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A valorização fictícia dos títulos de propriedade imobiliária. 
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Este artigo busca contribuir aos estudos sobre a interdependência entre o mercado 

imobiliário, o mercado financeiro, o planejamento urbano e as políticas urbanas, processo que 

tem sido muito examinado nos últimos anos, especialmente a partir da crise econômica 

mundial de 2007-2008, a qual teve seu estopim na bolha do mercado imobiliário norte-

americano
2
. O atual padrão de acumulação financeira sob a hegemonia do capital fictício é 

expressão da crise de produção de mais-valor, resultado das contradições internas do modo de 

produção capitalista e da contínua substituição de trabalho vivo por trabalho morto, o que 

dificulta cada vez mais a geração de mais-valor pelo capital produtivo em níveis suficientes 

para a reprodução do capital, causando queda das taxas de lucro, de investimento e de 

crescimento econômico. Frente a esta situação, a partir da década de 80 o capital se lançou na 

especulação sobre títulos e ações, garantindo temporariamente o retorno da rentabilidade, 

quadro que permanece mesmo após a eclosão da crise 

O setor imobiliário foi um dos principais “receptores” da massa de capital fictício 

criada nas últimas décadas, garantindo certos níveis de liquidez ao capital fictício especulativo 

(FERNANDEZ; AALBERS, 2016, p. 72).  No entanto, diferente dos títulos e ações de 

empresas de outros ramos econômicos ou títulos de dívidas e obrigações financeiras que 

alcançam grandes magnitudes de valorização especulativa, os títulos imobiliários baseados na 

valorização futura dos ativos das empresas do setor imobiliário e da construção se fiam na 

produção futura de edifícios, um tipo de capital-mercadoria que é uma reserva de valor bem 

conhecida, com práticas contábeis já estabelecidas e uma estrutura institucional padronizada 

para coletar fluxos futuros de rendimentos (FERNANDEZ; AALBERS, 2016, p. 75). É 

necessário entender as relações intrínsecas ao setor imobiliário para reprodução do capital no 
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setor bem como sua relação com a acumulação do capital em geral para se entender as razões 

da atração do capital de comércio de dinheiro pelos investimentos no setor imobiliário.  

Ao se analisar o caso da financeirização do mercado imobiliário brasileiro a partir de 

mudanças institucionais da década de 90, fica clara a importância da flexibilização das regras 

de financiamento imobiliário, com apoio do Banco Mundial e outras instituições 

internacionais, da redução do direito à moradia e da transformação do cidadão beneficiário 

das modalidades de financiamento habitacional e imobiliário em um cliente do sistema 

bancário (ROYER, 2009, p.25). Para que isso tenha ocorrido, é importante lembrar o papel da 

ideologia neoliberal pari passu o processo de polarização da riqueza e da concentração e 

centralização de capitais globais.   

“A intenção do mercado de crédito imobiliário seria  (...)  ter 

um modelo de crédito imobiliário integrado com o mercado de 

capitais, que reunisse além de bancos e compradores, grandes 

investidores, como é o caso dos fundos de pensão e seguradoras, (...). 

O argumento é, mais uma vez, de que o Estado está falido, não há 

mais como contar com o Estado para investir em crédito, de que é 

preciso buscar recursos em outras fontes para a construção, 

encontrando eco em vários discursos oficiais de entidades de classe e 

mesmo em trabalhos acadêmicos” (ROYER, 2009, p. 127). 

A criação de fundos de investimento imobiliário, que permitiram a aquisição de cotas 

ou parcelas de um empreendimento, desvinculando sua utilização da propriedade dos 

mesmos, aumenta a liquidez desses ativos, que passaram a fazer parte do portfolio de 

investidores (FIX, 2011, p. 125-6). Grandes operações imobiliárias, classificadas pelas 

agências de consultoria imobiliária como triple A, resorts, shopping centers e edifícios 

comerciais de alto padrão passaram a oferecer cotas dos empreendimentos especialmente a 

fundos de pensão, disputados pelos incorporadores devido à magnitude de capital que 

mobilizam. Por outro lado, os gestores desses fundos também precisam cumprir metas 

atuariais para garantir a aposentadoria de seus mutuários e encontraram no mercado 

imobiliário um espaço em que a regulamentação da previdência social possibilitava maior 

investimento (FIX, 2011, p. 126-7). As alterações de arranjo institucional ocorridas nas 

