor público no que se refere o fornecimento de infraestrutura física e de 

acessibilidade em outros bairros da cidade. 

 

 

Mapa 18: Localização do "Jardim Icaraí" 

 

Fonte: PEREIRA, Rafael Drummond (2019). 
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Mapa 19: Localização do "Jardim Santa Rosa" 

 

Fonte: Entrevista. Elaboração: BORGES, Giselle (2020).
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Na cidade de Niterói houve investimento nos aspectos imagéticos para 

ocasionar a valorização dos atributos urbanos de outros locais e, por conseguinte 

induzir a coordenação espacial das famílias - através do espelhamento - vide a 

criação do Jardim Icaraí. Consequentemente houve a elevação do status da 

localidade – pois o Jardim Icaraí não é bairro - o que permitiu a sofisticação dos 

empreendimentos lançados (ALMEIDA, 1983) e a reconfiguração na estrutura 

socioeconômica.  

O discurso dos entrevistados reitera esse jogo de espelhamento atrelado às 

externalidades de vizinhança, que se fortalece na emissão de metassinais de locais 

dotados de atributos singulares, o que deu suporte à criação do Jardim Santa Rosa 

e colocam em voga a região administrativa da Região Oceânica, como outro plano 

de ação.  

O marketing urbano não busca somente emitir metassinais de lugares 

atrativos, mas também busca manipular representações que os próprios niteroienses 

fazem da cidade. Foi possível perceber a busca pela elevação do status do bairro de 

Santa Rosa, por exemplo, com a utilização persistente do Entrevistado 2 na 

nomenclatura ―Jardim Santa Rosa‖, bem como o investimento em empreendimentos 

mais modernos, e quando questionado sobre o que seria ―Jardim Santa Rosa‖, ele 

responde:  

Não é especulação, vou te explicar porque, não queremos encarecer. 
Nos últimos 10 anos, Santa Rosa passou por forte mudança com a 
atuação do setor imobiliário, que possui uma profunda influência na 
mudança na cidade. Quando há crescimento do setor imobiliário 
ele muda o mercado local, exemplo: da Rua Santa rosa até a Rua 
Duque Estrada, todo esse miolo pertence ao Jardim Santa Rosa, 
pois se eu colocar um empreendimento nessa região ela não perde 
em nada para Icaraí e Jardim Icaraí, pois são prédios com fachadas 
contemporâneas e modernas, todas as especificações dos 
materiais utilizados nas obras são de alto padrão, iguais de 
Icaraí e Jardim Icaraí, com áreas de lazer, ou seja, eu crio para a 
região um aspecto de bairro novo. Você roda em Icaraí há toda 

conveniência e estrutura de um bairro maturado, quando eu começo 
a criar essas construções, eu levo o mercado imobiliário para lá, eu 
começo a criar libido de novo ao comércio local. Por exemplo: 
nos últimos anos, Jardim Santa rosa recebeu número considerável 
nos últimos anos: eu levo o Mundial, Hortifrúti, que não se instalaram 
nessa região por acaso, mas sim pela perspectiva de retorno. O 
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mercado imobiliário traz perspectiva de retorno, o que gera 
desenvolvimento para qualquer região é o mercado imobiliário, se 
você estudar o que aconteceu em Las Vegas, Texas, Miami, o 
mercado imobiliário teve forte influência no desenvolvimento dessas 
regiões. Jardim Santa Rosa tem aspecto de um bairro novo, 
moderno, onde há toda uma qualificação construtiva que não deixa 

nada a desejar para Icaraí, que possui quase 80% dos seus prédios 
de construções antigas, que não têm a tecnologia dos que foram 
lançados no Jardim Santa Rosa. [Grifos Nossos] 

De acordo com Marcuse (2016) é nítida a intenção de promover o processo 

de monopolização da habitação pelas elites, ou, determinadas estratificações 

sociais, acarretando na recommodificação da habitação. A fala do Entrevistado 2 

expõe a real crença na capacidade de alteração do status do bairro de Santa Rosa, 

assim como do perfil social através da atuação do setor imobiliário. O Jardim Santa 

Rosa será um ―bairro‖ novo dotado de equipamentos modernos que justificam os 

altos preços praticados no mercado imobiliário quando se refere aos 

empreendimentos lançados.  

É notória a intenção de ocasionar o processo de gentrificação, a partir de uma 

convenção urbana criada pelo setor imobiliário em Jardim Santa Rosa, a qual emite 

metassinais de que o ―bairro‖ possui atributos urbanos que aferem qualidade à 

localização residencial, assim como comercial, por torná-lo atrativo aos 

investimentos de grandes redes, tais como: Mundial e Hortifrúti, por exemplo.  

Essas convenções criadas serão o suporte à venda dos empreendimentos 

lançados, a partir das externalidades de vizinhança, ou seja, a busca por 

homogeneidade social de famílias que buscam estar próximas às outras de mesmo 

nível de renda. Dessa forma, ao atuar no Jardim Santa Rosa o setor imobiliário 

promove uma reconfiguração nos atributos urbanos, através de obras de alto padrão 

(similares ou até melhores que Icaraí e Jardim Icaraí), os quais devem ser 

valorizados por determinado grupo de uma estratificação social.  

Consequentemente, o setor imobiliário promove uma coordenação espacial 

das famílias ao consumo do que foi produzido, as quais precisam ter a crença real 

que estão adquirindo um imóvel em um ―bairro‖ novo, moderno, que nada tem a 

perder para aqueles existentes em Icaraí, por exemplo.  
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Almeida (1983) afirma que a relação entre o poder público e incorporadores 

varia no tempo e espaço, mas possui variáveis políticas pertinentes, tais como: 

contingente potencial de eleitores em determinados bairros, representantes atuantes 

nas assembleias legislativas e maioria parlamentar de determinado partido ligada ao 

poder executivo da Prefeitura.  

Dessa forma, há diferentes graus de prioridade no que se trata a ampliação e 

manutenção da infraestrutura física e acessibilidade de alguns bairros. O que se 

constata é que na cidade de Niterói, a região Praias da Baía sempre teve prioridade 

na execução de obras de melhorias e de intervenção urbana através de projetos 

(Caminho Niemeyer – Lei 1604/1997; Viva Centro (2006), entre outros).  

Na medida em que a região Praias da Baía (com destaque a Icaraí) passou a 

ter estoques de terrenos cada vez mais reduzidos para garantir a atuação futura de 

construtores/incorporadores, foi necessário preparar outras áreas nobres e exigir do 

poder público municipal as mesmas benesses disponíveis em Icaraí, ou seja, 

promover a elevação do grau de satisfação de um determinado bairro/região.  

O poder público municipal instrumentalizou o processo de valorização, 

através de projetos de intervenção urbanísticos bem como de melhorias dos 

equipamentos urbanos, os quais foram apropriados material e simbolicamente pelo 

setor imobiliário que promoveu a extensão da centralidade de Icaraí e do Jardim 

Icaraí ao bairro de Santa Rosa e induzindo a criação do Jardim Santa Rosa.  
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Capítulo 6 – Os atributos urbanos: lógica de localização residencial 

e os agentes sociais.  

 

 

6.1 – Reflexão acerca das teorias econômicas sobra a localização 

residencial 

 A geografia urbana e a economia apresentam diversos modelos que 

buscaram identificar padrões de ocupação e localização das populações. Iremos 

tecer algumas considerações de alguns autores que dialogam com nosso trabalho e 

endossam a reflexão acerca da temática em questão.  

 As teorias de localização partem basicamente de duas abordagens nos 

estudos de economia urbana: de análise macroespacial, descrevendo a distribuição 

espacial dos aglomerados residenciais dentro de uma área urbana total, e de análise 

microeconômica, que Richardson (1971) considera abordagem alternativa, a qual é 

tomada por Abramo (2007), que acredita que a decisão de localização residencial 

possui caráter subjetivo, a partir das escolhas e preferência individuais dos 

diferentes estratos de famílias.  

Portanto as decisões do mercado urbano por serem descentralizadas e 

imprevisíveis, colocam os empreendedores urbanos diante de uma incerteza urbana 

radical, onde a cidade-mercado residencial é caleidoscópica, cujo ordenamento 

espacial não poderá ser conhecido de antemão.  

 Outros autores com teorias de cunho comportamentalista elegem 

basicamente três fatores que influenciam na escolha da localização residencial: os 

atributos relacionados à localização, à vizinhança e à unidade residencial 

propriamente dita. Os aspectos associados à subjetividade dos indivíduos no 

ambiente urbano têm relevância diante de aspectos puramente econômicos. As 

demandas por acessibilidade e características de vizinhança, por exemplo, 

aparecem com destaque nos estudos do segmento de mercado residencial.  
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 Richardson (1971) desenvolve uma teoria que dá protagonismo aos 

proprietários residenciais, tendo em vista que esses escolhem a localização do 

estoque residencial a partir das preferências pessoais, que perpassam questões 

como: renda e capacidade de compra; proximidade ou distanciamento dos centros 

urbanos; maximização no ganho de utilidades no que se refere às áreas e terrenos 

locais. Ellis (1967) no seu estudo conclui que as famílias e suas necessidades e 

preferências mudam com o tempo, no entanto, aponta que existem fatores 

relevantes nas escolhas de localização residencial, tais como: características 

socioeconômicas das famílias (renda), o estágio do ciclo de vida familiar e a 

composição racial.  

6.2 – Análise dos dados quali-quanti e resultados: 

 Essa subseção pretende realizar uma breve análise dos dados coletados na 

pesquisa a qual triangulou perspectivas qualitativas (entrevistas semiestruturadas e 

Análise de Conteúdo (AC)) às quantitativas (questionário survey). O questionário 

survey teve sua formatação realizada por intermédio da plataforma on-line Google 

Forms (APÊNDICE A) e foi disponibilizado digitalmente aos participantes no mês 

de junho de 2019, que totalizou em 47 participantes que atribuíram peso de 

representatividade para todos os atributos disponíveis.  

A pesrpectiva qualitativa empregada consistiu na metodologia de análise de 

conteúdo36 (BARDIN (1977); FERNANDES (2009); LUKOSEVICIUS e SOARES 

(2016); MARQUES (2016); MOZZATO (2011)); das entrevistas as quais foram 

realizadas com três pessoas, sendo: Entrevistado 1 - corretor de imobiliária que atua 

na cidade de Niterói (APÊNDICE B); Entrevistado 2 – diretor de imobiliária que atua 

na cidade de Niterói (APÊNDICE C) e Entrevistado 3 - corretor de imobiliária que 

atua na cidade de Niterói (APÊNDICE D). 

Partimos de uma grade fechada, tendo em vista que buscamos identificar nas 

entrevistas falas que corroborassem a utilização dos atributos urbanos de qualidade 

inspirados no trabalho de Pascale (2005), sendo: 1 - Qualidade Ambiental (QA); 2 - 

                                            
36 A metodologia da análise de conteúdo (AC) fora apresentada no Capítulo 1. 
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Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes (ASVT); 3 - Comércio e Serviços 

(CS) e 4 - Aspectos Socioeconômicos (AS).  

A preparação do material partiu da edição das entrevistas transcritas (na 

íntegra nos APÊNDICE B, APÊNDICE C, APÊNDICE D) e a busca nos 

discursos de elementos presentes nos quatro grupos de atributos urbanos de 

qualidade, para isso elaboramos o Quadro 12, que relaciona os quatro grupos de 

atributos/categorias com as verbalizações dos três entrevistados.  

 

 

Quadro 12: Quadro matricial das atributos/categorias com as verbalizações dos 

entrevistados. 

Qualidade Ambiental (QA) 

E1: Há oferta de um cinturão verde como o campo 

de são bento; convivência na praia e área de lazer a 

céu aberto [...] 

