
A escala da produção de um cotidiano vivido e 
pesquisado1 
 

introdução 

 

O objetivo deste texto, momento de uma pesquisa maior, de doutoramento, é 

abordar a configuração das escalas produzidas no urbano e a forma contraditória como as 

pessoas vivem isso, no seu cotidiano. Este processo será estudado na perspectiva do capital 

urbano e financeiro e inclui o pesquisador e os seus ritmos cotidianos como um ponto de 

partida, balizador, para a análise crítica do urbano moderno. 

As diferentes escalas espaciais e a interpenetração destas na produção do espaço 

têm sido fonte e foco de pesquisa dos geógrafos, que abordam desde a simples constatação 

das escalas em que se situam as transformações espaciais até o processo de formação de 

determinada escala e da atuação implicada de um nível sobre o outro, ou de uma escala 

sobre a outra.  Escala dada, escala produzida, escala socialmente produzida, este vem sendo 

um dos caminhos de um pensamento geográfico que estuda o espaço a partir de sua 

produção.  Este movimento interno ao pensamento da geografia está em sintonia com um 

processo de mundialização financeira do capital, que ao mesmo tempo, posterga e exacerba 

algumas contradições, tornando-as espaciais, e fazem com que geógrafos como David 

Harvey, por exemplo, apontem para o fato de que, não só cada escala exige um método 

diferente para ser abordada, mas também que a própria transição de uma escala para outra 

necessita de análise, pois esta transição pode servir tanto para estratégias de movimentos 

sociais quanto para reprodução do capital. Este debate se encontra permeando diferentes 

linhas de pesquisa da geografia, chegando até nós por meio da profundidade que cada uma 

delas alcança, incluindo a forma de tratar as cidades, local e globalmente.  

A hipótese central deste texto é a de que se pode tratar a condição de produção do 

espaço metropolitano atualmente como correspondente a uma escala de produção 

necessária para reprodução de níveis aceitáveis de rentabilidade do Capital, mundializado 

                                                
1 Autor: MARTINS, Flavia Elaine da Silva, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 
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financeiramente, e tratar desta lógica financeirizada como inerente, ou a tornar-se inerente 

aos ritmos urbanos, os mais cotidianos.  

Tornando-se o espaço uma mercadoria, a escala de produção desta mercadoria 

estaria atrelada à lucratividade do processo produtivo. Respeitando a complexidade deste 

processo produtivo, devemos considerar que “o espaço urbano é produzido e consumido 

produtivamente, tornando-se um importante elemento na estratégia de valorização 

capitalista, e uma maneira de se aproximar do entendimento de como funciona essa 

produção e consumo pode ser realizada através do estudo da repartição da mais-valia 

gerada no setor imobiliário, ou seja, através da análise da renda fundiária urbana paga aos 

proprietários, do lucro dos agentes imobiliários em suas operações e dos juros obtidos pelo 

capital financeiro, formando uma tríade”2, cujos elementos se implicam e se dissimulam 

uns nos outros.  

Tratamos de mundialização financeira do capital quando na verdade estamos 

tratando de um momento da reprodução das relações sociais de produção, em que o 

comprometimento do tempo (e trabalho) futuro, e administração cotidiana e crítica deste 

tempo futuro são o conteúdo a desvendar. Não será apenas a produção de uma escala a 

remunerar o capital, mas das relações sociais a criarem o substrato possível para a 

realização destas grandes escalas, e da crise imanente a este processo. 

Devemos ponderar, entretanto, que não é nova a inserção do espaço, e da sua escala, 

na produção capitalista3, mas esta pesquisa tem como objetivo compreender a produção em 

escala no seu envolvimento com os sistemas de crédito, e a conseqüente realização desta 

escala nos seus termos sociais de longa duração, bem como a contradição e o rompimento 

destes ritmos com o apontamento para novas propostas sociais, espaciais e urbanas. 

 

                                                
2 BOTELHO, Adriano. O urbano em fragmentos, pág.43.  
3 Esta inserção é uma pesquisa a parte, a investigar. Como ex-colônia, conhecemos de uma forma particular 
quando a escala dos negócios portugueses se amplia, o qual o imbricamento disto na transformação das 
relações sociais dos povos que nos antecederam. Da mesma forma, como centro industrializado, muito cedo 
nossa cidade viveu as grandes distâncias entre trabalho e casa, este tempo marginal. Assim, não é novidade 
exatamente a produção da escala, mas em quais bases ela está sendo gestada, e quais contradições podem 
apontar para o novo. 
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Generalização do crédito – o comprometimento do trabalho futuro 
na escala social das massas 

 

 Por ocasião da pesquisa de mestrado, foi possível constatar a generalização das 

obras de urbanização de favelas em São Paulo e identificar as questões de financiamento e 

de empréstimos internacionais que as envolveram, e a conseqüente transformação dos 

movimentos sociais, por meio de suas agendas e suas demandas. Foi possível constatar a 

criação de uma escala de produção, que redefinia a lógica dos movimentos sociais. Como 

substrato desta transformação, novas relações sociais dos moradores destas favelas, a 

suportarem e reproduzirem a nova escala.  

O fruto mais proveitoso desta pesquisa foi o de compreender que as obras de 

urbanização atendiam menos a formas e conteúdos históricos das lutas sociais e mais aos 

ritmos de financeirização que se difundiam por meio da conexão das “praças” financeiras 

mundiais. Estes ritmos, produzidos por agentes que enxergavam nestas obras um ponto de 

apoio, menos para a formação do valor (nos canteiros), mais para a parceira com o Estado, 

como um lastro para as projeções futuras, além da financeirização das relações sociais, com 

um foco apontado para a configuração do cidadão tomador de crédito. Pude perceber que o 

morador de uma favela, trabalhador com baixa remuneração, era necessário à realização de 

inúmeras linhas de crédito, e de forma periférica na pesquisa, apareciam as relações 

familiares atravessadas por dívidas e os cartões de créditos “coletivos”. O sub-emprego, o 

não emprego, a “atividade” de catador de lixo reciclável, estruturalmente, alimentavam e 

reproduziam uma cascata de juros, e estes trabalhadores passavam a organizar suas vidas 

nas programações de remuneração mensal do financeiro. Este foi, entretanto o ponto de 

chegada do trabalho. Tudo por desvendar.  

