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RESUMO 

 

 

A recente dinâmica territorial no município de São Lourenço da Mata, diante da expectativa de 

realização da Copa do Mundo de 2014, é objeto de análise desse trabalho, tendo a dinâmica 

imobiliária papel central na transformação do território. Abrangendo o período de 2010 à 2014, 

enfoca o contexto tecido a partir do lançamento da “Cidade da Copa” – dita 1ª Smart City da 

América Latina - como proposta de candidatura do Recife para sub sediar o evento, até às 

vésperas da realização do mundial, quando empreendimentos de diferentes perfis tem se 

instalado no município. Para tanto, o trabalho busca apresentar o processo de transformação de 

um território, não somente pela análise da nova legislação urbana municipal, alterada para 

viabilizar a consolidação dessa nova dinâmica, mas também guiado pelo marketing – territorial 

e imobiliário - como ferramenta decisiva na construção de um argumento, na constituição de 

um novo mercado, na valoração de um produto-local e na consequente autonomia do mercado 

imobiliário local. Considerando que “mercados são pessoas” (MANZO, 1969, p. 23), o trabalho 

visa ainda apresentar expectativas e perspectivas, empresariais, governamentais e da população, 

em relação aos impactos da Copa do Mundo de 2014 no município. Positivo ou negativo, 

objetiva ou subjetivamente, o legado maior do megaevento parece ser o de incitar à mudança, 

sejam elas econômicas, sociais ou urbanas. 

 

 

Palavras Chaves: Copa do Mundo de 2014, “Cidade da Copa”, Marketing territorial e 

habitacional, Dinâmica Imobiliária, São Lourenço da Mata/PE. 
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ABSTRACT 

 

 

The recent territorial dynamics in São Lourenço da Mata, at the prospect of hosting the World 

Cup in 2014, is the object of analysis of this work, with dynamic real estate central role in the 

transformation of the territory. Covering the period 2010 to 2014 , focuses on the context tissue 

from the release of "Cidade da Copa" - said 1st Smart City in Latin America - as proposed 

application of Recife for sub host the event until the eve of completing the world when 

enterprises of different profiles has been installed in the city . Thus, the study aims to present 

the process of transformation of a territory, not only by the analysis of new urban municipal 

law changed - to enable the consolidation of this new dynamic - but also driven by marketing 

as a decisive tool in building an argument in the creation of a new market, the valuation of a 

product - location and consequent autonomy of the local real estate market. Considering that 

"markets are people" (MANZO, 1969, p. 23), the work aims to present perspectives and 

expectations, business, government and elsewhere, regarding the impacts of the 2014 World 

Cup in the municipality. Positive or negative, subjectively or objectively, the greatest legacy of 

the mega event seems to be to incite change, be they economic, social or urban. 

 

 

Keywords: World Cup in 2014, “Cidade da Copa”, Housing and Territorial Marketing , Real 

Estate Dynamics, São Lourenço da Mata/PE. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Tentei de várias formas dar início a este texto. Começá-lo foi, de longe, o mais difícil 

exercício desde o início das atividades neste programa de pós-graduação, não apenas por vir a 

representar o marco de conclusão de todo o trabalho aqui desenvolvido, mas pela 

responsabilidade que traz consigo também da consolidação de uma atividade de pesquisa 

construída a várias mãos, durante os três últimos anos. 

Me graduei bacharel em arquitetura e urbanismo em fevereiro de 2011, ano em que de 

início dediquei ao trabalho em escritório particular de arquitetura em Recife, com o qual pude 

adquirir valiosa experiência em projetos. 

Neste mesmo ano, no entanto, decidi por me dedicar ao trabalho de pesquisa. Como 

pretendia ingressar no mestrado e não havia tido experiências extra curriculares durante a 

graduação, considerei necessário ter um contato com a área antes de ingressar no meio 

acadêmico. E foi assim que através do Observatório das Metrópoles1 pude ter os primeiros 

contatos com as realidades diversas2 da Região Metropolitana do Recife e me apaixonar em 

definitivo pelas questões urbanas. 

Foi neste mesmo período que ingressei como bolsista CNPq na modalidade ATP – A, 

de apoio técnico, na pesquisa intitulada “Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa 

do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016”, coordenada nacionalmente pelo Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

IPPUR/UFRJ, e desenvolvida a nível local pelo Observatório das Metrópoles - Núcleo Recife. 

Esta pesquisa, da qual tive e tenho a satisfação de fazer parte desde 2011, junto à Profª. 

Drª Ana Maria Ramalho, coordenadora local da pesquisa, e ao colega, também do mestrado, 

Marcello Allgayer, mais do que uma experiência acadêmica - riquíssima, dada sua 

                                                 
1 O “Observatório Pernambuco de Políticas Públicas e Práticas Socioambientais” integra a Rede 

Nacional Observatório das Metrópoles, reunido em Recife, em regime de cooperação, com os Programas 

de Pós-graduação em Geografia e Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco e 

a ONG FASE-PE, desenvolveu no período de 2011 a 2014 a pesquisa sobre os impactos da Copa do 

Mundo de 2014 na cidade do Recife e Região Metropolitana, sob a coordenado da Profª. Drª. Maria 

Ângela de Almeida Souza. 
2 Participação nas atividades de campo da pesquisa “Os espaços de pobreza da Região Metropolitana do 

Recife: Atualização do Sistema de Informações Geográficas e Análise da Desigualdade/Segregação 

Socioespacial.”, com a atualização do cadastro de assentamentos precários da Região Metropolitana do 

Recife. 
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complexidade e multidisciplinaridade3 -, foi uma verdadeira escola para a vida e para o 

exercício de um olhar mais atento à forma como pensamos, como construímos, como vivemos 

nossa cidade. 