E2: [...] as mais belas praias da cidade, despoluídas 

[...] 

E2: contato com a natureza [...] 

E3: As pessoas buscam qualidade de vida na hora 

de adquirir um imóvel [...] 

E2: ir ao campo de são bento, praia – ter uma vida 

diferente [...] 

E2: além da proximidade com o mar, com um belo 

calçadão, todo com sombra, arborizado [...] 

E2: perfil de pessoas que buscam bem-estar, contato 

com a natureza [...] 
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Acessibilidade, sistema 

viário e de transportes 

(ASVT) 

E1: que possibilitam fazer as coisas à pé [...] 

E2:com meios de transportes próximos ao RJ como 

as barcas [...] 

E2: ter facilidade no dia a dia de uma praticidade a 

partir de uma vida compartilhada, ter uma bicicleta 

[...] 

E2: é a região central com proximidade da ponte [...] 

E3: [...] e ainda por cima conseguem fazer tudo a pé.  

E1: O consumidor não quer comprar imóvel na Barra 

―extrema‖, tendo que atravessar linha amarela, 

avenida brasil [...] 

Comércio e Seviços (CS) 

E2: você tem vida de bairro, com todos os principais 

colégios, bancos, padarias, médicos, com poucas 

quadras você resolve tudo da sua vida [...] 

E3: as pessoas compram o que o imóvel irá 

proporcionar no que se referem aos serviços [...] 

E3: minha leitura parte da oferta de qualidade e 

quantidade de serviços [...] 

E3: Icaraí é o bairro da cidade que concentra muitos 

atributos [...] 

E3: concentra todos os serviços necessários ao dia a 

dia [...] 

E2: Região Oceânica inaugurou o hospital da 

Unimed, grandes bancos, Itaipu multicenter possui a 

terceira maior rotatividade de estacionamento, com 

grandes médicos, com desenvolvimento do comercio 
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local [...] 

E1: As pessoas buscam a cidade de Niterói, pois 

oferta muitos serviços de qualidade [...] 

E1: historicamente houve a concentração de serviços 

no bairro [...] 

Aspectos 

Socioeconômicos (AS) 

E3: para dar conta da demanda de compradores que 

buscam imóveis em Icaraí [...] 

E2: Nós tivemos uma infância que brincávamos na 

rua e hoje não é mais possível uma realidade dessas 

[...] 

E3:Inclusive o mercado imobiliário criou Jardim Icaraí 

que na realidade já é o bairro de Santa Rosa [...] 

E2: com índices de criminalidade menores que o Rio 

de Janeiro [...] 

E2: O projeto de revitalização do Centro de Niterói 

com vendas de CEPAC´s é outro vetor de 

crescimento [...] 

E2: O comprador da zona sul está preocupado com a 

violência [...] 

E2: [...] e perspectiva de valorização [...] 

E1: Niterói é uma metrópole com jeito de província, ou 

seja, você sai na rua e conhece as pessoas, vai ao 

mercado, à praça, à praia e encontra pessoas que 

conhece. A relação de coreto de praça, de vizinhança é 

forte [...] 

Fonte: Entrevistas – tabulação: Figueiredo, 2019. 
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No grupo de atributos referentes a QA as falas referenciaram elementos tais 

como: proximidade com áreas verdes; melhor qualidade de vida; proximidade com o 

mar/praia; maior contato com a natureza; áreas despolúidas;  

Entrevistado 1: Icaraí não possui praia oceânica como de Piratininga 
é a menina dos olhos devido às facilidades que possui, 
historicamente houve a concentração de serviços no bairro. Há oferta 
de um cinturão verde como o campo de são bento; convivência na 
praia e área de lazer a céu aberto; concentração de shoppings, lojas, 
consultórios médicos, que possibilitam fazer as coisas à pé. Icaraí é 
a Copacabana, não há mais espaço para construção, há um 
esgotamento, e, se houver algum terreno para construir o preço dele 
será caro e os imóveis também serão caros. Hoje no Rio de Janeiro 
o m² mais caro é do bairro do Leblon, pois ele é maior que Ipanema e 
tem uma proximidade com a praia e possui a brasilidade. Icaraí tem 
preços diferenciados de acordo com a proximidade com a praia. 

Entrevistado 2: [...] Sem dúvidas, até pessoas de Icaraí hoje 
começaram a ter olhos para comprar o 2º imóvel ou até mesmo de 
se mudar para RO, uma vez que esta está conectada com a zona 
sul. A mobilidade urbana com o túnel é um grande atrativo, pois a 
Região Oceânica (RO) possui as mais belas praias da cidade, 
despoluídas, com mudanças de características de usuários dessa 
região – exemplo: Piratininga sempre foi uma praia de 2ª/3ª opção e 
hoje se tornou principal opção de famílias, por ter partes interditadas 
aos finais de semana para uso dos jovens e crianças, criando grande 
atratividade, estimulando crescimento do comércio da região. 
Camboinhas por sua vez sempre com característica familiar forte, 
acabou que teve a redução de usuários de São Gonçalo e outras 
regiões bem como Piratininga, que começaram a usar mais 
Itacoatiara. Um perfil de pessoas que buscam bem-estar, contato 
com a natureza e perspectiva de valorização, quando eu analiso o m² 
de Piratininga, por exemplo, custa 7 mil reais em média, a Tijuca o 
último lançamento teve 9 mil reais em média, em desmerecer, estou 
comparando um bairro de beira-mar com bairro que não tem as 
mesmas características, mostrando que Piratininga possui vacância 
de valorização, espaço a valorizar, as pessoas buscam a RO como 
perspectiva de crescimento e qualidade de vida e agora mais que 
nunca com mobilidade urbana, conectada à zona sul da cidade. [...] 

[...] Icaraí você tem vida de bairro, com todos os principais colégios, 
bancos, padarias, médicos, com poucas quadras você resolve tudo 
da sua vida, isso sem sombra de dúvida, são grandes atrativos para 
as pessoas desejarem morar no bairro, além da proximidade com o 
mar, com um belo calçadão, todo com sombra, arborizado, uma série 
de características que os outros bairros ainda estão em 
desenvolvimento. 

Entrevistado 3: As pessoas buscam qualidade de vida na hora de 
adquirir um imóvel, que na minha leitura parte da oferta de qualidade 
e quantidade de serviços. Por isso o bairro de Icaraí é a menina dos 
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olhos, pois ele concentra tudo que as pessoas necessitam e faz com 
que as mesmas não sintam a necessidade de sair do bairro para 
praticamente nada e ainda por cima conseguem fazer tudo a pé. 

No grupo de atributos de ASVT as falas referenciaram elementos tais como: 

se deslocar à pé; meios de transportes como as barcas; praticidade; uso de 

transportes alternativos como as bicicletas, acessibilidade a ruas e avenidas, 

respectivamente: 

Entrevistado 1: A cidade teve momento de pujança por crescimento 
natural em busca de uma cidade desenvolvida, atualmente o 
crescimento é mais sadio, natural. Entre 2010-2014 a cidade 
vivenciou um ―boom‖ no setor imobiliário, um crescimento 
desordenado. O consumidor não quer comprar imóvel na Barra 
―extrema‖, tendo que atravessar linha amarela, avenida brasil. As 
pessoas buscam a cidade de Niterói, pois oferta muitos serviços de 
qualidade. 

Entrevistado 2: [...] Há um grande consumo primário (local), mas há 
um grande público do Rio de Janeiro (RJ), quando se compara o 
metro quadrado (m²) do RJ com Niterói, essa última é mais atrativa, 
com meios de transportes próximos ao RJ como as barcas, com 
índices de criminalidade menores que o RJ. Niterói tem público de 
São Gonçalo, os que crescem economicamente sonham em mudar 
para Niterói. 

[...] Varia do perfil do comprador, pois tenho comprador que valoriza 
a proximidade com as barcas, por exemplo. Um dos principais pontos 
buscados são facilidades do dia a dia, com deslocamento sem carro, 
com serviços ao entorno. Tenho cliente da Região Oceânica que 
gosta de estar perto de praia. De estar em Icaraí o atrativo é a 
proximidade com os serviços; De estar no Centro já é a proximidade 
com o trabalho. Não é regra. Se eu numerar vou levar você ao 
engano. 

[...] Ou seja, hoje há movimento inverso, muitos hoje buscam imóveis 
menores, para ter um dia a dia mais fácil, e por outro lado a nova 
geração busca não ter (não em regra) imóveis tão grandes, 
buscando praticidade no dia a dia, querem fechar o apartamento, 
pegar um avião e rodar o mundo; ou então fechar o apartamento ter 
facilidade no dia a dia de uma praticidade a partir de uma vida 
compartilhada, ter uma bicicleta – ir ao campo de são bento, praia – 
ter uma vida diferente. Os públicos buscam custos menores e 
imóveis mais práticos. 

[...] Icaraí dá maior vida de bairro, Niterói possui o que poucas 
cidades têm em qualquer lugar da cidade você está a pelo menos 10 
quadras da praia. Se você parar para analisar todo entorno de 
Niterói: Charitas, Icaraí, Centro até a RO são pelo menos 10 quadras 
de qualquer praia banhado por mar ou baía, quando olho 
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especificamente para Icaraí , é a região central com proximidade da 
ponte, das barcas, com a RO, mobilidade urbana da cidade evoluiu 
muito. 

 No grupo de CS os elementos de destaque foram: proximidade com serviços, 

escolas, hospitais, quantidade e qualidade de serviços, os quais podemos destacar 

nas falas: 

Entrevistado 2: [...] Tanto que hoje a RO inaugurou o hospital da 
Unimed, grandes bancos, Itaipu multicenter possui a terceira maior 
rotatividade de estacionamento, com grandes médicos, com 
desenvolvimento do comercio local, muitos sofreram com a crise 
econômica do país, você vê menos lojas vazias, comercio pujante 
com êxodo de chegada. 

Entrevistado 3: Icaraí é o bairro da cidade que concentra muitos 
atributos, na realidade, todos os que os moradores buscam, pois 
concentra todos os serviços necessários ao dia a dia. Inclusive o 
mercado imobiliário criou Jardim Icaraí que na realidade já é o bairro 
de Santa Rosa (após a Avenida Roberto Silveira) para dar conta da 
demanda de compradores que buscam imóveis em Icaraí. 

 E no grupo de AS os elementos foram: violência, índice de criminalidade, 

busca por áreas valorizadas na cidade, valorização, relação de vizinhança, 

conforme: 

Entrevistado 1: Morador de Niterói dificilmente não deseja sair da 
cidade a não ser que seja algo muito específico. Hoje, se fosse 
ofertado para ele um imóvel na zona sul do RJ ele iria agradecer e 
venderia o imóvel, mas não sairia de Niterói. Niterói é uma metrópole 
com jeito de província, ou seja, você sai na rua e conhece as 
pessoas, vai ao mercado, à praça, à praia e encontra pessoas que 
conhece. A relação de coreto de praça, de vizinhança é forte. 

Entrevistado 2: Localização, conveniência, ponto, projeto, planta. 
Varia de público para público. O minha casa minha vida, por 
exemplo, compra de acordo com a parcela que cabe no bolso. O 
comprador da zona sul está preocupado com a violência, por 
exemplo: casa – tenho grande facilidade de venda de casas de 600 
mil ou 700 mil na cidade, acima de 800 mil já cai, o imóvel de rua 
perde procura e há maior liquidez dentro de condomínios. Nós 
tivemos uma infância que brincávamos na rua e hoje não é mais 
possível uma realidade dessas, o que te leva a valorizar a estrutura 
de condomínio-clube você consegue proporcionar aos seus filhos 
uma infância parecida com a que nós tivemos, atende ao público. 
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6.2.1 - Perfil socioeconômico dos participantes:  

Dentre os participantes: foram 34 do sexo feminino (72%) e 13 do masculino 

(28%), as mulheres em maioria entre as participantes, tal dado vai de encontro com 

o diagnóstico da SEPLAG (2010) que registrou 53,7% da população niteroiense 

sendo composta por mulheres. Dentre os participantes quarenta e quatro 

assinalaram serem pertencentes ao grupo de moradores da cidade e três 

profissionais da área de corretagem que atuam na cidade de Niterói, também 

residentes na cidade (Figura 8).  