A introdução do crédito passou a ser um meio muito difundido para a sobrevivência 

dos trabalhadores, em todos os níveis, mas quando este meio chega até os pobres, e 

necessita deles para sua ampliação, exige-se elucidação. O crédito, e os modelos 

matemáticos atuais que o desenham, levam em conta a margem de risco do não pagamento, 

e interditam a operação quando o risco é grande e está claro. Como solução, o crédito 

trabalha com margens de cobertura destes riscos incorporadas ao preço do dinheiro que põe 

à disposição, tornando-o mais caro, e o modo de vida do trabalhador pobre se reestrutura, 
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articulando os caóticos e raros pagamentos que recebe para assegurar, de forma ritmada, o 

pagamento dos juros gerados pelos empréstimos tomados. Nesta organização está inscrita a 

multiplicação de horas de trabalho pelo trabalhador, não necessariamente em relações 

formais de emprego, a multiplicação dos postos de trabalho na vida de um só trabalhador, a 

economia no transporte – perfazendo parte do caminho casa-trabalho a pé –, a economia de 

tempo nas atividades da casa, com o consumo de alimentos prontos e de baixa qualidade na 

rua, a aposentadoria dos mais velhos servindo de “arrimo” econômico familiar, as 

atividades remuneradas e ilegais de jovens e crianças, dentre outros. As situações descritas 

acima não são novidade, a novidade é reproduzi-las de forma estruturada e ritmada ao 

financeiro, incluindo a obrigatória programação do tempo futuro, por um curto ou longo 

prazo.  

No caso das favelas, identificamos as dívidas de curto prazo – um, dois anos – mas 

também chegamos às dívidas de longo prazo, por meio do financiamento das unidades de 

habitação. O impacto desta dívida no orçamento das famílias ainda está para ser 

investigado, bem como a forma pela qual a família deverá resolver a dívida, caso não possa 

pagá-la, mas como muitos dos moradores da favela já vivem estas condições, estão lá 

saídos de outras dívidas, podemos inferir que a solução para a dívida da casa é o abandono 

(expulsão) do imóvel e do lugar, dados a serem confirmado por pesquisas pertinentes.  

  Entretanto, ao fim desta pesquisa de mestrado, e com os ritmos financeiros do par 

crédito/dívida por desvendar, em especial aqueles de longo prazo, assisto no ano de 2006 a 

um processo de abertura de capitais pelas incorporadoras brasileiras, nas chamadas IPO´s, 

initial public offering, quase como em decorrência de um processo longo de mundialização 

dos capitais - que envolveu a desregulamentação das praças financeiras e 

internacionalização dos capitais - e uma ampla política de crédito apoiada e favorecida pelo 

Estado.  

Deparava-me com um meio pelo qual os ritmos financeiros mundiais seriam 

apresentados, nível por nível, ao modo de vida metropolitano, com a oportunidade de 

investigar o longo prazo. De forma análoga às urbanizações das favelas, as empresas que 

abriram seus capitais adotaram novas agendas, novos ritmos de lançamentos, se 

reestruturaram internamente, assim como se reestruturou o seu raio de atuação, passando a 

englobar as regiões metropolitanas de todo o país. Este conjunto de alterações visou a 
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programar a remuneração esperada e adequada ao capital que passou a fazer parte das 

incorporadoras com as chamadas IPO´s. Um fato importante diante deste quadro de 

expansão foi a criação dos bancos de terras pelas incorporadoras em muitas áreas urbanas 

do país, elevando os preços da terra e implicando uma escala de produção urbana 

necessária para assegurar os rendimentos e ritmos financeiros. 

Passamos a lidar, dessa forma, não só com a produção do espaço, mas com a 

produção do espaço nas determinações do capital que ingressava financeiramente nas 

incorporadoras, provocando a produção da escala e do ritmo inerente à ela. Não se trata de 

uma escala de atuação dada, mas uma escala a ser produzida e socialmente reproduzida.  

Temos também que a abertura de capitais nas incorporadoras responde a um 

incremento do crédito, pois crescem os pedidos de financiamentos para a compra destes 

produtos, casas, apartamentos e lotes, apoiados em uma política acordada entre o Estado e 

as instituições bancárias, de oferecimento de crédito aos consumidores. Às dívidas de 

médio e curto prazos, tão difundidas já na administração das contas domésticas, inclusive 

das famílias mais pobres, como já vimos, se somam os financiamentos de longo prazo para 

a moradia. Esta política de crédito visa atender todas as faixas de rendimento, e podemos 

encontrar desde os fundos para habitação popular até a elevação do montante a ser 

financiado, atingindo imóveis da classe média. Visivelmente, o leque se abre e o objetivo é 

a ampliação do crédito em todos os níveis de renda.  

Com a lógica do crédito difundida e a pressão pela comercialização dos produtos 

imposta pela abertura de capitais, que são os “lançamentos imobiliários”, a satisfação de 

uma necessidade primeira, a de habitar, já tão transformada em seu conteúdo, e suas 

conexões com as atividades que estruturam o modo de vida urbano, passam a responder de 

forma mais direta (e espacial) à lógica de remuneração financeira do dinheiro. Esta 

remuneração paga por camadas de juros e preços acumulados sobre o dinheiro, 

remunerando diversos agentes relacionados à “organização” deste crédito.  

Um breve exemplo pode nos trazer a complexidade por trás das taxas praticadas nos 

financiamentos atuais. Recentemente, passou a fazer parte do debate político e econômico a 

regulação do chamado Spread, descrito pelos economistas como “a diferença entre os juros 

pagos pelos bancos na captação de recursos e a taxa aplicada por eles nos empréstimos que 

concedem”, ou seja, um desnível lucrativo existente entre os juros que as instituições 
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bancárias pegam ao captar recursos com o Estado e ao repassar para o consumidor.  