últimas décadas retratam um desenvolvimento da relação tradicional proprietário-arrendatário 

da qual trata Marx, que passou a ser mediada por um conjunto de agentes como corretores, 

bancos, bancos de investimentos, agências de rating e investidores. Nesse sentido, houve a 

remoção dos entraves ainda existentes à plena mercantilização da terra, tornando-a nessas 



últimas décadas um “campo aberto para as operações (urbanas) do capital”, de modo que os 

ativos imobiliários acabem sendo autonomizados e inseridos totalmente na lógica geral de 

acumulação (FIX, 2011, p. 214). 

Apesar disso, observa-se que, pelo menos no Brasil, o mercado de capitais 

imobiliários ainda não se conformou plenamente nos mesmos níveis do mercado norte-

americano ou dos mercados europeus. O instrumento de securitização, que liga o mercado de 

títulos ao mercado imobiliário nas economias centrais, não tem aqui o mesmo alcance. A 

legislação brasileira não permite a execução de um bem dado em garantia quando esse bem é 

o único imóvel da família, o que constitui um entrave para o amplo desenvolvimento de um 

mercado primário e secundário de hipotecas no país (ROYER, 2009, p. 115-116). Sem o 

mercado de derivativos, de hipotecas e sem a securitização dos ativos imobiliários nos 

mesmos níveis das economias centrais, a base da valorização fictícia do capital imobiliário 

brasileiro passou a depender fundamentalmente da aplicação de fundos públicos via FGTS 

(no caso do Sistema Financeiro da Habitação) e da aplicação de fundos privados de pensão e 

aposentadorias (no caso do Sistema Financeiro Imobiliário). Todavia, aí se encontra uma das 

faces mais perversas da segregação socioespacial das grandes metrópoles do país, pois é 

justamente o dinheiro de “reserva” ou de poupança compulsória dos trabalhadores que 

alavanca os investimentos imobiliários e faz elevar o preço do solo e, logo, causa a expulsão 

da população das localizações mais valorizadas nas cidades e que, em geral, são mais bem 

providas de infraestrutura e de equipamentos de consumo coletivo, gerando mais segregação 

concomitantemente à expansão da área urbanizada das cidades. 

Nossa hipótese de trabalho, pano e fundo para esta comunicação, é que o 

desenvolvimento histórico da renda, passando de pagamento pelo uso de uma parcela de 

terreno por um tempo definido, para a forma de preço da terra e depois como um ativo 

financeiro operante das relações bancárias, permite a alavancagem do capital monetário 

correspondente à renda da terra capitalizada, apesar de que a base real de sua valorização 

continua sendo a extração de mais-valor no processo de produção direta do espaço construído 

nas cidades. Este é um processo tendencial de elevação do equivalente em dinheiro do título 

de propriedade privada e de seu deslocamento em relação ao seu valor, simbolizado pela 

capacidade de consumo da mercadoria. 

A ampliação da oferta de recursos públicos para o setor gerou uma expansão da 

quantidade de empreendimentos imobiliários voltados à parcela da população que usualmente 

não era contemplada pelos financiamentos de bancos privados e que não tinham capacidade 

de poupar parte do salário. Simultaneamente à essa expansão, elevou-se significativamente o 



preço da terra em geral, mesmo nos bairros afastados dos centros urbanos. Essa elevação 

resulta da injeção de fundos públicos que passaram a ser mola propulsora do processo de 

acumulação do setor de incorporação, bem como levou à elevação da renda absoluta cobrada 

pelos proprietários de terra. Enquanto as frentes urbanas de expansão de empreendimentos de 

alto padrão determinam as rendas diferenciais de localização, são os empreendimentos 

voltados à população de baixa renda, financiados através do FGTS e dos aportes específicos 

que balizam as rendas absolutas 

Assim, o processo de produção do espaço urbano das grandes metrópoles brasileiras 

torna-se resultado de uma articulação complexa entre diversos agentes econômicos cuja 

principal característica seria a formação de um capital fictício-imobiliário, desenvolvimento 

dialético do capital imobiliário que agora é em parte gestado por operadores de fundos de 

pensão e de aposentadorias, e parte por bancos públicos, especialmente a Caixa Econômica 

Federal. Esse processo resulta da incorporação dos títulos imobiliários e hipotecários ao 

sistema financeiro, em que esses papéis perdem a medida de sua valorização – que era 

definida pela soma da captação da renda da terra com o valor correspondente ao capital 

acumulado pelas empresas construtoras – e passam a gerar lucros fictícios baseados 

puramente na especulação sobre esses papéis nos mercados de títulos financeiros.  