Figura 8: Gênero dos participantes 

 

Fonte: Questionário survey - tabulação Figueiredo (2019). 

A faixa etária dos participantes (Figura 9) predominante foi de 20-25 anos 

com onze (23%), seguida do empate com dez nas faixas etárias entre 31-35 anos 

(21%) e acima de 51 anos (21%). Entre 26-30 anos foram sete (15%), seguido de 

41-50 anos com cinco (11%) e 36-40 anos com quatro (9%).  
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Figura 9: Faixa etária dos participantes 

 

Fonte: Questionário survey - tabulação Figueiredo (2019). 

Dentre os bairros de residência da região Praias da Baía apresentou treze 

(13) participantes de Icaraí, oito (8) de Santa Rosa, cinco (5) do Ingá, três (3) de São 

Domingos, dois (2) do Centro, um (1) de Charitas, um (1) de Jardim Icaraí e um (1) 

de São Lourenço. Da região Oceânica foram três (3) de Itaipu e um (1) de 

Piratininga. Na região Norte, identificamos seis (6) participantes do Fonseca (6) e um 

do Barreto (1). Na região de Pendotiba foram identificados um (1) participante do 

Badu e um (1) do Sapê.  

O tempo de residência na cidade apresentou dezenove (19) participantes com 

mais de 10 anos (40,4%), seguido de dezesseis (16) que nasceram na cidade 

(34%), oito (8) com 1-5 anos (17%), três (3) com 6-10 anos (6,4%) e um (1) com 

menos de 1 ano (2,1%). Dentre as cidades de origem dos participantes que não são 

naturais de Niterói, no âmbito do estado do Rio de Janeiro destacamos: a cidade do 

Rio de Janeiro se coloca em primeiro lugar, seguida de São Gonçalo; Petrópolis, 

Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias e Itaocara. Além de cidades de outras 

regiões, tais como: São Paulo (SP); Campina Grande do Sul (PR); Goiânia (GO); 

Machado (MG); Natal (RN) e Salvador (BA).  
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No que se refere à renda média familiar dos participantes (Figura 10), 

considerando o salário-mínimo (SM) em 2019 de R$ 998,00: vinte (20) participantes 

possuíam renda superior a 10 SM, representando 42,6%; quinze (15) participantes 

possuíam renda entre 4-6 SM, ou seja, 31,9% do total; sete (7) participantes com 

renda entre 1-3 SM, ou seja, 14,9% do total; e cinco (5)  participantes com renda 

entre 7-10 SM, ou seja, 10,6% do total.  

Figura 10: Renda média familiar dos participantes. 

 

Fonte: Questionário survey - tabulação Figueiredo (2019). 

Na finalidade residencial entre apartamentos e casas: trinta e um (31) 

participantes residiam em apartamentos (66%) e dezesseis (16) em casas (34%). No 

que se refere a imóveis comprados ou alugados: trinta e quatro (34) residiam em 

imóveis comprados (72,3%) e treze (13) em imóveis alugados (27,7%). Na 

especificação da tipologia predominam imóveis de dois quartos (37%), seguido de 

três quartos (34,8%), de quatro quartos (23,9%) e de um quarto (4,3%). O grau de 

escolaridade predominante foi de ensino superior completo com vinte e nove (29) 

participantes, seguido de sete (7) mestres, quatro (4) pós-graduados, três (3) 

doutores, três (3) com ensino médio completo e um (1) superior incompleto.  

6.2.2 – Análise e interpretação dos dados: 

O grupo de atributos de maior representatividade como podemos observar na 

Figura 11 foi: o de Comércio de Serviços (CS) com 42%, seguido do grupo de 
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Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes (ASVT) com 23%; do grupo de 

Qualidade Ambiental (QA) com 21% e por último do grupo dos Aspectos 

Socioeconômicos (AS) com 15%.  

Apresentaremos uma leitura do peso dos grupos de atributos, assim como 

elencaremos os dois atributos com maior de nota e sinalizaremos a resposta com 

maior frequência relativa. Posteriormente, faremos uma breve leitura acerca do perfil 

socioeconômico predominante dentro dos dois atributos com maior proporção de 

nota e destrincharemos: sexo, renda média familiar, bairros de residência e índice de 

escolaridade.  

Figura 11: Representatividade dos grupos de atributos 

 

Fonte: Questionário survey - tabulação Figueiredo (2019). 
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a) Qualidade Ambiental (QA): 

Figura 12: Atributo Urbano de Qualidade Ambiental 

Pa fr 0 fr 1 fr 2 fr 3  

Local onde não ocorram alagamentos QA4 14% 0% 9% 34% 57%

Local distante de terrenos baldios e/ou aterros sanitários QA5 13% 0% 11% 40% 49%

Local distante de rios e/ou córregos polúidos QA2 12% 6% 15% 34% 45%

Local tranquilo quanto ao nível de ruídos (poluição sonora) QA3 12% 2% 15% 51% 32%

Local com ruas arborizadas QA6 11% 4% 26% 43% 28%

Bom estado de conservação das construções na vizinhança (manutenção) QA9 10% 0% 30% 49% 21%

Proximidade com parques (áreas verdes) QA1 10% 6% 23% 51% 19%

Local "limpo" em termos de poluição visual (cartazes, outdoors, etc.) QA8 8% 13% 38% 38% 11%

Proximidade de Praças QA7 7% 11% 49% 32% 6%

Região com conjunto arquitetônico expressivo (projetos de arquitetos reconhecidos) QA10 4% 51% 34% 13% 2%

QUALIDADE AMBIENTAL (QA)

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA

Fonte: Questionário Survey - tabulação Figueiredo (2019). 

Sendo: 

Pa= peso do atributo = proporção da nota do atributo, ou seja, a razão entre a nota do atributo e a 
somatória da nota dos atributos de seu grupo.  

fr = frequência relativa = número de ocorrências de respostas/ número total de elementos da amostra. 

O grupo de qualidade ambiental (Figura 12) apresentou um peso de 

representatividade diante dos demais grupos de 21% com total de 10 atributos a 

serem avaliados. As siglas de QA1 até QA10 representam a sequência em que 

foram apresentados os atributos aos participantes da survey, no entanto, na tabela 

não aparecem em ordem, pois o fator de classificação foi o peso do atributo (Pa).  

O atributo com maior proporção de nota foi ―Local onde não ocorram 

alagamentos‖ com 14%, com a frequência relativa das respostas em 57% no peso 

de ―muito importante‖ e nenhum considerou ―sem nenhuma importância‖.  

Ou seja, vinte e sete (27) pessoas consideraram que na hora de adquirir um 

imóvel, é muito importante um local que tenha escoamento das águas pluviais, 

garantindo assim que não haja alagamentos. Foram dezenove (19) mulheres com 

faixa etária a partir dos 20 anos de idade, oito (8) delas com renda média familiar 

superior a 10 SM com residência nos bairros de Icaraí, São Domingos, Santa Rosa e 

Ingá. Apenas uma mulher possui escolaridade de ensino médio completo, as demais 

possuem ensino superior ou mestrado ou doutorado.  
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Foram oito (8) homens com faixa etária a partir dos 26 anos de idade, três (3) 

deles com renda média familiar superior a dez (10) SM e três (3) com renda média 

entre 4-6 SM, com residência nos bairros: Icaraí, São Domingos, Fonseca, Centro e 

Piratininga. Apenas um (1) dos oito (8) homens possui escolaridade com mestrado, 

os demais possuem ensino superior incompleto e completo. Ou seja, a escolaridade 

entre as mulheres apresentou-se superior aos homens. 

O segundo atributo que se destacou foi: ―Local distante de terrenos baldios 

e/ou aterros sanitários‖ com 13%, com a frequência relativa das respostas em 49% 

no peso de ―muito importante‖ e nenhum considerou ―sem nenhuma importância‖. 

Foram vinte e três (23) pessoas, respectivamente dezesseis (16) mulheres e sete (7) 

homens – no grupo das mulheres houve diferença quanto à composição 

socioeconômica, seis (6) com renda média familiar superior a 10 SM, com 

escolaridade variando desde ensino superior incompleto ao doutorado, residem nos 

bairros do Ingá, Santa Rosa, Charitas, São Domingos e Icaraí.  

b) Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes:  

Figura 13: Atributo Urbano de Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes. 

Pa fr 0 fr 1 fr 2 fr 3  

proximidades de pontos de ônibus com linhas para os principais centros de 

serviços ASVT8 13% 0% 9% 32% 60%

fácil acesso aos principais centros de serviços ASVT5 12% 0% 11% 38% 49%

fácil acesso a vias arteriais (principais avenidas de bairros) ASVT2 11% 2% 13% 55% 30%

bom dimensionamento das ruas e avenidas da região (região com baixo 

nível de congestionamento de tráfego) ASVT3 11% 0% 21% 49% 30%

fácil acesso a estrada e rodovias (Ponte Rio-Niterói, Niterói-Manilha, etc.) ASVT6 10% 4% 23% 43% 30%

bom sistema de sinalização na região ASVT7 10% 6% 26% 36% 32%

facilidade de circular de bicicleta (meio de transporte alternativo) ASVT10 9% 15% 19% 34% 32%

proximidade com terminais de ônibus urbanos ASVT9 9% 4% 38% 36% 21%

proximidade de estações de barcas ASVT1 9% 11% 28% 45% 17%

facilidade de estacionar na região ASVT4 8% 17% 34% 30% 19%

ACESSIBILIDADE, SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES (ASVT)

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA

 

Fonte: Questionário survey - tabulação Figueiredo (2019). 

Sendo: 

Pa= peso do atributo = proporção da nota do atributo, ou seja, a razão entre a nota do atributo e a 
somatória da nota dos atributos de seu grupo.  

fr = frequência relativa = número de ocorrências de respostas/ número total de elementos da amostra. 
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O grupo de Sistema Viário (Figura 13) apresentou um peso de 

representatividade diante dos demais grupos de 19% com total de 10 atributos a 

serem avaliados. O atributo com maior proporção de nota foi: ―proximidades de 

pontos de ônibus com linhas para os principais centros de serviços‖ com 13%, com a 

frequência relativa das respostas em 60% no peso de ―muito importante‖ e nenhum 

considerou ―sem nenhuma importância‖.  

Foram vinte e oito (28) pessoas, respectivamente vinte e três (23) mulheres e 

cinco (5) homens – as mulheres com faixa etária a partir dos 20 anos de idade, nove 

(9) delas com renda média familiar superior a 10 SM com residência nos bairros de 

Icaraí, São Domingos e Santa Rosa. Apenas uma delas possui escolaridade de 

ensino médio completo, as demais possuem ensino superior, mestrado e doutorado. 

Dentre os homens a faixa etária ficou entre os 20 aos 35 anos de idade, três (3) 

desses com renda média familiar entre 4-6 SM com residência nos bairros do 

Fonseca, São Domingos e Icaraí. A escolaridade desses homens foi ensino superior 

incompleto e completo.   