Segundo o Jornal Folha de São Paulo do dia 1º de fevereiro de 2009, no caderno Dinheiro, 

o spread praticado no Brasil é o maior do mundo, nos alertando que o desenho deste tipo de 

remuneração financeira tem lastros geopolíticos, uma vez que o spread dos países pobres é 

mais alto que o dos países ricos, traduzidos na explicação do economista-chefe da Febraban 

de uma forma administrativa, pois, para ele, o spread é “alto no Brasil em razão de juros 

altos, escala limitada (do crédito) e dificuldades para recuperação de ativos”.Uma 

implicação desta questão estará em sistematizar as informações dos tomadores de créditos e 

criar uma lista de aprovação, ou seja, aqueles que pagam as dívidas podem tomar mais 

empréstimos. 

Para entendermos a relação crítica entre a tomada destes empréstimos para a casa 

própria e reprodução possível destes juros no modo de vida do trabalhador, nos ajuda um 

trecho de Sharon Zukin, expondo a compra de um imóvel em seus imbricamentos: 

“Comprar ou alugar uma casa é provavelmente o momento mais significativo do 

consumo, e certamente o gasto mais importante na vida das pessoas. Mas o comprador é 

cercado por um contraditório aspecto de autonomia e dependência ao mesmo tempo. Por 

um lado, comprar um teto e um pouco de terra ao redor significa libertação do senhorio ou 

senhoria, e da proximidade com a família. Por outro lado, o despejo está tão próximo 

quanto, nas mãos do banco ou do proprietário da hipoteca, cujo pagamento em intervalos 

regulares obriga ao emprego estável, poupança, e o mais importante, permanecer no lugar. 

Comprar um imóvel também indica uma relação entre investimento e gasto. Nos últimos 

quarenta anos, comprar uma casa se tornou um bilhete de loteria na grande subida dos 

valores das terras, de maneira paralela à tradicional forma de assegurar abrigo. Ademais, 

comprar uma casa pode significar um custo elevado (...). A mobilidade social que isto 

implica, pode, em longo prazo, trazer apenas a acumulação da desvalorização de bens. No 

curto prazo, por outro lado, devido aos custos de comprar e manter uma casa, a compra 

implica a colocação do morador no mercado imobiliário e configura a sua entrada no 

mercado de trabalho”4. 

                                                
4  “Owing or renting a home is probably the most important means of consumption, and certainly the most 

important expenditure in most people´s lives. But homeownership is surrounded by a contradictory aura of 
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O desencadeamento da dívida em longo prazo provoca uma subordinação do 

trabalhador - e da venda da única mercadoria que tem pra vender: sua força de trabalho - 

aos ritmos de valorização e desvalorização do imóvel frente à produção urbana do espaço. 

Estes ritmos têm sido estreitamente conectados aos níveis mundiais de valorização 

financeira. É este o conteúdo maior que pretendo abordar por meio da abertura de capitais 

nas incorporadoras, como um acesso possível ao debate da produção de uma escala 

necessária, da impossibilidade de absorver este ritmo compulsório no modo de vida urbano 

e da possível contradição apontada nestes termos. 

Foco nas IPO´s: Ascensão e queda 

 
As recentes conexões entre o financeiro e o imobiliário se desdobram em inúmeras 

formas e denominações. A geografia vem realizando uma série de estudos que buscam 

compreender o processo pelo qual o urbano foi absorvido pela lógica do dinheiro, tornada 

lógica do capital, e este momento de financeirização do capital – capital que desde o início 

porta a lógica financeira, mas agora esta lógica assume forma predominante - provoca o 

necessário desvendamento de continuidades e rupturas da forma e conteúdo urbanos, de 

relações sociais urbanas a reproduzirem criticamente uma determinada escala financeira de 

produção. Os esforços têm se distribuído, por exemplo, na compreensão da abstração dos 

títulos de propriedade urbana e da sua mobilidade, da sua circulação financeira, dos fundos 

de investimento presentes no mercado imobiliário, dentre outros. 

                                                                                                                                               
both autonomy and dependence. On the one hand, owing the roof over the one´s head, and a little plot of land 

around it, means liberation from the landlord or landlady and from boarding with relatives. On the other hand, 

eviction is just as likely at the hands of the bank or mortgage-holder, whose payment at regular intervals 

compels job stability, saving, and most important, staying in the place. Homeownership also indicates a 

relationship between investment and consumption. Over the past forty years, buying a home has become a 

ticket in the great sweepstakes of rising land values, as well as a traditional means of securing shelter. Yet 

owning a home may be a costly asset, the authors of a historical study of homeownership in the Boston area 

tell us. The social mobility it implies may in the long run bring only “the accumulation of devaluing assets”. 

In the short run, moreover, because of the costs of buying and maintaining a home, a person’s place in the 

housing market shapes his or her entry into the labor market.” (ZUKIN, Sharon. Landscapes of power, p.11). 
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Esta pesquisa se insere neste movimento e se aproveita dele, assim como espera 

colaborar com ele ao final. Terá foco específico na abertura de capitais que as 

incorporadoras promoveram entre os anos de 2005 e 2006 e buscará, em um nível mais 

profundo, sondar a conexão deste “evento” com outros estudos, apresentando um ponto de 

vista sobre a forma da inserção da produção do urbano em que vivemos em uma escala 

financeira de abrangência mundial, e a contradição desta produção, deste espaço produzido 

em escala dinâmica e pré-implicada. 

Este olhar para as Ipo´s - Abertura de Capitais - acabou por ter delimitações bem 

definidas. Temos os anos de 2005 e 2006 como o momento de corrida das incorporadoras à 

bolsa, amplamente divulgado e já com alguma repercussão nos estudos econômicos. 