Hoje, estando às vésperas da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, em 

Recife, assim como nas demais sub sedes, temos posto um contexto já tecido de estratégias, 

interesses e projetos de cidade, específicos para a viabilização do evento. Projetos estes que 

vem se concretizando, dia após dia, mesmo que ainda como embriões dos impactos – positivos 

e negativos – decorrentes da intervenção. 

O fato de trabalhar com um objeto em construção (ou mesmo ainda nem construído), 

torna o trabalhar com os impactos dos megaeventos nas cidades tarefa difícil e árdua, muito 

embora já exista, de forma bastante acessível, uma série de trabalhos e publicações que abordem 

a temática. Não é fácil, pois o momento atual nos coloca na encruzilhada da produção teórica e 

da prática – concreta e edificada - a partir da qual lançamo-nos à sorte de avaliar e tecer novas 

reflexões. Reflexões quase instantâneas, mesmo que muitas vezes sob a dificuldade de acesso 

e precariedade de dados e informações. 

Dessa forma, trabalhar nesta pesquisa, como já tenho dito, fez dos últimos três anos 

uma corrida contra o tempo, um aprendizado diário e um amadurecimento constante – 

intelectual, profissional e, sobretudo, pessoal – ao passo em que nos fez deparar com um novo 

modelo de planejamento – com novas e velhas práticas -, que chega embalado numa 

incontestabilidade quase despercebida, muito embora transforme e impacte a vida das pessoas 

de formas tão variadas: as vezes drásticas, as vezes sutis, as vezes inspiradoras, as vezes 

perversas. Afinal, o Brasil é o país do futebol. 

Isto posto, vale apontar para o papel decisivo que o trabalho desempenhado ao longo 

desses anos, teve para com a definição do objeto de pesquisa e para a construção do problema, 

mesmo quando a quantidade e diversidade de informações chegou a ser um fator de dificuldade, 

esta foi também a solução, quando da definição do que de fato era importante, possível e até 

urgente para o momento. 

Nesse meio tempo, vale também lembrar que quando da investidura para ingressar 

neste programa de pós-graduação, candidatei-me a uma vaga com um projeto cujo objeto não 

                                                 
3 A matriz metodológica do Projeto “Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 

de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016”, contempla cinco grandes eixos - Desenvolvimento Econômico, 

Esporte e Segurança Pública; Moradia, Mobilidade e Meio Ambiente; Governança Urbana e 

Metropolitana; e, Estudos Comparativos com as Experiências Internacionais – com 23 sub eixos de 

avaliação de impactos. 
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é o mesmo do desenvolvido neste trabalho que hoje entrego como produto, embora se mantenha 

a essência da análise dos impactos da Copa do Mundo de 2014 na dinâmica territorial recente 

no município de São Lourenço da Mata. 

Naturalmente, com o passar do tempo e com o aprofundamento das pesquisas, nos 

deparamos com novas questões e o problema tende a se mostrar com maior clareza, sendo 

natural que a abordagem mude e que as motivações reais se tornem mais marcantes na 

construção do trabalho, como linhas guias que conduzem o leitor na tessitura do problema e no 

reconhecimento do objeto. 

Dessa forma, o trabalho apresentado hoje se mostra mais objetivo. Obviamente não 

temos como expectativa esgotar as considerações sobre os impactos que a Copa do Mundo 

veem provocar no município de São Lourenço da Mata, mas sim iniciar a discussão sobre o 

legado real desse megaevento para a cidade, sob a ótica – por vezes sub julgada – da 

constituição da imagem de um lugar e das transformações territoriais que essa nova imagem 

pode provocar. 

Nos últimos 5 anos, São Lourenço da Mata passou de mero coadjuvante da Região 

Metropolitana do Recife, à menina dos olhos de um mercado sedento por novas áreas de 

expansão, e tal fato, não pode e não deve passar despercebido sem ser registrado e questionado, 

sob o risco de deixar passar a oportunidade de refletir sobre as reais consequências dessa 

transformação no cotidiano daqueles que vivem e transformam a cidade. 

Por isso, o presente trabalho tem como objetivo registrar essa nova dinâmica. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A nova dinâmica territorial em São Lourenço da Mata, diante da expectativa de 

realização da Copa do Mundo de 2014, constitui o tema central deste estudo. Abrangendo o 

período de 2010 à 2014, enfoca o contexto tecido a partir do lançamento da “Cidade da Copa” 

como proposta de candidatura do Recife para sub sediar o evento, até às vésperas da realização 

do mundial, quando empreendimentos de diferentes perfis tem se instalado no município. Para 

tanto, o estudo focaliza a utilização do “símbolo Copa”, tanto na constituição de uma nova 

identidade da Cidade, quando na atividade do marketing, este sendo ferramenta decisiva na 

construção da autonomia do mercado imobiliário local. O projeto presa ainda pela análise nas 

alterações na legislação urbana municipal com instrumento viabilizador e incentivador dessa 

nova dinâmica. 

A trajetória percorrida neste trabalho se pauta em algumas considerações iniciais. A 

partir da década de 1990, os megaeventos esportivos passaram a exercer papel importante, e 

por vezes decisivo, no que tange a transformação urbana das cidades. Sob a justificativa da 

visibilidade e do poder de transformação que tinham, passaram a ser objeto de disputa entre 

países para sediá-los.  

Tendo se candidatado com um projeto ousado e que se destacava em relação as demais 

cidades, para sub sediar o evento que ocorreria no Brasil, em Recife a proposta fugia da 

intervenção em núcleos urbanos já consolidados. A “Cidade da Copa”, localizada no Município 

de São Lourenço da Mata, a 19km da capital pernambucana, além de viabilizar a construção da 

Arena Pernambuco propunha a construção de uma nova centralidade urbana, um novo vetor de 

expansão para a Zona Oeste da Região Metropolitana. 