O segundo atributo foi: ―fácil acesso aos principais centros de serviços‖ com 

12%, com a frequência relativa das respostas em 49% no peso de ―muito 

importante‖ e nenhum considerou ―sem nenhuma importância‖. 
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c) Comércio e Serviços: 

Figura 14: Atributo Urbano de Comércio e Serviços 

Pa fr 0 fr 1 fr 2 fr 3  

proximidade de hospitais CS11 6,4% 0% 19% 26% 55%

proximidade de padarias e/ou mini-mercados/ sacolões CS6 6,1% 0% 6% 62% 32%

proximidade de farmácias e/ou drogarias CS7 6,1% 0% 6% 62% 32%

proximidade de agências bancárias CS3 5,7% 9% 23% 19% 49%

proximidade de hipermercados CS10 5,7% 4% 21% 36% 38%

proximidade de ruas de serviços (consultórios médicos, ondontológicos, de advocacia, etc.) CS9 5,6% 4% 32% 17% 47%

proximidade de academias de ginástica CS2 5,5% 11% 23% 21% 45%

proximidade de conveniências (chaveiros, xerox, bancas de jornal, papelarias, etc.) CS18 5,5% 9% 30% 15% 47%

proximidade com faculdades e/ou universidades CS1 5,4% 9% 28% 21% 43%

proximidade de cinema e/ou teatros CS13 5,2% 9% 34% 17% 40%

proximidade de bares e/ou restaurantes CS14 5,2% 6% 6% 15% 51%

proximidade de escolas CS5 4,9% 13% 23% 36% 28%

proximidade de ruas comerciais (lojas de vestuário, calçados,etc.) CS8 4,8% 9% 43% 15% 34%

proximidade de clubes e/ou centros esportivos e/ou de recreação CS15 4,6% 19% 30% 13% 38%

proximidade de shopping centers CS4 4,2% 13% 47% 15% 26%

proximidade de postos de gasolina CS17 4,1% 28% 26% 9% 36%

proximidade de feiras-livres CS19 4,1% 19% 43% 9% 30%

proximidade de delegacias e/ou postos policiais CS16 4,0% 21% 38% 13% 28%

proximidade de centros culturais e/ou museus CS20 3,5% 26% 40% 13% 21%

proximidade de biblioteca CS12 3,5% 26% 40% 15% 19%

COMÉRCIO E SERVIÇOS (CS)

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA

 

Fonte: Questionário survey - tabulação Figueiredo (2019). 

Sendo: 

Pa= nota do atributo = proporção da nota do atributo, ou seja, a razão entre a nota do atributo e a 
somatória da nota dos atributos de seu grupo.  

fr = frequência relativa = número de ocorrências de respostas/ número total de elementos da amostra. 

O grupo de Comércio e Serviços (Figura 14) foi que apresentou maior peso 

de representatividade diante dos demais grupos com 52% com total de 20 atributos 

a serem avaliados. O atributo com maior proporção de nota (Pa) foi ―proximidade de 

hospitais‖ com 6,4%, com a frequência relativa (fr3) das respostas em 55% no peso 

de ―muito importante‖ e na outra ponta a frequência relativa (fr0) das respostas em 

0% no peso ―sem nenhuma importância‖.  

Houve empate em segundo lugar entre os atributos ―proximidade de padarias 

e/ou minimercados/sacolões‖ e ―proximidade de farmácias e/ou drogarias‖ com 

maior proporção de nota (Pa) apresentando 6,1%, com a frequência relativa (fr2) das 

respostas em 62% no peso de ―importante‖, 32% com a frequência relativa (fr3) das 

respostas no peso ―muito importante‖ e 0% no peso ―sem nenhuma importância‖.  
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Os dados anteriormente apresentados corroboram com afirmativas oriundas 

dos entrevistados, assim como de discursos vinculados à divulgação de 

empreendimentos imobiliários os quais dão destaque à proximidade com ampla rede 

de serviços, como elementos fundamentais na valorização do empreendimento, ou 

seja, influenciando com grande peso na escolha da localização residencial.  

Além de possibilitar uma correlação com o perfil de uma população em 

envelhecimento, de acordo com o diagnóstico da SEPLAG (2010), Niterói é uma 

cidade de população adulta, com relevante parcela da população idosa (17,1%), 

possuindo 60 anos ou mais, com números acima da média brasileira e do estado do 

Rio de Janeiro. 

d) Aspectos Socioeconômicos: 

Figura 15: Atributo Urbano de Aspectos Socioeconômicos 

Pa fr 0 fr 1 fr 2 fr 3  

local distante de favelas AS1 17,8% 0% 21% 32% 47%

local próximo a bairros valorizados AS2 17,8% 2% 23% 21% 53%

bairro com identidade histórica AS6 17,6% 23% 43% 49% 28%

baixo índice de violência na região AS5 17,1% 0% 6% 70% 23%

local afastado de áreas e/ou de prostituição AS4 15,8% 9% 11% 53% 28%

nível socioeconômico da região (status de vizinhança) AS3 13,9% 9% 45% 9% 38%

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS (AS)

ATRIBUTOS URBANOS DE LOCALIZAÇÃO E VIZINHANÇA

 

Fonte: Questionário survey - tabulação Figueiredo (2019). 

Sendo: 

Pa= nota do atributo = proporção da nota do atributo, ou seja, a razão entre a nota do atributo e a 
somatória da nota dos atributos de seu grupo.  

fr = frequência relativa = número de ocorrências de respostas/ número total de elementos da amostra. 

O grupo de Aspectos Socioeconômicos (Figura 15) apresentou peso de 

representatividade diante dos demais grupos de 12% com total de 6 atributos a 

serem avaliados. Houve empate entre os pesos dos atributos (Pa): ―local distante de 

favelas‖ e ―local próximo a bairros valorizados‖ com proporção de nota 17,8%, sendo 

que o primeiro apresentou frequência relativa (fr3) de 47% no peso ―muito 

importante‖ e não registrou frequência relativa (fr0) ao peso ―sem nenhuma 

importância‖. O segundo apresentou frequência relativa (fr3) de 53% no peso ―muito 
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importante‖ e apenas 2% de frequência relativa (fr0) ao peso ―sem nenhuma 

importância‖. Seguidos do atributo ―bairro com identidade histórica‖ com 17,6%, com 

a frequência relativa das respostas em 49% no peso ―importante‖. 
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Considerações Finais: 

 

 

Consideramos primordial, à priori, situar o leitor a partir de um texto 

introdutório acerca do nosso campo de investigação: a cidade de Niterói - traçamos 

um breve histórico do processo de ocupação do espaço citadino, perpassando por 

importante marcos, tais como foram os projetos de (re)modelação do espaço 

atrelados à política urbana empreendida em diferentes gestões.  

Niterói por muito tempo ficou à sombra da cidade do Rio de Janeiro - a fusão 

entre o Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro e a transferência da capital para a 

cidade do Rio de Janeiro, influenciou no esmaecimento político e econômico de 

Niterói - tendo sua identidade relacionada a uma cidade dormitório, que teve um 

incremento populacional na década de 1970 após a construção da Ponte Presidente 

Costa e Silva.  

As gestões municipais a partir da década de 1990 foram em busca de um 

resgate da identidade dos Niteroienses, implementando políticas urbanas atreladas 

a City Marketing (SANCHEZ, 2010), o qual elegeu o MAC (Museu de Arte 

Contemporânea) como imagem símbolo de uma cidade moderna e globalizada, 

alterando a representação dominante de signo de marca indígena e funções 

complementares à cidade do Rio de Janeiro.  

O planejamento urbano municipal que concebe a cidade como mercadoria 

viabiliza a atuação do setor imobiliário que investe na comercialização de aspectos 

imagéticos de singularidades, tais como a marca distintiva especial de ser palco de 

obras traçadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, implicando na valorização do metro 

quadrado dos bairros palco das intervenções urbanísticas, a partir da 

comercialização material e simbólica do espaço.   

A escolha pela triangulação de perspectivas qualitativas e quantitativas foi 

fundamental para enriquecer e fortalecer o Estudo de Caso que tomou a cidade de 
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Niterói como campo de investigação e a atuação do setor imobiliário como recorte 

espacial.  

A perspectiva quantitativa (questionário survey (BABBIE, 1999)) teve 

embasamento para sua formulação nas conclusões da quali-triangulação, uma vez 

que a perspectiva qualitativa coletou os dados a partir das entrevistas 

semiestruturadas (GIL, 1989) os quais foram explorados qualitativamente através da 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).  

Posteriormente, houve a aplicação do questionário survey que buscou 

identificar os atributos urbanos que configuram qualidade à localização residencial 

(PASCALE, 2005), os quais são apropriados pelo setor imobiliário e influenciam na 

quantidade, qualidade e localização dos empreendimentos lançados.  

A hipótese da existência de eixos de valorização imobiliária nas regiões 

administrativas da cidade de Niterói que fora levantada no início da pesquisa foi 

refutada a partir da imersão na análise dos dados, trazendo como hipótese central a 

persistência de uma centralidade material e simbólica através da atuação do setor 

imobiliário nos bairros da região Praias da Baía (PB), com destaque a Icaraí.  

A principal estratégia de atuação do setor imobiliário foi a promoção e venda 

da cidade de Niterói (totalidade) com a cara de Icaraí (fragmentação), como se o 

bairro fosse uma vitrine, uma marca a ser comercializada pelo marketing (KOTLER, 

1998), o qual na conjuntura urbana buscou a sobrevalorização do espaço concebido 

(SERPA, 2005; 2014) através de símbolos, os quais influenciaram na representação 

estereotipada da cidade.  

O histórico de ocupação do espaço da região Praias da Baía esteve 

associado às linhas de bondes, que partiam da área central da cidade, influenciando 

numa ocupação lenta e gradual, com residências de veraneio, principalmente. 

Considerada zona sul da cidade, era marcada no início do século XX pelos traçados 

urbanos planejados e regulares, já com destaque ao bairro de Icaraí.  

Na década de 1970, o bairro de Icaraí passou por um crescimento acelerado, 

com alterações significativas na sua fisionomia, de casas de veraneio para prédios 
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de luxo destinados a uma estratificação social de alta renda, a partir da atuação de 

incorporadoras, sobretudo originárias da cidade do Rio de Janeiro. Dessa forma, o 

bairro se consagra na função residencial e se desponta na função comercial, tendo 

em vista a expansão de uma gama diversa de estabelecimentos comerciais, fato que 

proporcionou autonomia em relação à área central.  

A primazia do bairro de Icaraí à atuação do setor imobiliário reforça uma 

centralidade que se coloca paradoxalmente histórica e contemporânea, ou seja, 

quando comparamos com a cidade do Rio de Janeiro, percebemos através dos 

dados que o setor imobiliário nessa última atuou em diferentes áreas da cidade, 

saindo da zona sul a partir do esgotamento dos terrenos, com vetores de 

crescimentos às zonas Norte e Oeste da cidade.  

Na cidade de Niterói, outras frentes se colocaram como fronteiras potenciais 

de atuação, tais como a região Oceânica e Pendotiba, no entanto, a liderança de 

Icaraí é expressiva quantitativamente. Os dados analisados revelaram que o bairro 

de Santa Rosa foi tomado pelo setor imobiliário como fronteira de transbordamento 

da incorporação, mas a partir da reprodução material e simbólica de signos 

associados ao bairro de Icaraí de maneira a assegurar a valorização do espaço.   

O poder público municipal viabilizou esse modelo de atuação do setor 

imobiliário através do fornecimento de infraestrutura física e de acessibilidade, o qual 

investiu na reprodutibilidade de aspectos imagéticos a fim de induzir a valorização 

dos atributos urbanos. Essa valorização foi capaz de influenciar na alteração do 

status dos bairros a partir da apropriação por determinadas classes sociais, tal como 

fizera com o Jardim Icaraí, e, mais recentemente, com o Jardim Santa Rosa. 