Segundo TAVARES, “houve um importante movimento de acesso (das incorporadoras) ao 

mercado de ações como forma de captação de recursos, a partir do segundo semestre de 

2005. (...)” (TAVARES, R. 2008). 

Da mesma maneira, podemos tomar a crise norte-americana de financiamento dos 

Subprime, no último trimestre de 2008, como um ponto crítico de estudo desta forma, por 

anunciar, em um mercado e uma sociedade diferentes dos nossos, os termos potencialmente 

críticos dos financiamentos apresentados aqui. O foco fecha ainda na abertura de capitais, 

em especial para o setor da construção civil, para as incorporadoras. Existem diferenças 

entre a abertura de capitais promovida pelas incorporadoras e a abertura de capitais em 

outros segmentos. As incorporadoras necessitam de prazos mais longos para a realização 

dos ciclos de produção e consumo que participam do conjunto de sua produção, possuem 

diferenças na rotação do capital dentro da produção e na composição orgânica das 

empresas.  

Segundo TAVARES, “de uma forma geral, existe uma característica especial da 

construção civil, a presença do longo prazo, de uma linha de produção atípica e com muitas 

variáveis e do tamanho relativamente pequeno5 destas empresas. (TAVARES, 2008, p.79) 

A abertura de capitais pelas incorporadoras teria sido uma resposta à ampliação de 

crédito feita em níveis abrangentes pelo mercado e pelo Estado. Em uma situação de 

crescimento, baseada nas linhas de crédito, a oportunidade de acompanhar o crescimento 

                                                
5 Esta percepção da economista provavelmente seria revista se fossem levadas em conta as contratações e sub-
contratações relacionadas às obras. 
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foi a abertura de capitais, e não o crescimento por endividamento. A captação de recursos 

com a abertura de capitais serviria para a compra de terrenos, a formação de Land Banks, e 

para as aplicações financeiras. (TAVARES, R. 2008).  

 Ainda segundo a autora, alguns marcos jurídicos e elementos de conjuntura 

econômica, como um maior aporte de recursos para os sistemas nacionais de 

financiamentos, favoreceram o aumento volume de atividade das incorporadoras. Estes 

mesmos marcos jurídicos, em especial o da lei 9514, de 1997, que estabelece o Sistema 

Financeiro Imobiliário de forma paralela ao Sistema de Financiamento Habitacional, 

também balizam autores da geografia urbana, como BOTELHO, 2005, quando este estuda 

os Fundos de Investimentos e a securitização de recebíveis imobiliários. Temos então que a 

abertura de capitais das incorporadoras se encontra em um conjunto maior de 

transformações e ações, possuindo características especiais. 

Sabemos no Brasil que “Onze empresas emitiram ações no período de 2005 a março 

de 2007 – Brascan, Company, Camargo Corrêa, Cyrella, Even, Gafisa, Klabin Segall, PDG 

Realty, Rodobens, Rossi e Tecnisa, (...)”6, o que nos define uma amostra para as pesquisas.  

Com a crise americana dos subprime, as incorporadoras readequaram o seu ritmo de 

lançamentos, e mudaram as negociações futuras na aquisição dos terrenos, realizando-as 

por meio de permutas e não de aquisição em dinheiro, mas o processo que importa nesta 

pesquisa tem continuidade, pois, em parte, a abertura de capitais provoca uma alteração 

profunda e duradoura na criação das unidades habitacionais, comercias e no seu 

financiamento, pois as incorporadoras que não puderem responder às demandas do capital 

novo serão incorporadas por outras, e em um nível maior, serão incorporadas pelos bancos. 

Da mesma forma, a securitização das dívidas dos compradores se torna um elemento de 

“captação de recursos” pelas incorporadoras, que transferem estas das dívidas para as 

instituições bancárias. 

Fica dessa forma definido um período de ascensão e queda das ipo´s nas 

incorporadoras brasileiras, com impacto continuado sobre a produção do urbano, e os 

                                                
6 Listadas em TAVARES, R. 2008. Abyara e JHSF são consideradas pela autora como administradoras de 
bens ou corretoras imobiliárias, por isso não entram na lista acima, mas importam nesta pesquisa, em parte 
pelo material disponível e em parte, no caso da Abyara, pela sua expansão pelo país, e pela crise já 
apresentada e documentada. 
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tópicos abaixo procurarão de forma resumida trazer alguns elementos deste processo que 

contribuem para o desvendamento de uma escala necessária de produção urbana a ser 

reproduzida socialmente.  

Securitização 

 

Apresentada como um “marco jurídico” em trabalhos econômicos, a lei brasileira de 

número 9514 de 20/11/97 cria um ambiente favorável às linhas de créditos e securitização. 

Também na geografia ela vem sendo estudada. Esta lei estabeleceu no Brasil o Sistema 

Financeiro Imobiliário (SFI), um sistema de financiamento complementar ao Sistema de 

Financiamento Habitacional, e foi aprovada pelo Congresso Nacional a partir de uma 

proposta de lei da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário (ABECIP). 

Segundo Adriano Botelho, são feitas inovações no financiamento imobiliário nacional 

através da criação de instrumentos de securitização imobiliária que possibilitam a 

transformação de bens imóveis em títulos mobiliários. A lei que criou o SFI introduziu 

também um novo veículo legal denominado Companhia Securitizadora de Créditos 

Imobiliários, sociedades com propósitos de fazer a securitização dos recebíveis imobiliários 

através da emissão dos CRIs - títulos imobiliários equivalentes a debêntures, estudados com 

profundidade na obra deste autor. 7 

Este movimento nos interessa porque a securitização é vista como uma forma de 

receita para as incorporadoras, realizada com base na dívida dos compradores dos lotes, 

casas, apartamentos. Estas dívidas são “vendidas” para financiadores maiores, que passarão 

a administrá-las. Adriano Botelho nos explica ainda que “o mecanismo da securitização 

amplia as possibilidades de captação de recursos e acesso a financiamento aos originadores 
                                                