Em meio ao processo de viabilização (financeira e legal) e consolidação do 

empreendimento enquanto projeto de cidade, criou-se um ambiente com condições favoráveis 

para que o capital imobiliário se instalasse na região, provocando assim rupturas na cidade 

(VAINER, Carlos. NOVAIS LIMA JR., Pedro. OLIVEIRA, Fabrício., 2012). 

Considerando que a consolidação desse novo mercado tem como prerrogativa a ação 

do marketing na construção de novos significados para o território e na introdução de novos 

produtos imobiliários, antes dificilmente encontrados no município, nossa análise se constrói a 

partir de duas dimensões distintas: a primeira simbólica, relacionada a participação do 
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marketing na constituição dessa nova dinâmica sendo ferramenta fundamental para a 

consolidação de uma nova dinâmica no território; e a segunda, mas também estritamente 

relacionada a primeira, a nova dinâmica territorial – objeto central desse estudo – expressa 

pela dinâmica imobiliária, que trata das alterações no espaço concreto, edificado da cidade, 

tendo como referência não apenas os elementos construídos – na figura dos novos 

empreendimentos imobiliários lançados na região -, mas sobretudo a partir da perspectiva dos 

diversos atores envolvidos nesse processo.  

Nosso interesse maior por essa nova dinâmica territorial, reside na relação estreita que 

se cria durante esse processo, entre o marketing habitacional, protagonizado pelos atores 

privados e apoiado fortemente na “Cidade da Copa” e na Arena Pernambuco, e a transformação 

local, impulsionada por fatores como os benefícios do Programa Federal Minha Casa, Minha 

Vida (MCMV), a disponibilidade de grandes terrenos e, sobretudo, a flexibilização da 

legislação urbana, contribuindo ainda mais para a consolidação desse novo vetor de expansão.  

O enfoque a esses dois aspectos – ação do marketing e a legislação urbanística - 

constituem as questões norteadoras para a tessitura do contexto da nova dinâmica territorial, de 

forma complementar e articulada, embora abordadas de formas diferentes ao longo do estudo. 

Ao colocarmos a ação de marketing como responsável pelas dinâmicas resultantes de 

sua atuação, destacamos o seu papel decisivo na consolidação de uma dinâmica territorial que 

beneficia o capital imobiliário, não apenas pela promoção do produto imobiliário em si, mas na 

ampliação do seu território de atuação a partir da promoção do lugar. 

Tal expectativa, traz consigo a necessidade no aprofundamento nas questões relativas 

ao marketing, tanto numa perspectiva empresarial (ou de mercado), “Ou seja, o território aqui 

é um recurso que passa a ser vendido como produto (mercadoria) através do marketing, gerando 

a expressão marketing territorial (ou marketing de lugares)” (SILVA e CARAVALHO, 2012, 

p. 04), quanto social, na formação da imagem de um produto (o produto imobiliário) ou na 

construção de um conceito. No marketing, assim como para HARVEY: 

 

Nenhum modo de pensamento se torna dominante sem propor um aparato 

conceitual que mobilize nossas sensações e nossos instintos, nossos 

valores e nossos desejos, assim como as possibilidades inerentes  ao 

mundo social que habitamos. (HARVEY, 2012, p. 15) 

 

Ao focalizarmos a legislação urbana como peça fundamental na manutenção ou 

consolidação de um novo modelo de cidade, colocamos em evidência a estreita relação da 

municipalidade com a consolidação de tendências das novas dinâmicas territoriais. Tal 
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perspectiva traz como requisito a compreensão do Estado Neoliberal e do próprio ciclo do 

capital, onde a cidade se torna principal campo de interesses para o emprego do excedente, 

sendo necessária a criação de novas fronteiras e novas estratégias. 

Como resultante dessa necessidade de expansão do volume de capital investido, os 

bairros planejados e os grandes condomínios fechados – assim como os megaeventos esportivos 

– tornaram-se alternativas para a escala do capital (HARVEY, 2012). Nesse contexto, a atuação 

do Estado e a legislação urbana se torna peças fundamentais na atração e viabilização de tais 

empreendimentos, sendo decisiva para a reconfiguração e consequente dinamização do 

território. Em São Lourenço da Mata temos posto um contexto já tecido de estratégias 

territoriais, políticas e de mercado, que apenas legitimam a atuação dessa força que esmagadora 

transforma cidades à sua conveniência: a força do capital. 

Apesar de não enfocar o megaevento esportivo propriamente dito, é indiscutível o 

papel decisivo que a realização do evento tem na nova dinâmica territorial, seja para ceder 

argumentos à ação do marketing, seja na efetiva transformação do território para receber o 

mundial. Isso posto, vale destacar o papel que megaeventos esportivos, tais como a Copa do 

Mundo de Futebol e as olimpíadas, passaram a ter nos últimos 20 anos, como protagonistas na 

empreitada de grandes projetos urbanos, por vezes ditos (re) estruturadores de territórios 

degradados ou indutores para o desenvolvimento de novas dinâmicas territoriais representando 

assim, alternativa eficiente à necessidade de reinvestimento do capital acumulado. Tais 

intervenções, conforme colocam Vainer, Oliveira e Novais Jr., vem provocar na cidade rupturas 

de diversas naturezas (VAINER, OLIVEIRA, NOVAIS JR., 2012, p.16). 

No Brasil, assim como nos mundiais realizados na África do Sul (2010) e na famosa 

Barcelona, dos Jogos Olímpicos de 2002, mais uma vez se reproduziram as práticas da 

destruição criativa (HARVEY, 2012), para tornar áreas degradadas – ou que não se 

enquadravam nas atuais exigências do mercado – em áreas viáveis à exploração pelo capital. 

Os velhos Estádios, obsoletos e populares, aos poucos cediam lugar às novas Arenas multiuso 

que se reproduziam, caras e irresistíveis, no território das doze cidades sedes da Copa do Mundo 

de 2014. 