Outro destaque foi o bairro do Centro que se colocou como uma nova frente à 

atuação do setor imobiliário, pois a gestão municipal de Rodrigo Neves (2013-2020) 

apresentou característica de City Marketing com a tendência à implantação da OUC 

Centro (2013) - Operação Urbana Consorciada - projeto de revitalização da área 

central com parceria público-privada.  
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A atuação das incorporadoras estaria associada à possibilidade de atração de 

novos moradores e reestruturação do comércio local, promovendo a gentrificação a 

partir do aumento do preço da terra. Esses novos moradores estariam em busca de 

qualidade de vida e dispostos a aderir novas estruturas de moradias, uma vez que 

os empreendimentos, em sua maioria, seriam de prédios ―retrofitados‖ 

(BARRIENTOS, 2004).  

A habitação encarada como mercadoria pelos agentes de produção do 

espaço urbano da cidade, tanto pelo setor imobiliário quanto ao poder público 

municipal, não teve como objetivo principal fornecer um lar, mas sim representou 

uma forma de investimento. A commodificação da habitação (MARCUSE, 2016) se 

consolidou acirrando as desigualdades socioespaciais e aprofundando a 

fragmentação do espaço urbano.  

A commodificação da habitação serviu como forma de contornar a pobreza, 

através de um processo de hierarquização e fragmentação do espaço com a 

formação de setores de segregação, ou seja, áreas contíguas dentre os bairros das 

regiões de planejamento ocupadas por estratificações sociais de baixa renda, nos 

assentamentos precários, e, áreas de concentração de estratificações sociais de 

maior renda e de grande expressividade nos lançamentos imobiliários, garantindo a 

homogeneidade social em ambos os casos.   

A pauta da habitação social não é tomada como política pública de 

planejamento urbano por parte do poder público municipal (PEREIRA, 2019), sendo 

implantada em um quantitativo aquém ao déficit habitacional da cidade, tal como o 

Projeto Minha Casa Minha Vida, com a construção dos conjuntos habitacionais em 

localizações periféricas reforçando a segregação socioespacial.  

Dentre às quarenta e duas incorporadoras identificadas nos dados fornecidos 

pela ADEMI-Rio que atuaram na cidade de Niterói entre 2001-2014, quatro critérios 

foram estabelecidos - inspirados na pesquisa de Almeida (1982) - para chegarmos 

ao número final de nove empresas, as quais foram classificadas em três portes: 

grande, médio e pequeno.  
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Buscamos compreender e evidenciar a atuação das incorporadoras a partir 

dos discursos vinculados ao marketing dos empreendimentos lançados, uma vez 

que ele potencializa a inserção do produto no mercado quando atrelado às 

necessidades do seu público-alvo.  

Através da Análise de Conteúdo (AC) das entrevistas, fizemos a transcrição 

de trechos e realizamos análise de verbalizações/palavras utilizadas na divulgação 

dos empreendimentos lançados pelas incorporadoras a partir dos quatro 

grupos/categorias dos atributos urbanos de qualidade à localização residencial - 

Qualidade Ambiental (QA); Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes (ASVT); 

Comércio e Serviços (CS) e Aspectos Socioeconômicos (AS).    

O setor imobiliário atuou através da criação de convenções urbanas 

(ABRAMO, 2007), sendo capaz de gerar uma coordenação espacial no interior do 

próprio setor a partir do jogo de espelhamento, assim como de determinadas 

estratificações sociais, fazendo uso do marketing emitiu metassinais os quais 

vinculavam a existência de atributos urbanos de qualidade à localização.  

Essas convenções urbanas criadas foram o suporte à venda e promoção dos 

empreendimentos lançados, a partir das externalidades de vizinhança, ou seja, a 

busca por homogeneidade social de famílias que buscam estar próximas às outras 

de mesmo nível de renda. 

A atuação do setor imobiliário culminou na gentrificação de determinadas 

áreas da cidade, processo o qual possui forte relação com a recommodificação da 

habitação, que se destrinchou nas áreas de Jardim Icaraí e Jardim Santa Rosa. A 

expansão da atuação do setor imobiliário e a criação de ―bairros‖ associados às 

representações simbólicas de áreas nobres e exclusivas, sendo capaz de alterar o 

perfil social dos lugares com o deslocamento dos inquilinos de menor renda, mais 

uma vez garantindo a homogeneidade social.  

Por fim, analisamos os dados quali-quanti coletados na pesquisa - a qual 

triangulou perspectivas qualitativas (entrevistas semiestruturadas e Análise de 

Conteúdo (AC)) às quantitativas (questionário survey) – para isso fizemos uso de 
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uma grade fechada, pois elaboramos um quadro matricial que relacionou 

verbalizações dos entrevistados que corroboraram a utilização dos atributos urbanos 

de qualidade inspirados no trabalho de Pascale (2005), sendo: 1 - Qualidade 

Ambiental (QA); 2 - Acessibilidade, Sistema Viário e de Transportes (ASVT); 3 - 

Comércio e Serviços (CS) e 4 - Aspectos Socioeconômicos (AS).  

O setor imobiliário teve uma atuação que consolidou a commodificação da 

habitação, ao emitir metassinais para determinadas estratificações sociais e, por 

conseguinte externalidades de vizinhança, de que ao adquirir aquele 

empreendimento estaria garantindo homogeneidade social e status de nobreza e 

exclusividade.  

A presente pesquisa traz a potencialidade de ser fonte de instigação às 

pesquisas futuras que envolvam a temática, dentre as quais podemos suscitar:  

1 - Imergir em uma frente de pesquisa sobre a formação de uma bolha imobiliária na 

cidade do Rio de Janeiro que culminou na cidade de Niterói sob a luz de uma 

alternativa para a classe média carioca residir;  

2 – Desenvolver uma pesquisa que tenha como cerne a região Oceânica da cidade 

de Niterói como vetor potencial de crescimento e valorização imobiliária após 

projetos de intervenção urbanística como a abertura do túnel Charitas-Cafubá, uma 

vez que percebemos um esforço por parte principalmente do poder público municipal 

de tornar a região atrativa aos investimentos do setor imobiliário, mas a mesma se 

coloca como eixo de expansão potencial e não consolidado; 

4 – Analisar as perspectivas do bairro do Centro da cidade de Niterói, mais 

profundamente, como potencial eixo de atuação e valorização ao setor 

imobiliário; 

5 – Avaliar o papel efetivo e a tendência dos bairros da região de Pendotiba e 

Zona Norte no quadro de commodificação do setor imobiliário da cidade de 

Niterói. 
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6 – Confrontar os dados revelados pela atual pesquisa com estudos sobre as 

políticas de habitações populares e suas efetividades numa série temporal face 

às reais demandas e necessidades de uma população crescente em 

comunidades de favelas e áreas de risco na cidade de Niterói.   

Como podemos notar, tendo em vista os objetivos propostos com a nossa 

pesquisa, as conclusões possíveis de asseverar nos revelam apenas algumas 

facetas das estratégias do setor imobiliário na cidade de Niterói, com destaque para 

a Região das Praias da Baía e primazia do bairro de Icaraí no contexto e recorte 

analisado. Cientes de que as estratégias e ações do setor imobiliário na cidade são 

espacialmente demarcadas, tem lugar doravante, possível desdobramentos 

analíticos supracitados que as confrontem com a política urbana reinante e, em 

especial, com a política habitacional e a mobilidade urbana, para chegarmos a um 

quadro um pouco mais completo da produção social do espaço urbano da cidade de 

Niterói. 
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APÊNDICE A: Questionário survey aplicado pelo Google Forms. 

 

 

 



  

209 

 

 

 

 



  

210 

 

 

 



  

211 

 

 

 

 



  

212 

 

APÊNDICE B – Entrevista realizada em maio de 2019 com o 

Entrevistado 1 - corretor de imobiliária que atua na cidade de 

Niterói. 

 

1) Como você avalia o comportamento do mercado imobiliário da cidade nos 

últimos 10 anos?  

A cidade teve momento de pujança por crescimento natural em busca de uma 

cidade desenvolvida, atualmente o crescimento é mais sadio, natural. Entre 

2010-2014 a cidade vivenciou um “boom” no setor imobiliário, um crescimento 

desordenado. O consumidor não quer comprar imóvel na Barra “extrema”, tendo 

que atravessar linha amarela, avenida brasil. As pessoas buscam a cidade de 

Niterói, pois oferta muitos serviços de qualidade. A cidade possui VGV maior que 

a cidade do RJ, com 500 mil habitantes. A cidade é um ponto fora da curva, pois 

tem praia, escola, medicina de qualidade, etc. Hoje vivemos momento diferente, 

não temos compradores que investem em 4 ou 5 imóveis, mas sim pessoas que 

buscam o imóvel para a principal finalidade dele: moradia – seja para atender um 

filho, diluindo o valor do imóvel; adquirir um imóvel menor ou maior de acordo 

com a demanda.  No momento do “boom” entre 2010-2014 quem chegava à 

frente era o investidor querendo adquirir de duas a três unidades para 

investimento.   

2) Quais os bairros que você destaca sendo os mais promissores de vendas de 

imóveis na cidade?  

Promissor de venda sempre vai ser Icaraí, pois é a menina dos olhos. Hoje é 

Santa Rosa, pois há terrenos. E promissor futuramente é a R.O, nos últimos 4 

anos lançaram 4 empreendimentos que foram sucesso de vendas.  

3) Na divulgação de um imóvel para venda, quais os principais elementos que 

são destacados (estratégias de venda)? Existem discursos diferenciados 

dentre as regiões administrativas? Quais?  
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Máxima do mercado: 3P´s: ponto, ponto e ponto. Depois vêm os agregados, 

como localização e outros atributos.  

4) Você acredita que exista demanda de consumidores para o volume de 

empreendimentos lançados entre 2001-2014? Qual a origem dos 

principais compradores de imóveis da cidade? São da própria cidade? 

Qual principal município que você destacaria?  

Morador de Niterói dificilmente deseja sair da cidade a não ser que seja algo 

muito específico. Hoje, se fosse ofertado para ele um imóvel na zona sul do RJ 

ele iria agradecer e venderia o imóvel, mas não sairia de Niterói. Niterói é uma 

metrópole com jeito de província, ou seja, você sai na rua e conhece as pessoas, 

vai ao mercado, à praça, à praia e encontra pessoas que conhece. A relação de 

coreto de praça, de vizinhança é forte.  

5) Quais os principais elementos que são valorizados pelos compradores de 

imóveis na cidade?  

Comprador quer pagar o mínimo possível com o máximo possível. O primeiro 

ponto é o preço, para posteriormente visualizar os demais atributos.  

6) Existe alguma segmentação de renda de compradores que se direcionam 

mais especificamente a determinados bairros/regiões administrativas da 

cidade?  

Eles atendem desde a minha casa minha vida, pessoas com renda familiar de R$ 

2.500,00 até pessoas que pagam milhões. Todas as classes sociais são 

contempladas. Hoje o excesso de informação atrapalha uma pessoa com renda 

de R$4.000,00 quer comprar um imóvel em Icaraí, sendo que sua renda não 

permite. Ou seja, as pessoas não buscam entender o mercado de acordo com 

seu poder de compra.  

7) Existem muitos empreendimentos lançados com muitas unidades vazias? Se 

sim, qual o principal motivo para tal?  
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Tivemos muitos compradores no período do “boom” que compraram para investir. 

Agora temos uma retomada do quadro dentro da normalidade, de pessoas 

comprando para residir. Com a crise tivemos um percentual significativo de distrato.  

8) Como funciona a participação das imobiliárias na divulgação dos imóveis 

lançados na cidade?  

Isso está em desuso, pois nos últimos anos, até 2014 um grande volume de 

empreendimentos foi lançado, as construtoras ficaram com estoques altos, o que 

desvinculou as construtoras de somente uma imobiliária. Aquela que vender melhor 

terá sua parcela do mercado garantida. Existe sim uma relação próxima entre os 

donos de construtoras com as imobiliárias, portanto, normalmente de duas a três 

são elencadas à comercialização do empreendimento lançado.  