A abertura de capital das incorporadoras brasileiras nas bolsas de valores foi baseada 

no preço de mercado do banco de terras de cada construtora, o qual representava o capital 

equivalente à uma expectativa de capitalização futura de renda da terra. O ponto central desta 

comunicação é demonstrar que esta expectativa de ganhos futuros não é (e nem poderia ser o 

contrário) fundamentada no trabalho social e nas condições objetivas de acumulação da 

indústria da construção de edifícios, mas é mera especulação sobre as futuras condições de 

transferência de mais-valor tanto desta indústria quanto de outros setores produtivos, neste 

caso, atraídos pelo setor imobiliário devido à massa de lucros concentrados em cada 

empreendimento imobiliário 

A questão de base para se compreender a alavancagem do preço da terra e dos títulos 

imobiliários é a origem abstrata desse preço, a qual não está conectada com valor da 

mercadoria que a representa. Isso porque o valor de mercado dos imóveis não oscila em torno 

de seus preços de produção (soma do preço de custo médio dos diversos capitais com 

diferentes composições orgânicas com a taxa média de lucro das distintas esferas de 

produção), mas oscila em torno da soma dos preços de produção com a renda capitalizada, a 

qual se fundamenta no direito de propriedade e não nas condições de reprodução do capital. 

Embora seja um valor real, essa renda, no caso do mercado imobiliário, não tem “substância” 



no capital. Não é uma simples questão de os preços de mercado oscilarem conforme a oferta e 

a demanda – coisa que Marx observa ocorrer em qualquer esfera de produção. Realmente, a 

demanda por essas mercadorias é restrita, mas isso não ocorre porque não exista necessidade 

social por seu consumo, mas porque o preço individual de cada mercadoria é muito superior à 

capacidade de pagamento de boa parte da população que constitui seu mercado consumidor 

potencial. A questão é que o valor de mercado socialmente aceito para as mercadorias 

imobiliárias não decorre da massa de mercadorias requerida para a satisfação das 

necessidades sociais e da pressão que os diversos vendedores das mercadorias exercem uns 

sobre os outros, no processo de concorrência, para equalizar o preço de produção. Ao invés de 

equalizarem-se pela média dos preços de produção individuais, seus valores de mercado se 

baseiam nas condições político-jurídicas em que se estabelece a propriedade privada, em que 

as porções de terra são tomadas como esferas exclusivas da vontade privada de seus 

possuidores, como escreveu Marx.  

Quando Marx inicia seus escritos da Crítica à Economia Política, ele estabelece desde 

o princípio a posição que a análise da renda teria em seu trabalho. Se ele fosse estudar as 

categorias econômicas conforme a ordem que se sucederam historicamente, talvez começasse 

pela terra, a qual os fisiocratas já entendiam como fonte de todo “excedente”, e pela renda 

devida à propriedade da terra, sistema mais simples de organização de uma sociedade em que 

existe o capital, ainda em formas pouco desenvolvidas. Mas, como afirma Marx, “a renda da 

terra não pode ser compreendida sem o capital. Mas o capital é perfeitamente compreendido 

sem a renda da terra” (MARX, 2011, p. 60). É central reforçar que a propriedade da terra e a 

renda pressupõem o capital tanto do ponto de vista lógico quanto histórico e que se 

constituem como formas necessárias através das quais o capital se apropria e determina o 

espaço, ao mesmo tempo em que reforça a exclusão dos trabalhadores através da reprodução 

da forma-mercadoria da força de trabalho
3
 (GUIDI, 1998, p. 76).  