Insuficiente – seja do ponto de vista urbanístico ou financeiro – para tornar-se, sozinha, 

legado da Copa para a cidade, dada sua localização – estratégica, mas ainda pouco convidativa 

- a Arena Pernambuco trouxe consigo a “Cidade da Copa” e com ela a visibilidade e incentivo 

necessário a criação de um contexto favorável ao mercado e a reprodução do capital imobiliário. 
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Nesse contexto, cabe destacar o notável papel que o marketing, através das 

propagandas - seja pública, seja privada - teve na consolidação da imagem do lugar, aspecto 

fundamental para o pleno desenvolvimento do capital imobiliário, que invariavelmente está 

vinculado ao território. Se por um lado, temos a Copa do Mundo induzindo transformações 

territoriais a partir da decisão de construção da Arena Pernambuco, e junto com ela a construção 

da “Cidade da Copa”, temos pronto um novo argumento de valorização do local que 

rapidamente toma proporções que envolve toda a cidade. São Lourenço da mata, a agora 

também “Cidade da Copa”, passa a receber grande visibilidade e consequentemente passa a 

atrair investidores, sejam eles da construção civil, sejam compradores de imóveis, na 

expectativa de valorização, e ainda aquelas que veem no aumento significativo da oferta e nas 

vantagens envolvidas – sobretudo pelo programa Minha Casa, Minha Vida – a oportunidade de 

adquirir a casa própria. 

Tal afirmativa, nos leva a necessidade de discussão dos conceitos que envolvem, 

primeiramente, a questão do marketing territorial, trabalhado por SILVA; CACARVALHO 

(2012), VAINER (2011), no que tange a construção de uma ideia de paralelo entre o que se 

constrói a partir do marketing urbano e o rebatimento real no desenvolvimento territorial. 

Discussão esta, que, ao trazer para a realidade de São Lourenço da Mata, contrapõe a 

perspectiva criada em torno da construção da “Cidade da Copa”, enquanto indutora principal 

dessa nova dinâmica - e sobre a qual se apoia grande parte do marketing imobiliário 

desenvolvido no município - e a realidade concreta do município propriamente dito. 

O que nos leva a uma segunda discussão que se aplica ao uso do marketing 

imobiliário, ou seja, para fins de vendas de imóveis, à luz da perspectiva de KOTLER, (1998), 

que permitem discutir a função social e empresarial da utilização desse instrumento. Ainda com 

relação ao marketing, a contribuição de SANTANA (2013), vem não apenas da reflexão do 

papel do marketing na consolidação de um produto e seu rebatimento no meio urbano, ou seja, 

na construção do cenário de atuação do mercado imobiliário, mas sobretudo na estruturação da 

análise dos elementos empíricos deste trabalho.  

Com relação ao mercado imobiliário, MANZO (1969) incide sobre a caracterização 

do funcionamento do mercado na perspectiva dos atores envolvidos, enquanto CALABRIA 

(2009) e LACERDA (1997) nos conduzem na compreensão da importância do “lugar” e dos 

valores e aspectos simbólicos que o envolvem na composição do produto imobiliário. 

Nesse contexto cabe também a discussão sobre o rebatimento das recentes 

intervenções no território, para a reformulação do instrumento de regulação urbana municipal, 
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no caso específico, o Plano Diretor de São Lourenço da Mata. Em substituição à LEI Nº 

2.159/2006 - Plano Diretor Municipal de 2006 – a Lei 2.341/2011, prevê tanto o redesenho do 

zoneamento urbano quanto a alteração dos índices urbanísticos. Tal ação permite observar as 

novas referências e estratégias políticas postas em favor do mercado, que abrem caminhos na 

cidade para viabilizar a construção de empreendimentos com perfis interessantes à atual forma 

de urbanização capitalista. 

A importância do enfoque na legislação urbanística reside no fato de ser esse o 

principal instrumento de regulação da forma de uso e ocupação do solo urbano, sobretudo 

quando se trata de uma área com tendência à uma crescente modificação da dinâmica territorial 

devido a investimentos recentes impulsionados pelo próprio capital. 

O novo contexto que se segue no município é traduzido sobretudo a partir da relevante 

presença de novos empreendimentos imobiliários de diferentes perfis, contabilizando 16 novos 

conjuntos residenciais, no período de 2010 a 2014, todos com subsídios do Programa “Minha 

Casa, Minha Vida” (PMCMV), do Governo Federal 

Como já foi mencionado, o presente estudo tem como objeto central a nova dinâmica 

territorial, sob a ótica do mercado imobiliário, abordado sob duas perspectivas: a primeira, a do 

marketing, este que engloba tanto a questão da construção da imagem da cidade (marketing 

territorial), quanto ao marketing do produto imobiliário -, e a segunda, referente à legislação 

urbana, onde a postura municipal delimita as tendências para o crescimento e desenvolvimento 

do município. 

Ao se propor a abordar a dinâmica recente no território do município de São Lourenço 

da mata, impulsionado a princípio pela proposta de construção da “Cidade da Copa”, este estudo 

toma como referência o período contido entre a definição do Recife enquanto cidade sede da 

Copa do Mundo de 2014 e os meses que antecedem a realização do mundial, compreendendo 

então o período de 2009 a 2014. 

Para efeito de construção da metodologia, definimos quatro aspectos comuns ao 

marketing e à dinâmica territorial – representada pela análise das alterações na legislação 

urbanística - que fazem parte do processo de construção da nova dinâmica territorial: o 

produtor, o produto, o consumidor e a reação. Tendo o marketing e a legislação urbanística 

como principais instrumentos da nova dinâmica territorial. 