9) Você acredita que o setor de produção imobiliária e vendas na cidade estejam 

em crise? Desde quando?  

Eu sou um juiz de paz, não posso dizer que há crise, pois para quem vende é uma 

coisa, mas para quem compra é uma oportunidade, sempre. Diante do cenário de 

grandes ofertas de imóveis o que existe são oportunidades.  

10) Dentre os imóveis lançados na cidade entre 2001-2014, o bairro de Icaraí foi o 

que mais recebeu unidades e empreendimentos, qual/quais seria(m) a(s) 

principal(is) razão(ões) para tal?  

Icaraí não possui praia oceânica como de Piratininga é a menina dos olhos devido 

às facilidades que possui, historicamente houve a concentração de serviços no 

bairro. Há oferta de um cinturão verde como o campo de são bento; convivência na 

praia e área de lazer a céu aberto; concentração de shoppings, lojas, consultórios 

médicos, que possibilitam fazer as coisas à pé. Icaraí é a Copacabana, não há mais 

espaço para construção, há um esgotamento, e, se houver algum terreno para 

construir o preço dele será caro e os imóveis também serão caros. Hoje no Rio de 

Janeiro o m² mais caro é do bairro do Leblon, pois ele é maior que Ipanema e tem 

uma proximidade com a praia e possui a brasilidade. Icaraí tem preços diferenciados 

de acordo com a proximidade com a praia.  
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11) Você acredita que a abertura do túnel charitas-cafubá possa ser atraente à 

produção do setor imobiliário? Qual o perfil do comprador da região oceânica? 

(estado civil, faixa etária, escolaridade)  

A R.O já é um sucesso, tendo muito que crescer, os empreendimentos lançados 

foram sucesso de venda. Os niteroienses não buscam tanto a RO a não ser que seja 

para um filho, normalmente um morador do ingá, de Icaraí não se dispões a sair do 

bairro para ir à RO.  

12) Você poderia eleger em um ranking quais dos elementos abaixo 

discriminados são os principais norteadores na busca da compra de um imóvel na 

cidade:  

Proximidade com a cidade do RJ  

Proximidade com o trabalho  

Proximidade com escolas, hospitais, lojas e mercados  

Proximidade com a praia 1º 

Proximidade da família e amigos  

Proximidade com áreas de lazer  

Imóvel de frente ao mar é muito valorizado e agrega-se valor aos serviços das 

proximidades. 
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APÊNDICE C: Entrevista realizada em maio de 2019 com o 

Entrevistado 2 - Diretor de corretora que atua na cidade de Niterói. 

Informações pessoais/profissionais: 

a) Idade: 31. 

b) Escolaridade: Superior Incompleto. 

c) Onde reside? Piratininga. 

d) Há quanto tempo trabalha no ramo? Na empresa? 12 anos.  

e) Já atuou em outros municípios? Sim, Rio de Janeiro.  

f) Qual a principal motivação de trabalhar no ramo? 

g) A imobiliária na qual trabalha atua em todas as regiões administrativas da 

cidade? 

Sim   Não 

Se não, quais regiões administrativas: 

Praias da Baía 

Oceânica 

Leste 

Norte 

Pendotiba 

 

1) Como você avalia o comportamento do mercado imobiliário da cidade nos 

últimos 10 anos? 

De 2009 a 2014 houve um boom no mercado imobiliário de Niterói, com alta 

qualificação de construtores, de família da cidade e conhecem muito bem o 
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movimento que a cidade terá. De 2014-2018 não houve lançamento imobiliário na 

cidade, com estagnação. O estoque de 700 unidades, comparado ao Recreio tem 

5000 unidades. A cidade de Niterói tem uma alta demanda, com produtos escassos 

na prateleira como 3 quartos e 4 quartos em Icaraí e Jardim Icaraí, mas Santa Rosa 

já existem. Na Região Oceânica não há muitas ofertas de 4quartos.  

2) Quais os bairros que você destaca sendo os mais promissores de vendas de 

imóveis na cidade? 

Matéria-prima é terreno, Icaraí possui 96% dos seus terrenos construídos, Jardim 

Icaraí cerca de 84% e Jardim Santa Rosa 70%. Jardim Santa Rosa há perspectiva 

de crescimento, bairro novo, com prédios modernos. Mas sem dúvidas a Região 

Oceânica é o principal vetor, a orla de Piratininga sendo alvo e com o novo Plano 

Diretor votado estimulam a libido das construções. O projeto de revitalização do 

Centro de Niterói com vendas de CEPAC´s é outro vetor de crescimento, e, ao 

contrário do que pensam Icaraí e Jardim Icaraí não estão no rol dos lançamentos 

imobiliários.  

3) Na divulgação de um imóvel para venda, quais os principais elementos que 

são destacados (estratégias de venda)? Existem discursos diferenciados dentre as 

regiões administrativas? Quais? 

Varia de empreendimento para empreendimento. Depende dos 4P´s – ponto (qual 

diferencial desse ponto, o que ele traz de conveniência e atratividade para quem 

mora ali, se há vida de bairro, tem comércio ao entorno) projeto (conveniência, 

condomínio-clube), planta (as pessoas reclamam que estão cada vez menores, mas 

são mais aproveitadas, cada vez mais o costume e características das famílias 

mudaram, as mulheres do lar são poucas, que desejam menos tempo na cozinha); 

preço. Os 4P´s alinhados garantem sucesso e atratividade do empreendimento. 

4) Você acredita que exista demanda de consumidores para o volume de 

empreendimentos lançados entre 2001-2014? Qual a origem dos principais 

compradores de imóveis da cidade? São da própria cidade? Qual principal município 

que você destacaria? 
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Quase todos os empreendimentos vendidos estiveram em algum momento 

vendidos, o problema do mercado foram pessoas atuando no mercado imobiliário 

como plano de investimento. Muita gente operou como investimento, e a lei do 

distrato dão mais garantias aos construtores. Todo dinheiro arrecadado no 

empreendimento é revertido em cimento, mão de obra, areia, areola, por exemplo, 

portanto quando há perspectiva de arrecadar 200 mil num empreendimento, aquele 

dinheiro é revertido, não é possível devolver uma parede ao comprador por exemplo. 

Isso para fluxo de caixa e cronograma de obra, o comprador sentiu muito. Graças a 

Deus é uma cidade onde os compradores são unidos e possui uma expertise e 

passaram por esse momento. Há demanda, por mais que tenha passado por 

distratos e a demanda é real, sendo maior que oferta. A queda de preços não existe 

mais, há uma retomada do setor, o crescimento da empresa com 20% de 

crescimento no último ano.  

Há um grande consumo primário (local), mas há um grande público do Rio de 

Janeiro (RJ), quando se compara o metro quadrado (m²) do RJ com Niterói, essa 

última é mais atrativa, com meios de transportes próximos ao RJ como as barcas, 

com índices de criminalidade menores que o RJ. Niterói tem público de São 

Gonçalo, os que crescem economicamente sonham em mudar para Niterói.  

5) Quais os principais elementos que são valorizados pelos compradores de 

imóveis na cidade?  

Localização, conveniência, ponto, projeto, planta. Varia de público para público. O 

minha casa minha vida, por exemplo, compra de acordo com a parcela que cabe no 

bolso. O comprador da zona sul está preocupado com a violência, por exemplo: 

casa – tenho grande facilidade de venda de casas de 600 mil ou 700 mil na cidade, 

acima de 800 mil já cai, o imóvel de rua perde procura e há maior liquidez dentro de 

condomínios. Nós tivemos uma infância que brincávamos na rua e hoje não é mais 

possível uma realidade dessas, o que te leva a valorizar a estrutura de condomínio-

clube você consegue proporcionar aos seus filhos uma infância parecida com a que 

nós tivemos, atende ao público. 
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6) Existe alguma segmentação de renda de compradores que se direcionam 

mais especificamente a determinados bairros/regiões administrativas da cidade? 

Público AA – Icaraí, Piratininga, Charitas, Camboinhas./ Fonseca, Cubango, Barreto 

– renda mais baixa./ Intermediária – Pendotiba – 250/300 mil.  

7) Existem muitos empreendimentos lançados com muitas unidades vazias? Se 

sim, qual o principal motivo para tal?  

Não são muitos quando comparado ao RJ, mas tenho dois movimentos: 1 – pessoas 

que ficaram desempregadas e tiveram decréscimo de renda, na época do 

lançamento tinham renda compatível com o endividamento, mas posteriormente 

tiveram que fazer distrato. 2- grande fatia comprou a títulos de investimentos, não 

conseguiram vender e distrataram. O maior número que você irá ver é Jardim Santa 

Rosa, mas não é muita coisa, nada fora da curva, Jardim Icaraí com baixo 

quantitativo, Centro também, assim como Piratininga; Camboinhas está 

praticamente zerado. Itacoatiara o quantitativo é baixo. Muito bem dividido. 

Pendotiba e Jardim Santa Rosa com maior número de ofertas. 

Perguntei: O que é Jardim Santa Rosa?  

Não é especulação, vou te explicar porque, não queremos encarecer. Nos últimos 

10 anos, Santa Rosa passou por forte mudança com a atuação do setor imobiliário, 

que possui uma profunda influência na mudança na cidade. Quando há crescimento 

do setor imobiliário ele muda o mercado local, exemplo: da Rua Santa rosa até a 

Rua Duque Estrada, todo esse miolo pertence ao Jardim Santa Rosa, pois se eu 

colocar um empreendimento nessa região ela não perde em nada para Icaraí e 

Jardim Icaraí, pois são prédios com fachadas contemporâneas e modernas, todas as 

especificações dos materiais utilizados nas obras são de alto padrão, iguais de 

Icaraí e Jardim Icaraí, com áreas de lazer, ou seja, eu crio para a região um aspecto 

de bairro novo. Você roda em Icaraí há toda conveniência e estrutura de um bairro 

maturado, quando eu começo a criar essas construções, eu levo o mercado 

imobiliário para lá, eu começo a criar libido de novo ao comércio local. Por exemplo: 

nos últimos anos, Jardim Santa rosa recebeu número considerável nos últimos anos: 
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eu levo o Mundial, hortifruti, que não se instalaram nessa região por acaso, mas sim 

pela perspectiva de retorno. O mercado imobiliário traz perspectiva de retorno, o que 

gera desenvolvimento para qualquer região é o mercado imobiliário, se você estudar 

o que aconteceu em Las Vegas, texas, Miami, o mercado imobiliário teve forte 

influencia no desenvolvimento dessas regiões. Jardim Santa Rosa tem aspecto de 

um bairro novo, moderno, onde há toda uma qualificação construtiva que não deixa 

nada a desejar para Icaraí, que possui quase 80% dos seus prédios de construções 

antigas, que não tem a tecnologia dos que foram lançados no Jardim Santa Rosa. 

Perguntei: você acredita então que a atuação do setor imobiliário em Santa Rosa 

alterou a vizinhança? 

Sem dúvidas, quando operava em 2007 eu vendi em Icaraí um apartamento por 220 

mil, hoje esse mesmo imóvel vale aproximadamente 650 mil. Quem é o comprador 

desse imóvel? Na grande maioria são os que ocupam o topo da pirâmide – jovem 

casal que acabou de iniciar a vida conjugal, que hoje não tem mais renda compatível 

para adquirir esse imóvel – hoje ele começa onde? Em jd sta rosa por serem 

compatível com sua renda – de 10/15 mil reais – com prédios modernos.  