7 Adriano Botelho estuda em detalhe os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Segundo ele, estes 

foram criados com a lei 9.514 de 1997, que criou o SFI. Segundo essa lei, “o Certificado de Recebíveis 

Imobiliários – CRI é um título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários 

e constitui promessa de pagamento em dinheiro”. De forma equivalente a uma debênture, o CRI pode ser 

colocado no mercado através de uma emissão pública (títulos postos à venda junto ao mercado, sem 

necessidade de destino específico) ou de uma emissão privada (específica para determinados investidores já 

acertados).  
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desses créditos (as incorporadoras, construtoras etc.), dando-lhes acesso direto ao mercado 

de capitais, e reduzindo, teoricamente, os custos e riscos da captação de recursos 

financeiros. Assim, a securitização possibilitaria uma aceleração do tempo de giro do 

capital das empresas, através de transformação dos direitos a receber pela venda dos 

imóveis a prazo em títulos vendidos à vista. Dessa forma, a incorporadora não necessita 

esperar pelo vencimento da dívida dos mutuários para recuperar o capital investido. 

Considerando que os investidores em títulos imobiliários securitizados têm como grande 

interesse a qualidade dos recebíveis e do ativo originado, é essencial que os ativos 

negociados sejam separados da estrutura jurídica do originador, evitando que o eventual 

fracasso da instituição emitente prejudique os direitos dos investidores nos títulos que 

adquiriram sobre o ativo securitizado. Assim, os títulos são gerados por uma entidade legal, 

criada exclusivamente para suportar a operação de securitização. Essas entidades são as 

Sociedades de Propósito Específico (SPE) “. 

Esse movimento de transferência das dívidas implica em uma penetração maior do 

ritmo de remuneração financeira mundial nas relações locais de compra e venda dos 

imóveis. É o modo de vida urbano que se altera em seu ritmo para que possa remunerar o 

capital financeiro internacional.  O objetivo deste trabalho é abordar este aspecto a partir 

produção social da escala. A partir da formação de bancos de terras, da elevação do preço 

dos imóveis, das dívidas vendidas aos bancos e das execuções destas dívidas buscaremos 

um caminho. 

 

Formação de bancos de terras 

 

Com recursos gerados a partir da securitização, parte do capital que ingressou nestas 

Incorporadoras por ocasião da abertura de capitais, os IPO´s, foi investido na formação de 

um banco de terras. Nesta lógica produtiva urbana, “os terrenos são vistos como uma 

matéria prima importante. Um bom banco de terrenos reduz custos. (TAVARES, R. 2008). 

O enorme aporte de capital feito nas incorporadoras, como vimos acima, provocou a 

necessidade de formação de um banco de terras (land banks) por cada uma das 

incorporadoras, gerando negociações em extensas áreas metropolitanas, assim como uma 
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verdadeira corrida por terras em áreas urbanas de todo o país. Estas negociações foram 

feitas de diversas formas, inicialmente por compra, depois por permuta. A repercussão 

deste capital mundial disponível para a compra dos terrenos provocou a elevação dos 

preços das terras negociadas, e conseqüente elevação do preço de todo e qualquer metro 

quadrado negociado no urbano. O “boom” imobiliário pode ser traduzido em “boom” de 

preços do imobiliário. 

Ainda neste aspecto, segundo Celso Minoru Tokuda, presidente da Abyara, em 

entrevista cedida a Folha de São Paulo no dia 1º de dezembro de 2008, já abordando a crise 

da incorporadora, relata que “(...), na medida em que as incorporadoras foram incentivadas 

a formar um landbank, o preço dos terrenos, principalmente no eixo Rio- São Paulo, passou 

a patamares proibitivos.” 

De forma análoga, Heitor Cantergiani, executivo da Rossi, diz em entrevista à 

Gazeta Mercantil, em 08.01 de 2009: “nós lançávamos, em 2006, R$ 300 milhões de Valor 

Geral de Vendas (VGV), hoje nossos lançamentos chegam a 2,8 bilhões. Foi um aumento 

de quase dez vezes em dois anos. Isso só foi possível graças à expansão geográfica, à 

parceria com empresas locais e a um leque de bons produtos. (...). Continuamos com a 

nossa estratégia de diversificação geográfica e bons produtos. Estamos olhando para o 

mercado brasileiro como um todo. Para você ter idéia, estamos pensando em ir para 

Manaus, que é um mercado que está bom e não tem muita concorrência. Nós temos um 

parceiro muito bom, e vamos começar com um landbank enorme”.  

Não só a criação dos land banks é fruto da abertura de capitais, mas também a 

alteração da estrutura administrativa interna das incorporadoras. Grandes equipes foram 

formadas, de forma a abranger o país, como um todo, e os setores de “novos negócios” se 

tornaram fundamentais dentro destas incorporadoras. Uma lógica produtiva, em outra 

escala, foi absorvida nos lançamentos das unidades comercializáveis, que passaram a 

atender aos cálculos matemáticos traduzidos nos Valores Gerais de Venda, apelidados 

VGV´s. O valor geral de vendas deveria estar assegurado, se não na realidade, ao menos em 

sua projeção, pois o que está por trás disto é uma aposta de aplicação financeira que deverá 

ser remunerada. Assim, mesmo com a crise e o adiamento de inúmeros lançamentos, estão 

assegurados os terrenos para o empreendimento e está configurada a alta dos preços da 
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terra, repercutindo no acesso à moradia, viabilizado cada vez mais por meio de longos 

financiamentos. 

Crise dos Subprime americana e reestruturação das incorporadoras  

 

Como já foi dito, a abertura de capitais pelas incorporadoras, aqui no Brasil, mal 

começou e já se apresentaram os termos críticos da sua reprodução. A crise dos subprime 

americana apontou para a necessidade urgente de ajustes para as incorporadoras aqui no 

Brasil, em especial pela queda abrupta apresentada no valor das ações destas 

incorporadoras na bolsa de valores, e até mesmo na retirada de algumas empresas da bolsa. 