Devido às suas naturezas – simbólica e concreta -, os dois aspectos exigem abordagens 

metodológicas distintas, muito embora sejam interdependentes, complementares e contribuam 

de diferentes formas para a compreensão e reconstrução de um mesmo processo. 
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A abordagem ao marketing se divide em duas categorias: a categoria do marketing 

territorial, onde o objetivo é consolidar a imagem do território e assim criar um novo mercado 

de atuação do capital; e, a segunda categoria, o marketing imobiliário, onde território e o 

empreendimento a ele incorporado se transformam em produtos a serem comercializados. 

Nesse contexto, o efeito do marketing territorial é também absorvido pelos moradores da 

cidade, enquanto que, para efeito de dinâmica imobiliária, ambos os produtos – o território e o 

produto imobiliário – são consumidos pelos compradores dos novos empreendimentos. 

Por outro lado, a abordagem à dinâmica territorial propriamente dita, parte não apenas 

da análise das alterações dos instrumentos de regulação urbana municipal – Plano Diretor – e 

da caracterização das novas relações – urbanísticas, de valorização, de modo de vida - que estes 

novos empreendimentos vem estabelecer na e com a cidade, mas também das perspectivas e 

expectativas dos atores envolvidos diante das intervenções recentes, estas que dão força e 

legitimam as intervenções executadas. Dessa forma, se torna indispensável para a criação desse 

contexto, o contato com os diferentes agentes envolvidos no processo. 

A base documental que dá suporte a este trabalho é formado por dois grupos de 

documentos. O primeiro, relacionado ao marketing, é composto de material gráfico coletado 

em diversas fontes – panfletos, anúncios de jornais, sites na internet, documentos promocionais 

cedidos por corretores e agências imobiliárias. Essa primeira etapa, permite a caracterização do 

universo da nova dinâmica territorial, na figura dos novos empreendimentos imobiliários, na 

perspectiva da promoção e na construção da imagem do produto e do lugar. 

O segundo grupo documental, servirá de base para a construção do contexto de 

planejamento, intervenção e regulação do território, corresponde, portanto, aos documentos 

oficiais, tais como Planos Diretores Municipais, Diagnóstico Urbano desenvolvido pela 

Prefeitura de São Lourenço da Mata, planos e estudos desenvolvidos pela CONDEPE/FIDEM, 

para o Oeste Metropolitano e ainda os documentos relacionados à implantação da “Cidade da 

Copa” em São Lourenço da Mata, tais como EIA/RIMA, licitação, contratos e termos aditivos. 

Além dos documentos consultados, outros documentos foram elaborados pela autora 

como forma de embasar as análises feitas, tais como: as planilhas de caracterização dos 

empreendimentos - do ponto de vista financeiro, do marketing, da infraestrutura e da legislação 

–, roteiros de entrevistas a serem realizadas com atores predefinidos, modelos de questionários 

para moradores da cidade e compradores de imóveis, todos devidamente apresentados seja ao 

longo do CAPÍTULO 5 , seja no APÊNDICE desse trabalho. 
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É importante ressaltar que, o papel secundário do município na Região Metropolitana, 

bem como as dificuldades da estrutura municipal, foram aspectos que dificultaram o processo 

de coleta de informações, dada a precariedade e escassez de informações. 

A bibliografia consultada, é também referência para esse estudo, sobretudo na 

construção do contexto da nova forma de urbanização capitalista e da abordagem do marketing 

territorial e habitacional enquanto definidores de um contexto favorável à nova dinâmica 

territorial. 

No desenvolvimento desse trabalho, pudemos entender o quão decisivo foi a realização 

da Copa do Mundo de 2014 para a mudança na dinâmica urbana do município de São Lourenço 

da Mata, senão pelas intervenções urbanas para o mundial – tais como a construção da Arena 

Pernambuco e os projetos viários -, mas pela criação de uma nova e diferente imagem de cidade 

e pela criação de um contexto favorável a consolidação de um mercado de interesse ao 

desenvolvimento do capital imobiliário. 

Entendendo que mercados são feitos por e para pessoas (MANZO, 1969, p. 21), o 

trabalho objetivou, a partir da busca por conhecer as posturas dos diversos atores envolvidos 

no processo, traçar as expectativas e motivações desses mesmos atores, na construção do novo 

momento vivido pelo município, sobretudo no que diz respeito ao mercado imobiliário. Tal 

objetivo, guiado sobretudo pela tentativa de definição do papel do marketing nesse processo, 

além de evidenciar indícios do efeito – subjetivo e objetivo – do impacto de um megaevento 

como a Copa do Mundo de Futebol no território, deixa claro as diferentes expectativas tecidas 

diante da realização do mundial e as diferentes formas que o “fator Copa” é absorvido pelos 

diversos atores, produtores e consumidores da Cidade. 

Apesar do curto espaço temporal registrado, os impactos – positivos e negativos – 

apena começaram a se evidenciar na cidade, e apenas apontam tendências de uma 

transformação mais profunda e escalar do município. São Lourenço da Mata, a (nem tanto) 

Cidade da Copa, inicia sua caminhada sendo um ainda incerto, mas promissor, mercado de 

oportunidades. 

O CAPÍTULO 1, apresenta o novo momento da urbanização capitalista -contexto em que 

se insere o nosso objeto - onde o mercado imobiliário se coloca como suporte à globalização, 

assumindo novas feições e uma nova escala, representada sobretudo através dos grandes 

empreendimentos imobiliários Dá destaque a relação entre megaeventos esportivos e mercado 

imobiliário, quando na ampliação de mercados e criação de novos territórios de interesse ao 

capital, contexto que encontramos na Região Metropolitana do Recife. O capítulo introduz 
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ainda o papel fundamental do marketing no processo de construção desses novos mercados, 

seja na consolidação da imagem do lugar, seja na valoração e promoção do produto a ser 

comercializado, no caso em questão, o produto imobiliário. 