Jd Icaraí – na prefeitura lado direito da Otávio Kelly até a Rua Geraldo Martins, 

praticamente atrás da Roberto Silveira. O mesmo aconteceu com Jd Sta Rosa com 

prédios novos e modernos, que são superiores aos prédios de Icaraí antigo, que não 

têm varanda, área de lazer, etc. O jd Icaraí é mais contemporâneo que Icaraí, 

quando você roda por jd Icaraí você visualiza prédios muito mais modernos, o 

mesmo ocorre com jd sta rosa. Cada vez mais o mercado imobiliário foi se moldando 

e se voltando de acordo com as características. 

Icaraí tem movimento hoje parecido com a RO. Como assim? Na década de 80/90 

muitos compraram apartamentos grandes e espaçosos em Icaraí – exemplo: 

Empreendimento como “Volp”; “Michelângelo”, e tantos outros que têm plantas muito 

boas. Por outro lado muitos foram para RO, morar nos ubás que Nelson Gomes de 

Almeida criou: ubá I, II, III, V, Vale de Itaipu, Grotão, etc; - e aí criaram seus filhos, 

que cresceram e casaram, e esses imóveis ficaram grandes. Ou seja, hoje há 

movimento inverso, muitos hoje buscam imóveis menores, para ter um dia a dia mais 
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fácil, e por outro lado a nova geração busca não ter (não em regra) imóveis tão 

grandes, buscando praticidade no dia a dia, querem fechar o apartamento, pegar um 

avião e rodar o mundo; ou então fechar o apartamento ter facilidade no dia a dia de 

uma praticidade a partir de uma vida compartilhada, ter uma bicicleta – ir ao campo 

de são bento, praia – ter uma vida diferente. Os públicos buscam custos menores e 

imóveis mais práticos.  

8) Como funciona a participação das imobiliárias na divulgação dos imóveis 

lançados na cidade?  

Ao longo do tempo criamos uma expertise de mercado, entendendo para onde o 

mercado deve caminhar, acabamos tendo um papel fundamental na inteligência do 

mercado. A nossa empresa possui participação desde a compra do terreno, a 

participação na elaboração do projeto, eu consigo hoje no sistema da empresa eu 

consigo ditar a demanda de cada região e isso a concorrência não consegue. O 

papel da imobiliária é fundamental em ditar o produto que vai ser, por entender não 

só no lançamento mas no mercado secundário – qual público está atendendo, qual a 

demanda, por exemplo, eu consigo dizer ao incorporador quantos clientes eu tenho 

na minha base de dados procurando imóveis de 2 quartos em Icaraí; quantos cliente 

de 3 quartos e 4 quartos. Eu consigo hoje com minha tecnologia e inovação da 

empresa ditar exatamente a demanda de cada bairro, de cada público para cada 

perfil de imóvel. Então em Niterói, os construtores – eu não os julgo aventureiros - 

ao contrário, as grandes empresas de capital aberto que vieram para Niterói no 

momento atrativo, foram muito mais aventureiras que aqueles que ficaram, pois são 

as empresas familiares, que sabem o que fazer e entendem isso.  

Ele abriu uma página interna deles – por exemplo, eu vou te mostrar um 

empreendimento novo em Icaraí na Rua Presidente Backer, um estudo de mercado 

para construir, eu clico num determinado imóvel, 4q com 160 m2 a 2.100.000,00 eu 

consigo visualizar 64 clientes buscando esse perfil, com 2 suítes, 3 vagas; eu 

consigo ser assertivo junto a construtora e dizer quantos clientes demandam para 

cada tipo de produto em cada região, ou seja, para não fazer a besteira do “eu acho” 

– eu acho que o público busca 3 quartos ou 4 quartos eu consigo dizer para cada 
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público, com inteligência de mercado, muito mercadológica e assertiva. Toda vez 

que o cliente faz contato eu tenho uma célula de atendimento prévio, faço toda a 

qualificação desse cliente, eu aciono o radar desse cliente. Meu sistema trabalha 

com o perfil do cliente e não perder tempo, o sistema manda um e-mail ao cliente 

com cópia ao corretor e, além disso, uso esse sistema para inteligência de mercado 

e entender onde tem maior demanda em cada região da cidade com o perfil do 

comprador.  

9) Você acredita que o setor de produção imobiliária e vendas na cidade estejam 

em crise? Desde quando? 

Sim, acentuado em 2015-2016-2017 com recuperação em 2018, com respiro e 

melhora no mercado, os dados da empresa (por que seja jovem com 1 ano e 9 

meses) o resultado dela diante do mercado é muito pujante, de fibra, sendo líder no 

mercado, é considerável. Fazemos muitos comparativos, analisamos nossos 

concorrentes, na realidade nem há tanta concorrência, mas sim parceria e troca na 

cidade, quando a gente faz o “benchmarketing” vemos que cidade está se 

recuperando.   

10) Dentre os imóveis lançados na cidade entre 2001-2014, o bairro de Icaraí foi o 

que mais recebeu unidades e empreendimentos, qual/quais seria(m) a(s) 

principal(is) razão(ões) para tal? 

Icaraí dá maior vida de bairro, Niterói possui o que poucas cidades têm em qualquer 

lugar da cidade você está a pelo menos 10 quadras da praia. Se você parar para 

analisar todo entorno de Niterói: Charitas, Icaraí, Centro até a RO são pelo menos 

10 quadras de qualquer praia banhado por mar ou baía, quando olho 

especificamente para Icaraí , é a região central com proximidade da ponte, das 

barcas, com a RO, mobilidade urbana da cidade evoluiu muito. Icaraí você tem vida 

de bairro, com todos os principais colégios, bancos, padarias, médicos, com poucas 

quadras você resolve tudo da sua vida, isso sem sombra de dúvida, são grandes 

atrativos para as pessoas desejarem morar no bairro, além da proximidade com o 

mar, com um belo calçadão, todo com sombra, arborizado, uma série de 

características que os outros bairros ainda estão em desenvolvimento.  
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11) Você acredita que a abertura do túnel charitas-cafubá possa ser atraente à 

produção do setor imobiliário? Qual o perfil do comprador da região oceânica? 

(estado civil, faixa etária, escolaridade) 

Sem dúvidas, até pessoas de Icaraí hoje começaram a ter olhos para comprar o 2º 

imóvel ou até mesmo de se mudar para RO, uma vez que esta está conectada com 

a zona sul. A mobilidade urbana com o túnel é um grande atrativo, pois a RO possui 

as mais belas praias da cidade, despoluídas, com mudanças de características de 

usuários dessa região – exemplo: Piratininga sempre foi uma praia de 2ª/3ª opção e 

hoje se tornou principal opção de famílias, por ter partes interditadas aos finais de 

semana para uso dos jovens e crianças, criando grande atratividade, estimulando 

crescimento do comércio da região. Camboinhas por sua vez sempre com 

característica familiar forte, acabou que teve a redução de usuários de São Gonçalo 

e outras regiões bem como Piratininga, que começaram a usar mais Itacoatiara. Um 

perfil de pessoas que buscam bem-estar, contato com a natureza e perspectiva de 

valorização, quando eu analiso o m² de Piratininga, por exemplo, custa 7 mil reais 

em média, a Tijuca o último lançamento teve 9 mil reais em média, em desmerecer, 

estou comparando um bairro de beira-mar com bairro que não tem as mesmas 

características, mostrando que Piratininga possui vacância de valorização, espaço a 

valorizar, as pessoas buscam a RO como perspectiva de crescimento e qualidade 

de vida e agora mais que nunca com mobilidade urbana, conectada à zona sul da 

cidade. Como por exemplo, usuários do catamarã que possuem renda muito mais 

elevada que das barcas, ou seja, comprar hoje no RJ representa 20.00m², eu tenho 

começando nas devidas proporções a RO para Niterói, a mesma valorização que a 

barra teve para o RJ, com estimulo a migração de comércios maiores na RO. Tanto 

que hoje a RO inaugurou o hospital da Unimed, grandes bancos, Itaipu multicenter 

possui a terceira maior rotatividade de estacionamento, com grandes médicos, com 

desenvolvimento do comercio local, muitos sofreram com a crise econômica do país, 

você vê menos lojas vazias, comercio pujante com êxodo de chegada.  

12) Você poderia eleger em um ranking quais dos elementos abaixo 

discriminados são os principais norteadores na busca da compra de um imóvel na 

cidade:  
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Proximidade com a cidade do RJ  

Proximidade com o trabalho  

Proximidade com escolas, hospitais, lojas e mercados  

Proximidade com a praia  

Proximidade da família e amigos  

Proximidade com áreas de lazer  

Varia do perfil do comprador, pois tenho comprador que valoriza a proximidade com 

as barcas, por exemplo. Um dos principais pontos buscados são facilidades do dia a 

dia, com deslocamento sem carro, com serviços ao entorno. Tenho cliente da RO 

que gosta de estar perto de praia. De estar em Icaraí o atrativo é a proximidade com 

os serviços; De estar no Centro já é a proximidade com o trabalho. Não é regra. Se 

eu numerar vou levar você ao engano. 

-------------------------------------outras informações fora das perguntas da entrevista 

Niterói arrecada 58 bilhões de ITBI que diluído rende aproximadamente 28 milhões 

por mês, o mercado tem tamanho de 2,5 bilhões.  Com aproximadamente 20 vendas 

de imóveis por dia, um número considerável. De 2014 a 2018 houve queda, mas há 

uma estabilização, atualmente o mercado se coloca bem pujante, ativo – o mercado 

imobiliário é cíclico, porém nunca para, tem sempre alguém crescendo 

financeiramente, alguém se divorciando, casando, por mais que haja problema 

financeiro e/ou político-econômico no país é um mercado que nunca para, de 

momentos de altos e baixos. Mas o ser humano busca segurança e a moradia 

representa isso. Quando eu olho o mercado de Niterói ele possui peculiaridade, com 

maior público AA do Brasil, com mais de 40% da população com renda superior a 7 

mil reais mensais, faixa etária de renda ativa de 25-40 anos, são características 

muito positivas ao mercado imobiliário além de possuir maior concentração de 

funcionários públicos do Brasil, um dos maiores IDH´s; inscritos na OAB – uma 

cidade diferenciadas nos seus números, mas com características provincianas. Uma 

das maiores praças universitárias no estado do Rio de Janeiro, com uma migração 
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de pessoas de cidades interioranas significativa, sendo que muitos vêm fazer 

faculdade, mas acabam ficando na cidade pelas maiores oportunidade de trabalho. 

As características provincianas são muito fortes, todo mundo se conhece – o que 

ajuda quem é do bem, por exemplo: se você precisa de um marketing pessoal e faz 

um bom trabalho isso se propaga rapidamente, sendo que o oposto também se 

aplica, pois quem é do mal, ou seja, presta um mau serviço se queima muito 

rapidamente também. São características que são muito boas de trabalhar, de se 

atuar no mercado em todos os ramos, vemos muito perfil de pessoas que vêm pra 

Niterói para estudar ou casar e não desejam mais sair da cidade, os números 

financeiros da cidade também ajudam muito, motivam muito as pessoas a ficarem na 

cidade.  

------------------------------------Pergunto sobre a economia da cidade como atratividade: 

O estaleiro, a zona portuária, a Petrobrás sofreram muito recentemente, há 

expectativa de ser aquecer, mas não dá para garantir.  