O não pagamento das dívidas pelos compradores de imóveis, nos EUA, criou uma 

crise nas instituições do topo da pirâmide financeira, os bancos. É preciso entender aqui o 

crédito em sua relação social, pois com a prática do repasse das dívidas das instituições 

menores, e que cederam o crédito, para as instituições maiores, os bancos, sob a forma de 

securitização, o “conhecimento” sobre a potencialidade do pagamento da dívida se 

dissolve, e o ritmo de pagamentos previstos não se confirma. Chamou-se crise dos 

subprime porque as pessoas que tomaram estes empréstimos não possuíam garantias fortes 

para o pagamento das dívidas, por isso eram rotuladas como sub, e só lhes restou o 

abandono do bem financiado, a casa.  

A conexão entre o mercado financeiro em suas diferentes praças é instantânea, a 

crise dos subprime se tornou internacional, e de forma quase imediata sentiu-se o efeito nas 

incorporadoras brasileiras de capital aberto, por meio da redução dos lançamentos, pelas 

equipes de “novos negócios” colocadas na rua, sob o termo “downsizing”, que é a demissão 

generalizada, e pelo aumento do valor do crédito, com subida abrupta.  

Desta crise, resta o aumento da remuneração do crédito, que incorpora o risco, de 

forma simultânea e contraditória à ampliação das linhas de financiamento aos 

consumidores. Ao mesmo tempo em que o crédito apresenta o seu limite, apresenta a 

necessidade de ampliação. Em uma perspectiva econômica neo-liberal, se trata de uma 

questão administrativa. Para uma perspectiva marxiana, de crítica à economia política, 

pode-se prever o agravamento da crise, e o ajuste por meio de maior exploração no 

trabalho, considerado aqui nesta pesquisa em sua forma mais ampla, de proletarização da 

vida, em ritmos cotidianos. Serão estes os termos da pesquisa, a seguir. 
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Analisador: entre a deriva e a jornada obrigatória 

 

A escala urbana neste trabalho é antes de tudo estudada como um escala social. As 

ciências espaciais avançaram nos recursos técnicos para a abordagem das escalas, mas 

também nos delegaram uma herança difícil de contornar: a visão geométrica e espacial 

abstrata das escalas. Buscaremos um caminho diferente. Neil Smith nos apresenta com todo 

cuidado uma tipologia de escalas: corpo, comunidade, espaço urbano, região, nação e as 

fronteiras globais, e implica estes diferentes níveis, uns nos outros, a partir das relações 

sócio-espaciais humanas. Dessa forma, não teríamos uma escala dada, mas a sua produção 

e reprodução constatada, cada nível com historicidade e espacialidade reconhecíveis.  

Deixamos a análise acima, sobre a ascensão e queda das incorporadoras de capital 

aberto no Brasil com algumas constatações: a pressão sobre os terrenos urbanos, na 

formação dos land banks, aumentou os seus preços; os bancos de terras intensificaram as 

grandes distâncias urbanas e provocaram pressão por terras urbanas em muitas as 

metrópoles brasileiras; a dívida de longo prazo se torna cada vez mais um dos únicos 

acessos possíveis à moradia, mesmo para as mais populares; essas dívidas estão 

internamente conectadas à remuneração do capital financeiro internacional. 

Neste contexto, acrescentaremos à tipologia do espaço urbano de Neil Smith o que 

denominaremos escala necessária, uma escala configurada pelos ritmos de produção 

capitalista, em sua fase financeirizada. A produção do urbano, como parte integrante da 

produção capitalista é viável, na atualidade, somente em uma escala pré-determinada, a se 

reproduzir de forma ampliada e a produzir as contradições em todos os níveis ou tipologias 

de escala, em especial aqueles do corpo e da comunidade. A produção de uma escala 

espacial que remunere o capital financeiro mundial é a escala do espaço urbano 

metropolitano a se configurar, seja nas metrópoles ou não8.  

                                                
8 A escala metropolitana pode era apresentada em cidades pequenas, médias. Um modo de observar isso é a 
presença de formas abstratas de regulação e troca dos espaços, apresentados após o Estatuto da Cidade e 
presente nos planos diretores diversos espalhados pelo Brasil, ou mesmo do processo de periferização 
observados em cidades pequenas.  
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O estudo do cotidiano nos apresenta o plano ambíguo e de embates da vida 

cotidiana, que deve reproduzir o espaço urbano em uma escala necessária. Nos resta 

abordá-la de forma crítica. Assim, temos que a escala necessária não se restringe ao espaço 

urbano configurado, mas parte da premissa de que todo e qualquer espaço pode se tornar 

urbano, um urbano abstrato e mundializado, sendo que os limites estarão apresentados nos 

limites do próprio modo de vida urbano do trabalhador, pois como nos lembra Smith, o 

espaço urbano “depende” da possibilidade de realização dos deslocamentos incluídos em 

uma jornada de trabalho exeqüível. Ainda que estas jornadas sejam extremamente flexíveis, 

implicam a restrição da escala necessária.. 

As relações de crédito, em especial as de longo prazo, são o conteúdo temporal atual 

desta escala espacial, e clamam pela obrigatória programação do modo de vida urbano (já 

programado), tendo em vista que o seu apoio está na assignação do trabalho futuro. É uma 

aposta em longo prazo, arriscada, se considerarmos a abordagem do fundamento crítico da 

reprodução do capital, visto pelo desemprego em apenas uma de suas faces.  

O urbano se estabelece então na necessária e obrigatória produção e reprodução de 

uma escala, vivida socialmente em sua impossibilidade. Ou na possibilidade de sobreviver 

a uma anti-escala. Ou da produção social de uma contra-escala. 

Chamo aqui de sobrevivência na anti-escala todo e qualquer embate travado, no 

urbano ou não, em que a escala do corpo procure enfrentar escalas de produção regionais 

ou até mesmo mundiais. Embate realizado no limite, que muitas vezes resulta no 

perecimento do corpo. São lutas legítimas, mas muito desiguais9. 