O CAPÍTULO 2 enfoca a tessitura do contexto criado em São Lourenço da Mata a partir 

das intervenções para a Copa do Mundo de 2014. Sempre sob a ótica da constituição de um 

ambiente favorável a consolidação do novo mercado imobiliário, o capítulo se constrói a partir 

de uma articulação lógica linear, onde apresenta o megaevento como atrativo e como 

oportunidade à criação de um novo mercado. A partir da definição de São Lourenço da Mata 

como novo território de investimentos para a construção da “Cidade da Copa”, tem-se no novo 

núcleo urbano e nos novos empreendimentos imobiliários os produtos resultantes da investida 

do capital. 

O CAPÍTULO 3 apresenta o contexto encontrado pelo mercado no município, aqui posto 

como favorável ao desenvolvimento de uma nova dinâmica imobiliária. Nesse sentido, o 

capítulo expõe três aspectos fundamentais: (i) a flexibilização urbanística, a partir das alterações 

do zoneamento e dos parâmetros urbanísticos do Plano Diretor, empreendidas pelo Governo 

Municipal; (ii) alguns números que possam tentar ilustrar o déficit habitacional do município; 

e, (iii), aspectos do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

No CAPÍTULO 4, abordamos a nova dinâmica territorial no município de São Lourenço 

da Mata a partir de cinco eixos de análise: o primeiro, apresenta estratégias e instrumentos do 

marketing – da cidade e imobiliário - que contribuíram para a (re)construção da imagem do 

lugar e a consequente consolidação do novo braço do mercado de imóveis. Mercado e produtos 

estes que serão devidamente caracterizado qualitativa e quantitativamente no segundo terceiro 

e quarto pontos do capítulo, sendo abordadas a caracterização geral, sob o ponto de vista das 

relações urbanas e das variações dos preços, respectivamente. No quinto e último eixo, serão 

apresentadas as novas dinâmicas sob a perspectiva dos agentes finais do ciclo da dinâmica 

imobiliária: os consumidores. Não apenas os consumidores dos novos empreendimentos, mas 

sobretudo os consumidores da cidade. Partícipes da dinâmica do dia-a-dia do lugar.  

A título de CONSIDERAÇÕES FINAIS, procuramos fazer uma releitura do contexto posto. 

A cidade mercado, é também cidade mercadoria, e tem no marketing ferramenta fundamental 

na consolidação dos novos territórios de atuação do capital, e na legislação urbanística 

importante ferramenta na legitimação de novos ideais de cidade, na nova concepção do lugar. 

Em APÊNDICE, apresentamos a construção da abordagem metodológica em uma tabela, 

que define as questões competidas a cada ator relacionado ao processo em questão. A pesquisa 
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empírica foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com seis tipos de agentes com 

papeis distintos na dinâmica recente do município de São Lourenço da Mata. Assim sendo, 

foram definidos questionários diferentes para cada grupo, mantendo, no entanto, perguntas 

relacionadas a alguns aspectos centrais da pesquisa. Tais instrumentos – questionários e 

entrevistas – são devidamente apresentados no item INSTRUMENTOS DE PESQUISA. Ainda em 

APÊNDICE, constam as planilhas de caracterização dos empreendimentos utilizadas como base 

para as análises constantes ao longo desse trabalho. 

A recente dinâmica territorial no município de São Lourenço da Mata, é objeto de 

análise desse trabalho, tendo a dinâmica imobiliária papel central na transformação do território. 

O trabalho busca, através de uma perspectiva multidisciplinar, apresentar o processo de 

transformação de um território, não somente pela ordem posta pela legislação urbana municipal, 

mas guiada sobretudo pelo marketing – territorial e imobiliário - como estratégia decisiva na 

construção de um argumento, na constituição de um novo mercado e na valoração de um 

produto-local. Considerando que “mercados são pessoas” (MANZO, 1969, p. 23), o trabalho 

visa ainda apresentar expectativas e perspectivas, empresariais, governamentais e da população, 

em relação aos impactos da Copa do Mundo de 2014 no município. Positivo ou negativo, 

objetiva ou subjetivamente, o legado maior do megaevento parece ser o de incitar à mudança, 

sejam elas econômicas, sociais, urbanas. 
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“(...), pois a cidade é arena e objeto de disputas. ” 

(VAINER, OLIVEIRA, NOVAIS LIMA JR., 2012, pág. 21) 
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1 | MERCADO IMOBILIÁRIO E O NOVO MOMENTO DA 

URBANIZAÇÃO CAPITALISTA. 

 

 

Antes de mais nada é preciso caracterizar o contexto em que se insere o nosso 

problema. O presente capítulo procura apresentar o novo momento da urbanização capitalista, 

onde a necessidade por investimentos de grande volume com retorno de longo prazo, vem 

transformar a cidade no principal elemento da reprodução do capital, tendo o mercado 

imobiliário papel principal na manutenção do ciclo capitalista, sobretudo quando assume novas 

feições e uma nova escala, representada sobretudo através dos empreendimentos imobiliários 

de grande porte (HARVEY, 2011). 

Visando inserir nosso objeto nessa discussão, se torna necessário apresentar outros 

mecanismos que impulsionam a (re) construção das cidades em favor do capital, tais como os 

megaeventos esportivos e, em consequência, os Grandes Projetos Urbanos (GPU), estratégias 

recorrentes no urbanismo contemporâneo, tanto por representarem a face prática do 

planejamento estratégico – e competitivo – das cidades quanto por serem indutores de novas 

dinâmicas territoriais, provocando rupturas de diversas naturezas na cidade, como bem apontam 

VAINER, OLIVEIRA E NOVAIS JR (2012). 