------------------------------------Pergunto sobre o projeto de requalificação do centro da 

cidade e as expectativas do setor: 

O Plano Diretor (PD) influencia muito no vetor de crescimento da cidade, sendo um 

projeto muito importante – o Centro da cidade passou por um êxodo muito grande 

nos anos 1960/70, com um decréscimo populacional significativo – o grande mote 

desse projeto é tornar novamente o Centro da cidade atrativo para moradia, com a 

diminuição da pressão no trânsito, com a mobilidade urbana, com transporte 

alternativo, com vida noturna atrativa e segura, que seja um bairro desenvolvido, 

onde se tem uma Parceria Púlico-Privada (PPP), com a iniciativa privada seja uma 

grande aliada do poder público com a venda de CEPAC´s, com potencial construtivo 

acima de quatro andares, onde o construtor compra e aquele dinheiro é garantido e 

convertido para o desenvolvimento local, sem sombra de dúvidas isso já é sucesso 

em todo o mundo, como se vê na zona portuária do Rio de Janeiro, uma zona muito 

mais bonita, atrativa e menos poluída visualmente, não tenho dúvidas do quanto 

esse projeto é importante para a cidade e ao bairro do centro. As pessoas vão poder 

trabalhar morar e ter qualidade de vida no Centro, sem necessitar de grandes 
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deslocamentos de outros bairros e regiões para chegar ao centro, encontrando no 

bairro todas as facilidades do dia a dia, pegando o catamarã para ir ao RJ e voltar, 

se tornando um bairro muito mais qualificado.  

---------------------------Pergunto sobre o potencial construtivo do bairro, tendo em vista 

que já existem muitos prédios antigos: 

Temos o retrofit com fachadas tombadas que não podemos mexer, mas temos 

muitos terrenos na Ponta da Areia, por exemplo – bons para o desenvolvimento. 

Além dos prédios que permitem retrofit, que significa pegar os prédios antigos e 

requalificá-los, são reconstruídos. Em São Paulo se utiliza muito esse modelo de 

engenharia, exemplo: prédios que eram casas noturnas que se tornaram prédios 

“colivings”, baseados na economia compartilhada, isso em São Paulo já é muito forte 

e temos perspectivas de lançamentos em Niterói, com moradia compartilhada a CEU 

é uma construtora que vai lançar um empreendimento nesses moldes, com 

apartamentos/estúdios de 18/20 m², que permitem uma vida compartilhada, uma 

grande perspectiva – a JM é outra construtora que já tem um terreno em frente à 

Concha Acústica/ENEL, que muda o perfil de moradia e ajuda no desenvolvimento 

da região.  

----------------------Peço que ele explique melhor essa ideia de moradia compartilhada 

Hoje faz sentido você ter uma escada na sua casa, sendo que seu vizinho do lado, 

do andar de baixo também possuem? Faz sentido você ter uma chave de fenda, 

Philips, uma caixa de ferramentas na sua casa e seus vizinhos também? Ou seja, a 

economia compartilhada parte do pressuposto de que a partir do momento que você 

precise de uma escada, você pode alugar do seu condomínio e essa verba é 

revertida para redução de custo condominal. A bicicleta, por exemplo, você não usa 

todos os dias, deve usar uma vez ou duas vezes ao mês com sua filha, daí você e 

seus vizinhos cada um tem uma bicicleta, por que não alugar do condomínio?! E 

essa renda ser convertida ao condomínio?! Se você tem um transporte público de 

qualidade, você não necessita usar o carro todos os dias, e, muitas vezes nem usa, 

não faz sentido para você no condomínio alugar o carro? Utilizar e devolver e essa 

renda ser convertida para o condomínio? A Vitacon já utiliza isso de uma maneira 
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muito forte, já é uma realidade em SP e essa tendência tende a vir para o RJ/Niterói. 

As pessoas hoje estão voltando a querer muito mais usufruir do mobiliário urbano e 

tudo que a cidade oferece do que ficar enfurnado dentro de um apartamento e ter 

uma vida mais inteligente, por isso essa proposta é uma tendência muito forte e a 

cidade de Niterói já vai começar a apresentar essa nova tendência de mercado que 

já é muito forte em SP com a VITACON e a CYRELLA já começou a fazer também, 

isso começa muito forte em bairros universitários que são grandes usuários dessa 

vida compartilhada, ou seja, no mesmo prédio esse universitário pode lanchar dentro 

do prédio, tem um restaurante, aluga espaço de co-working, com máquinas de café, 

de suco; aluga sala de reuniões – isso tudo é convertido para o condomínio, se torna 

muito mais fácil, inteligente e econômica para todos, com condomínio com valores 

mais baixos para todos.  
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APÊNDICE D: Entrevista realizada em maio de 2019 com o 

Entrevistado 3 - corretor de imobiliária que atua na cidade de 

Niterói. 

1) Informações pessoais/profissionais:   

a) Idade: Não declarada 

b) Escolaridade: Superior Completo 

c) Onde reside? Icaraí 

d) Há quanto tempo trabalha no ramo? Na empresa? Há cinco anos. 

e) Já atuou em outros municípios?  Não. 

f) Qual a principal motivação de trabalhar no ramo? Afinidade. 

g) A imobiliária na qual trabalha atua em todas as regiões administrativas da 

cidade? 

Praias da Baía – ênfase nos bairros de Icaraí, Sta Rosa e Centro. 

1) Como você avalia o comportamento do mercado imobiliário da cidade nos 

últimos 10 anos?  

Acredito que entre 2010-2014 houve um bom crescimento do setor com 

aquecimento, posteriormente até 2018 o mercado retraiu, o que tem relação com 

o momento político de eleições e definição de Presidente. Em 2019 deve haver 

um processo de retomada do setor, mesmo que tímido, em recuperação. 

2) Quais os bairros que você destaca sendo os mais promissores de vendas de 

imóveis na cidade?  

Icaraí. 
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3) Na divulgação de um imóvel para venda, quais os principais elementos que 

são destacados (estratégias de venda)? Existem discursos diferenciados 

dentre as regiões administrativas? Quais?  

Fazemos uso de mídias sociais, inclusive aplicativo whatsApp. Os discursos 

sempre estarão ao entorno dos 3P´s (preço, ponto e planta). Na realidade as 

pessoas compram o que o imóvel irá proporcionar no que se referem aos 

serviços.  

4) Você acredita que exista demanda de consumidores para o volume de 

empreendimentos lançados entre 2001-2014? Qual a origem dos 

principais compradores de imóveis da cidade? São da própria cidade? 

Qual principal município que você destacaria?  

Os próprios niteroienses são compradores majoritários dos imóveis da cidade, 

sejam aqueles casais que têm seus filhos adultos saindo de casa e optam por 

imóveis menores, bem como uma forma de contrair verba para auxiliá-los a 

adquirir o primeiro imóvel; pessoas (niteroienses) que estejam casando e 

buscando o primeiro imóvel; pessoas em processo de divórcio.  

5) Quais os principais elementos que são valorizados pelos compradores de 

imóveis na cidade?  

As pessoas buscam qualidade de vida na hora de adquirir um imóvel, que na 

minha leitura parte da oferta de qualidade e quantidade de serviços. Por isso o 

bairro de Icaraí é a menina dos olhos, pois ele concentra tudo que as pessoas 

necessitam e faz com que as mesmas não sintam a necessidade de sair do 

bairro para praticamente nada e ainda por cima conseguem fazer tudo a pé. 

6) Existe alguma segmentação de renda de compradores que se direcionam 

mais especificamente a determinados bairros/regiões administrativas da 

cidade?  
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As pessoas ás vezes sonham em morar em Icaraí, por exemplo, mas não 

possuem renda compatível para tal. Portanto as pessoas moram onde seu poder 

de compra permite. 

7) Existem muitos empreendimentos lançados com muitas unidades vazias? Se 

sim, qual o principal motivo para tal?  

Sim. Os imóveis novos ficaram com preços acima do mercado, supervalorizados, 

o que dificultou a comercialização, bem como com a crise econômica, muitos 

adquiriram imóveis para investimento, mas não conseguiram dar conta das 

parcelas de financiamento, sobretudo pelo desemprego inesperado, e, acabaram 

devolvendo os mesmos.  

8) Como funciona a participação das imobiliárias na divulgação dos imóveis 

lançados na cidade?  

Já houve época das construtoras fecharem parceria com somente uma 

imobiliária, no entanto, atualmente é comum pelo menos três imobiliárias estarem 

participando do processo de comercialização e venda dos empreendimentos 

lançados. 

9) Você acredita que o setor de produção imobiliária e vendas na cidade estejam 

em crise? Desde quando?  

Acredito que esteja amornando.  

10)Dentre os imóveis lançados na cidade entre 2001-2014, o bairro de Icaraí foi o 

que mais recebeu unidades e empreendimentos, qual/quais seria(m) a(s) 

principal(is) razão(ões) para tal?  

Icaraí é o bairro da cidade que concentra muitos atributos, na realidade, todos os 

que os moradores buscam, pois concentra todos os serviços necessários ao dia 

a dia. Inclusive o mercado imobiliário criou Jardim Icaraí que na realidade já é o 

bairro de Santa Rosa (após a Avenida Roberto Silveira) para dar conta da 

demanda de compradores que buscam imóveis em Icaraí.  
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11)Você acredita que a abertura do túnel charitas-cafubá possa ser atraente à 

produção do setor imobiliário? Qual o perfil do comprador da região 

oceânica? (estado civil, faixa etária, escolaridade)  

Como a imobiliária concentra sua atuação nos bairros da região PB, a corretora 

apenas disse que a abertura do túnel foi promissora ao mercado imobiliário.  

12) Você poderia eleger em um ranking quais dos elementos abaixo 

discriminados são os principais norteadores na busca da compra de um imóvel na 

cidade:  

Proximidade com a cidade do RJ 6º 

Proximidade com o trabalho 4º 

Proximidade com escolas, hospitais, lojas e mercados 1º 

Proximidade com a praia 5º 

Proximidade da família e amigos 2º 

Proximidade com áreas de lazer 3º 
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ANEXO A – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 
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ANEXO B – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA CIDADE DE NITERÓI 
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ANEXO C – MAPA DAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DE NITERÓI 
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ANEXO D – MAPA DOS BAIRROS DA CIDADE DE NITERÓI 

 



  

236 

 

ANEXO E – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS FAIXA 1 DO PMCMV 
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ANEXO F – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA CIDADE DE NITERÓI 

(2019) 
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ANEXO G – MAPA DOS LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS NA CIDADE DE NITERÓI ENTRE 2001-2014 
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ANEXO H – MAPA DO PERCENTUAL DE POPULAÇÃO COM RENDA ATÉ DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS POR 

BAIRRO NA CIDADE DE NITERÓI 
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ANEXO I – MAPA DO PERCENTUAL DE POPULAÇÃO COM RENDA ACIMA DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS 

POR BAIRRO NA CIDADE DE NITERÓI 
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ANEXO J – MAPA DOS EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR FINALIDADE ENTRE 2001-2014 EM 

NITERÓI (RJ) 
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ANEXO K – MAPA DA TIPOLOGIA DOS EMPREENDIMENTOS LANÇADOS NA CIDADE DE NITERÓI 

ENTRE 2001-2014 
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ANEXO L – MAPA DO RANKING DOS BAIRROS POR ÁREA TOTAL (M²) RESIDENCIAL LANÇADA ENTRE 

2006-2010 
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ANEXO M - MAPA DO RANKING DOS BAIRROS POR ÁREA TOTAL (M²) RESIDENCIAL LANÇADA ENTRE 

2011-2014 
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ANEXO N – MAPA DO RANKING DOS BAIRROS POR VALOR GERAL DE LANÇAMENTO (VGL) EM 

MILHÕES DE REAIS ENTRE 2006-2010 

 



  

246 

 

ANEXO O – MAPA DO RANKING DOS BAIRROS POR VALOR GERAL DE LANÇAMENTO (VGL) EM 

MILHÕES DE REAIS ENTRE 2011-2014 
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ANEXO P – MAPA DO PORTE DAS INCORPORADORAS 
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ANEXO Q – MAPA DA ESCALA ESPACIAL DE ATUAÇÃO (EEA) DAS INCORPORADORAS 
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ANEXO R – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DO "JARDIM ICARAÍ" 
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ANEXO S – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DO "JARDIM SANTA ROSA" 

 