A contra escala é abordada aqui menos por meio das utopias e mais das 

heterotopias, “ (...) espaços de ordenação desviada. A heterotopia organiza uma parcela do 

mundo social de uma maneira distinta daquilo que a envolve. Essa ordenação desviada 

marca esse espaço como OUTRO e lhe permite ser considerado um exemplo de maneiras 

                                                
9 O ”empate” realizado pelos seringueiros, na sua luta contra posseiros e donos de terras representa o que 
quero dizer. Sabemos que a presença dos seringueiros, em pé, na frente de suas árvores, aplacam a violência 
temporária dos donos de terras, mas também sabemos que na calada da noite, as emboscadas matam os 
militantes. O Brasil tem uma história repleta deste tipo de luta, legítima, na qual os corpos padecem  e 
desaparecem nas lutas. Tendo sido o único recurso, muitas vezes, desejamos que outros níveis de luta estejam 
disponíveis.  
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alternativas de fazer as coisas (...). Logo, a heterotopia revela que o processo de ordenação 

social é justamente processo, em vez de coisa 10.  

Não por acaso traduzi o texto acima incluindo o termo desvio. Trata-se de uma 

prática que será proposta aqui, de forma associada à condição do pesquisador. Esta prática 

busca uma tentativa para trilhar o difícil caminho que envolve pesquisas e pesquisadores da 

produção do espaço, atualmente. O percurso pela abertura de capitais foi apenas um, dos 

inúmeros e possíveis caminhos, para acrescentarmos na complexidade apresentada pelo 

autor a pré-determinação e financeirização do espaço e da escala. Nos restaria investigar as 

contradições a partir daí, não fosse o fato de que a presença da produção do espaço em 

escala obrigue a redefinição de antigos parâmetros também para o pesquisador.  

O termo generalização quer alcançar aqui a qualidade de conceito, porque quando 

estamos tratando dos processos sócio-espaciais, estamos lidando imediatamente com a 

generalização deles, com a produção sócio-espacial em larga escala, a sociedade de massas.   

Não poderíamos desconsiderar as imensas periferias e suas demandas, as 

abarcadoras operações urbanas, os imensos bancos de terras dos quais já falamos aqui. Este 

salto escalar implica o método de pesquisa. Não poderemos nos furtar a perceber que os 

antigos modelos sócio-espaciais não respondem mais às necessidades sociais urbanas, e 

nisso o pesquisador terá que ser muito sensível, para não apresentar de forma conservadora 

propostas que por essência interditem a generalização como conceito e a massa como 

política.  

  A insistência em tornar o pesquisador parceiro de seu “objeto” de pesquisa, sem 

confundi-los, reside no fato de que a vida cotidiana é um plano de pesquisa que nos une de 

forma totalizante, nos limites e na potência que isso pode significar. Para Lefebvre, “(...) o 

                                                
10 seguindo um caminho apontado por David Harvey, em Espaços de Esperança, quando este considera a 
diferença que Foucault apresenta entre as utopias “que permitem a fábula e o discurso: estão em continuidade 
com o que há de característico na linguagem (...) e as heterotopias, (que) dissecam o discurso, interrompem as 
palavras em suas trilhas, contestam já na fonte a própria possibilidade da gramática; elas dissolvem nossos 
mitos e esterilizam o lirismo de nossas frases. (p. 241). Uma importante nota ainda esclarece o conceito de 
heterotopia, “ as spaces of alternate ordering, Heterotopia organize a bit of the social world in a way different 
to that wich surrounds them. That alternate ordering marks them out as Other and allows them to be seen as 
an example of an alternative way of doing things…Heterotopia, therefore, reveal the process of social 
ordering to be just that, a process rather than a thing. P.184). Da edição traduzida ao português em 2004, pelas 
Editoras Loyola e ajustamento coma edição da University California Press, de 2000.  
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saber do vivido modificaria o vivido sem saber” 11. A ambigüidade da percepção e do 

vivido, entretanto, não torna esse caminho muito tranqüilo. 

As grandes e críticas transformações pelas quais o modo de vida urbano vem 

passando nas metrópoles implicam definitivamente os geógrafos nas pesquisas dos espaços 

em que vivem. O desejado e Positivo distanciamento entre sujeito e objeto não é mais 

possível, e quando isso ocorre em uma pesquisa atual, ocorre às custas de um conhecimento 

que perde sua força. Ao mesmo tempo, quando os pesquisadores decidem se aprofundar 

nos negócios urbanos, encontram barreiras gigantes. Negócios são feitos a portas fechadas, 

como a nossa experiência vem nos mostrando. A realidade, entretanto, coloca o cotidiano 

do pesquisador como a sua maior fonte de informação. 

Temos então a proposta para um pesquisador que contaria com dois movimentos: o 

da fragilização do pesquisador acadêmico, reconhecendo que a relação sujeito-objeto da 

pesquisa inclui hierarquia e poder, reproduzindo muitas vezes aquilo que enxerga 

criticamente, mas de forma exteriorizada, nos seus “objetos” de pesquisa, a abordagem do 

cotidiano exige o cotidiano do próprio pesquisador como fonte de pesquisa e análise crítica; 

o da proposição de homens e mulheres comuns à categoria de pesquisadores em potencial, 

com uma prática espacial que pode conter respostas cotidianas e desviantes das relações de 

poder e hierarquia que vivem no urbano.  

No estudo crítico do cotidiano, os situacionistas12 apresentaram uma prática espacial 

chamada deriva e uma prática de produção/criação chamada desvio. Vamos apresentar 

aqui a deriva em sua relação crítica com o que Neil Smith denominou a extensão espacial 

da escala urbana, demarcada, para ele, com muito mais precisão que qualquer outro 

parâmetro, como a distância em que uma jornada de trabalho é exeqüível. 