Nesse contexto, a realização da Copa do Mundo no Brasil, tendo o Recife como cidade 

sede, trouxe consigo a proposta de construção da “Cidade da Copa” – dita 1ª Smart City da 

América Latina – no município de São Lourenço da Mata (distante 19 Km do marco zero da 

capital), sob a justificativa de levar desenvolvimento a Zona Oeste da Região Metropolitana. 

A “Cidade da Copa”, mal começou a ser construída, mas tal fato, já conduz a cidade à 

um novo patamar de crescimento, impensado até 5 anos atrás, conduzido sobretudo pela 

dinamização imobiliária, que encontrou no território condições de mercado convidativas ao 

desenvolvimento do setor. 

Nesse contexto, o marketing tem se mostrado como instrumento decisivo, seja como 

instrumento político, através da mudança da imagem antes negativa da cidade; seja como 

instrumento de venda, na consolidação do município enquanto novo mercado e do produto 

imobiliário em si. 

Na perspectiva de analisar a forma como se configura essa nova dinâmica no território 

de São Lourenço da Mata, tendo como foco o mercado imobiliário, o presente capítulo objetiva 
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apresentar o caminho teórico metodológico construído para contextualizar o problema de 

pesquisa. 

 

 

1.1. Capital e território: o mercado imobiliário como suporte da globalização 

 

1.1.1. O ciclo do Capital e a cidade como alternativa: Tendências do mercado e o novo 

produto imobiliário 

 

 

A necessidade por investimentos de grande volume com retorno de longo prazo, vem 

transformar a cidade no principal elemento da reprodução do capital, tendo o mercado 

imobiliário papel fundamental na manutenção do ciclo capitalista, sobretudo quando assume 

novas feições e uma nova escala, representada sobretudo através dos empreendimentos 

imobiliários de grande porte. 

Nos últimos anos, modelos de ocupação urbana na forma de complexos imobiliários 

na forma de bairros e cidades planejadas, tem se mostrado cada vez mais frequente nas cidades 

Brasileiras, não sendo diferente na Região Metropolitana do Recife (RMR) (Tabela 1), onde 

surgem na maioria das vezes como elementos que “consolidam” e legitimam os grandes polos 

de crescimento e investimento4 (Cartograma 1), onde a recente dinâmica de crescimento desses 

polos de atração estimularam a construção de novas habitações e, consequentemente, o 

surgimento e/ou dinamização de novos braços do mercado imobiliário, ampliando as fronteiras 

ou criando novos núcleos urbanos nas cidades. 

 

Tabela 1: Empreendimentos de Cidades Planejadas em PE e Sistema de Consorciamento entre Grupos 

empreendedores. 

EMPREENDIMENTOS – CIDADES PLANEJADAS 

EMPREENDIMENTO EMPREENDEDORES LOCAL 

ATLÂNTICA 
Cavalcante Petribu, GL Empreendimentos, 

Moura e Queiroz Galvão 
Goiana 

NORTHVILLE 2 
AWM Engenharia, São Bento 

Incorporações e CA3 Construtora. 
Goiana 

                                                 
4 Atualmente a RMR apresenta dois polos principais de crescimento, para além do Núcleo Central, sendo 

eles: o Complexo Portuário de SUAPE (CIPS), no Cabo e em Ipojuca – ao Sul; e a Fábrica da FIAT e o 

polo Farmacoquímico, em Goiana, – ao Norte. Nesse contexto a “Cidade da Copa” surge como proposta 

de âncora para levar o desenvolvimento ao núcleo Oeste, como veremos no Capítulo 3. 
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CONVIDA SUAPE Moura Dubeux e Cone S.A. Cabo 

SEM NOME DEFINIDO Rio Ave empreendimentos Cabo 

RESERVA DO PAIVA 3 Odebrecht Participações e Investimentos Cabo 

CIDADE NOVA 1 Cyrela Brazil Realty e Queiroz Galvão. Ipojuca 

CIDADE DA COPA 2 Odebrecht Participações e Investimentos São Lourenço 

RESERVA SÃO LOURENÇO 3 Pernambuco Construtora São Lourenço 

SEM NOME DEFINIDO 3 Cavalcante Petribu São Lourenço 

SEM NOME DEFINIDO 

(Complexo imobiliário ao redor do 

CAMARÁ SHOPPING) 3 

FMSA (Formada por A.B. Côrte Real, 

Romarco, Casa Grande Engenharia, 

Consulte Engenharia e MASF. 

Camaragibe 

ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 Alphaville Desenvolvimento Urbano 
Jaboatão dos 

Guararapes 
1 Nome preliminar / 2 Complexos já anunciado / 3 Informação atualizada 

Fonte: Editora Arte/JC (Jornal do Commercio) apud LEAL, 2012. Informações atualizadas pela autora. 

 

 

 

Cartograma 1: Região Metropolitana do Recife e os Polos de dinamização econômica. 

Fonte: Autora. 

 

Em São Lourenço da Mata, o projeto da “Cidade da Copa”, ao contrário do que ocorre 

nas demais localidades, não está vinculado a nenhum polo de desenvolvimento econômico 

preexistente, mas a própria nova centralidade urbana é utilizada como argumento para gerar 

nova dinâmica (SECOPA, 2014). E, apesar de manterem o mesmo caráter de incorporar ao 

território novas infraestruturas, novos equipamentos, as motivações para implantação diferem 

no propósito: as demais “cidades planejadas”, visam atender uma demanda por habitação e 

Cidade da 
Copa 

SUAPE 

FIAT e Polo 
Farmacoquímico 

N 
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infraestrutura urbana em decorrência da dinamização econômica; a “Cidade da Copa”, visa 

atrair investimentos a partir de sua implantação (BRANDÃO, MORIEL, FREIRE, 2012.). 