O capital, como exposto por Marx, compreende valor que adquire forma independente 

do dinheiro e da mercadoria, uma substância que adquire um movimento próprio em uma 

sequência articulada de metamorfoses. O capital industrial, agora seguindo uma leitura do 

segundo tomo de O capital, trata de outro nível de abstração e corresponde ao capital visto em 

seu ciclo completo de valorização em que assume três formas sociais (funcionais). Capital-
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produtivo, capital-mercadoria e capital-dinheiro, essas três formas, correspondem 

respectivamente ao processo de (re)produção do valor e do mais-valor, à venda dos produtos 

(já impregnados de mais-valor) e a meio geral de compra e de pagamento. Essas três formas 

funcionais do valor, quando autonomizadas e exercidas por empresas ou setores 

especializados da economia, convertem-se em capital produtivo, capital comercial e capital 

portador de juros.   

Na maior parte dos setores econômicos, o capital produtivo é a forma dominante do 

processo de acumulação, entre outros motivos, por ser a forma funcional que possibilita a 

expansão do valor e determina as condições e a proporção pela qual a riqueza excedente é 

apropriada como lucro industrial, lucro comercial e juro. Nos setores econômicos envolvidos 

na produção do espaço – e, fundamentalmente o caso do setor de construção de edifícios para 

o mercado – o capital produtivo deixa de ser a forma dominante da acumulação devido a 

algumas características tanto do ciclo do capital-produtivo quanto do ciclo do capital-

mercadoria: a necessidade de uma acumulação prévia de capitais maior o para início do 

processo produtivo de uma única mercadoria do que na maioria dos setores; o longo tempo de 

produção que exige que os elementos do capital constante “circulem” para diminuir a 

proporção de capital imobilizado ao longo do processo produtivo
4
; a necessidade corrente de 

capital de empréstimo para pagar desde os salários até os insumos básicos do processo 

produtivo, visto que retorno do investimento inicial, a transformação M’ – D’, muitas vezes 

ocorre anos depois do início da produção. 

Seria o caráter fictício da valorização do patrimônio imobiliário que facilita a 

autonomização dos preços das mercadorias imobiliários frente ao seu valor. A localização 

urbana não implica maior ou menor quantidade de valor e mais-valor incorporados nos 

imóveis e terrenos; mas seu preço de mercado, determinado pelas questões conjunturais da 

oferta e demanda, adquire a aparência fetichista de que é a localização dos empreendimentos 

que define seu valor. A produção imobiliária nas localizações mais “valorizadas” da cidade (e 

para isso, a marcante desigualdade socioespacial entre as localizações é fator preponderante) 

resulta em maior magnitude de renda da terra (aos proprietários de terrenos), lucro produtivo 

(às construtoras), lucro comercial (às imobiliárias) e juro (aos bancos e financeiras). Todavia, 

para o incorporador imobiliário, o preço da terra – renda capitalizada – aparece como parte do 
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capital constante dispendido, entrando no cálculo de seu preço de custo, considerado na 

antecipação de seu preço de mercado futuro, em que se aplica a taxa geral de lucro sobre toda 

área de terreno (existente) e sobre toda área construída (na base de uma renda capitalizada 

futura que pode ser exigida do seu comprador final – e que será considerada como patrimônio 

futuro). 

Essa essência fictícia da valorização imobiliária, porém, aparece como uma 

valorização real para o incorporador imobiliário e para os agentes responsáveis pela 

especulação financeira dos títulos imobiliários. Não lhes aparece como trabalho excedente 

não-pago, mas como adiantamento ao proprietário de terras e ao proprietário do capital 

portador de juros. Conforme Marx, nessa condição, não corresponde a excedente produtivo ou 

excedente de trabalho, mas simplesmente a preços das mercadorias “capital” e “terra”. São 

títulos que garantem o direito a receber uma renda ou juro, formas dissociadas do processo de 

produção, que “aparecem” como “elemento que gera valor para si mesmo, (que) é fonte de 

valor (...) quando, sem trabalho se apropria de parte do valor do produto” (Marx, 1980, p. 

1540). 

Para Marx, essas formas do capital que aparecem dissociadas da produção, aparecem, 

aos capitalistas e proprietários da terra e de capital, como determinações do preço de mercado 

de sua mercadoria, “uma determinação da mercadoria na qual um processo social ou o 

resultado dele aparece como determinação que cabe à mercadoria, e aos altos e baixos desse 

processo, seu movimento, como flutuações próprias das mercadorias”. Esses preços – 

correspondentes à parcela de juro e de renda fundiária – são partes do mais-valor que 

“existem numa forma que, além de ocultar, repelem sua verdadeira origem” (MARX, 1980, p. 

1548). 
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