A deriva foi para os situacionistas uma prática espacial de pesquisa erigida sobre a 

contestação da contemplação como fonte de conhecimento. Não era uma prática acadêmica, 

e sim artística, e a sua aproximação com a pesquisa acadêmica só foi possível na 
                                                
11 Lefebvre, Henri. Lês Éléments de rythmanalyse, Introduction à la connaissance des rythmes. Editions 
Sylepse, 1992, p. 30. 
12 Grupo de artistas que teve origem em um movimento chamado KOBRA – referência à Kopenhagen, 
Bruxelas e Amsterdã – e prosseguiu suas práticas, em meio a inúmeras conformações de grupo, com 
expulsões incluídas. Partem de Lukacs para a crítica da contemplação, e desviam de inúmeros autores para a 
elaboração dos seus textos, que chegam à crítica do cotidiano. Guy Debord e a Sociedade do Espatáculo são 
uma referência possível aos debates, da mesma forma que Anselm Yappe, em livro sobre Guy Debord, e os 
textos recentes de Raoul Vaneigem.  
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fragilização da mesma. O objetivo da aproximação era incluir o pesquisador nos espaços 

que pretendia investigar, por meio do percurso ativo, e implicava em não selecionar as 

formas espaciais por antecipação, e se aproximar, assim, das rupturas entre as formas 

espaciais organizadas. Essa prática de pesquisa muito acrescenta para o debate sobre a 

produção do espaço e em especial o da produção da escala, porque aproxima o pesquisador 

dos espaços heterotópicos, como as favelas, por exemplo, sem idealizá-los, mas pela 

compreensão de que eles desviam e apresentam propostas aos códigos espaciais urbanos já 

estabelecidos. 

A escala metropolitana coloca esta prática em outros níveis, questão logo percebida 

pelos situacionistas, que apontavam a impossibilidade da deriva no urbano que se formava. 

A deriva, para abordar o espaço metropolitano, ou provocaria o seu prévio recorte ou 

provocaria o perecimento do pesquisador. Por outro lado, Neil Smith, ao apoiar sua 

definição da escala urbana na jornada de trabalho nos instiga a pensar que, tendo em vista a 

precarização do trabalho, os ritmos impostos pelas dívidas, a mobilidade social compulsória 

e a sobreposição de diferentes níveis escalares no plano do cotidiano, o ir e vir cotidiano 

passa a ser compreendido não só pelos pesquisadores, mas pelos trabalhadores, como parte 

integrante da jornada de trabalho, colando a vivência cotidiana do trabalhador na cidade à 

sua exploração no trabalho. O urbano – o drama e a radicalidade de viver o urbano - 

forneceria uma elucidação possível ao trabalhador sobre as suas condições de exploração. 

Ainda aqui, o ir e vir deixa o seu caráter previsível e amortecedor para trás quando importa 

em seu conteúdo os desníveis das escalas, a periferização extremada, a complexidade dos 

percursos, o risco e o acidente. 

A deriva questiona, entretanto, um ir e vir compulsório. Para o pesquisador, estes 

percursos evidenciariam estruturas submersas e relações diversas das apresentadas nos 

níveis abstratos. Uma periferia amorfa é só um nível da percepção possível da estrutura 

periférica, que guarda centralidades e processos de centralização. As conexões forçadas 

entre as diferentes escalas vividas no urbano – os longos percursos a pé, a ausência de 

transporte ou os ônibus e trens lotados - informam ao trabalhador e ao pesquisador muito 

mais sobre os desníveis escalares dos projetos urbanos do que o encadeamento de eventos 

coerentes propostos no planejamento urbano.  
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Além disso, a generalização e as grandes escalas têm apresentado outros arranjos 

possíveis e críticos ao espaço urbano. Para além das simetrias, da perspectiva, das ordens e 

ordenações espaciais clássicas, das hierarquias de tamanho, o urbano vem se configurando 

por meio do desvio destes atributos espaciais, e se apresentando em outras bases.  

Neste sentido, minha pesquisa de mestrado me trouxe, por meio da prática da 

deriva, me fez tirar do plano amorfo a estrutura da favela que eu vivenciava, revelando 

delicadas estruturas espaciais, dentro e fora das casas. A deriva então nos apresenta o 

desvio como uma prática de produção e criação do espaço social.  

O desvio leva em consideração a produção social existente, seja artística, seja 

espacial. Em mais um diálogo com as heterotopias, e com Harvey, a questão que pesa no 

desvio é de que as transformações sociais podem e devem levar em conta elementos 

disponíveis no nosso modo de vida, na nossa sociedade, e arranjá-los de outra forma, que 

conteste antigos parâmetros jurídicos, urbanos, cotidianos. Transformações que não perdem 

a radicalidade como foco, uma vez que os objetivos permanecem em mudar formas de 

exploração, poder e hierarquias arraigadas, mas que consideram um caminho a percorrer 

pelas formas e conteúdos sociais existentes, sem saltos. 

A crise do urbano vista aqui por meio da produção da escala necessária, trouxe a 

impossibilidade da reprodução da forma urbana tal como ela se apresentou em outros 

tempos. A periferia superexpandida guarda em si a reprodução das relações entre centro, 

centralidade e periferia, mas o registro espacial destas relações obedece a outros códigos, 

ou melhor, desvia códigos urbanos existentes. A crise da cidade é vista por muitos como a 

ausência do espaço público. Podemos, entretanto considerar que o fetiche do espaço 

público se revele na vivência cotidiana destes espaços, e que de forma desviada, a 

sociabilidade urbana se realize em outros lugares, pondo em questão a veracidade do 

conceito. A periferia também não se curva à perspectiva, ou seja, não se apresenta aos olhos 

de quem vê de longe, e para conhecê-la é preciso se aproximar dos conteúdos que definem 

o modo de vida, se aproximando do trabalho e da crise dele. O urbano crítico não se deixa 

desvendar pela mera leitura, mas pela interpretação do seu conteúdo maior: o trabalho.  

Assim, fica aqui proposta a generalização do pesquisador urbano, alertando para a 

ambigüidade como uma dificuldade a ser exercitada, e para a dificuldade dos conteúdos a 

serem desvendados. 
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