 

*** 

Para além do fator da escala, as Cidades e Bairros planejados, remontam a uma 

discussão já empreendida por JACOBS (2009), sobre os novos conceitos e as novas formas de 

“planejar as cidades”, na medida em que incorpora valores fictícios de uma cidade ideal, que 

mais do que na realidade prática, funcionam como eficientes argumentos de marketing na 

comercialização do produto, aliada a promessa de melhorias urbanas e proximidade com os 

polos de dinamização econômica. Como apontado por SANDES (2014) na matéria “Onde o 

negócio é Urbanizar”: 

 

Goiana, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata e até 

Recife: a transformação de áreas bucólicas em zonas urbanizadas ganha 

velocidade longe do centro, o umbigo da capital. Nessa expansão imobiliária, 

a promessa de resolver gargalos urbanos é a linha de frente do mercado. Os 

diferentes projetos podem ou não entregar o que vendem, mas a promessa é 

responder às principais questões no foco do debate urbano – ciclo faixas, 

calçadas seguras e uma vizinhança verde para a família. Esse é o mercado do 

desenvolvimento urbano. Nele, metade dos projetos anunciados há dois anos 

continua no papel. Mas o que está em curso já mudou a paisagem e o mapa 

das vendas locais. 

A demanda dos clientes mostra que o desejo por morar melhor não é privilégio 

de áreas centrais. Os complexos, inclusive, se propõem a responder às 

distorções do rápido crescimento do Grande Recife ao sul, com refinaria, 

estaleiros e dezenas de outras indústrias em Suape, a oeste, rumo à BR-232, e 

ao norte, rumo a Goiana, na Zona da Mata. Sem terrenos livres na capital, 

novas áreas viraram um produto muito conhecido em outras regiões do País e 

no exterior: bairros planejados. Em vez de uma ou duas torres, o porte dos 

projetos chega a um bairro de Boa Viagem. (SANDES, 2014) 

 

Como aponta SANDES, os projetos imobiliários aqui empreendidos se configuram em 

grandes complexos habitacionais, que para além da habitação incorporam ao projeto extensos 

programas de lazer, comércio e serviços, além de unidades de atendimento à saúde, a educação 

e a segurança, como forma de se firmarem autossuficientes, reproduzindo um modelo de cidade 

ideal, sem as mazelas das cidades tal qual conhecemos, sendo este um elemento quase 

irresistível para o exigente consumidor, mas que na prática podem causar danos muito maiores 

as cidades: 

 

Está na moda supor que certos referenciais de vida digna conseguem criar 

bairros dignos – escolas, parques, moradias limpas e coisas do gênero. Como 
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a vida seria fácil se isso fosse verdade! Que maravilha poder satisfazer uma 

sociedade complexa e exigente dando-lhe singelas guloseimas concretas! Na 

prática, causa e efeito não são assim tão singelos. (JACOBS, 2009, p. 123) 

 

Tal modelo de crescimento urbano, que por seu projeto inovador já nasce excludente, 

é usualmente incorporado em lugares distantes dos centros urbanos principais, com pouca ou 

qualquer tipo de infraestrutura - como saneamento básico e sistema viário -, passam a competir 

espaço com as populações já excluídas do direito a cidade, incitando a uma reprodução de 

problemas urbanos recorrentes, tal qual a expulsão dessas pessoas para lugares ainda mais 

periféricos, a criação de um ambiente de acentuada dualização social, ou mesmo a 

“transformação da cidade numa porção de Territórios hostis e desconfiados uns dos outros”. (JACOBS, 

2009, p. 127) 

 

 

1.1.2. Grandes Projetos Urbanos em substituição ao Planejamento tradicional 

 

 

A partir dos anos 90, os instrumentos e práticas urbanísticas passaram a orientar as 

formas de intervenção na Cidade de forma a incorporar a proposta de inserção competitiva das 

cidades, orientadas para o crescimento econômico e atração de empregos. Sendo a substituição 

paulatina dos Master Plan pelos Master Projects, um dos reflexos dessa nova pauta, que além 

de atribuir um caráter mercadológico as grandes intervenções urbanas representa também um 

maior protagonismo do setor privado nas intervenções urbanas, em substituição a antiga 

supremacia do Estado. (VAINER, OLIVEIRA, NOVAIS, 2012, p.13) 

A mercantilização da cidade foi se tornando evidente, sendo legitimadas, seja através 

do surgimento de novos instrumentos legais, como as Parcerias Público-privada, seja pela 

facilidade com que se dobravam instrumentos de regulação urbana, como o Plano Diretor 

Municipal, em favor da ampliação do território de atuação do mercado. 

Na mesma medida, as conquistas tidas ao longo das últimas décadas pelos movimentos 

de Reforma Urbana – que culminaram na elaboração do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2011) – se dobravam impotentes frente ao poder do capital, sendo a cidade muitas vezes 

transformada em grandes proporções. Tal postura, se orienta numa visão competitiva de cidades 

onde “a mercadotecnia da cidade, vender a cidade, converte-se[...] em uma das funções básicas 

dos governos locais...” (BORJA &FORNA, 1966, p. 33 apud VAINER, 2009, p. 78) 
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Nesse contexto, convém destacar o papel que tem os Grandes Projetos Urbanos dentro 

de uma lógica competitiva de cidade, onde a administração pública – estadual e/ou municipal - 

aposta na reconstrução da imagem das cidades a partir de grande intervenções urbanas, numa 

perspectiva de atrair o interesses de possíveis investidores (capital), novas indústrias e negócios, 

pessoas, etc. 

Assim como ocorre em outros megaeventos esportivos, como os Jogos Pan americanos 

e as Olimpíadas, a Copa do Mundo passou a exercer papel importante e decisivo, na medida 

em que, a partir da criação de uma demanda por qualidade de infraestruturas – sobretudo de 

mobilidade - que viabilizassem a realização do mundial, promoveu a transformação urbana das 

cidades sedes, tendo em vista a construção de uma imagem positiva do país e das cidades. 

Nesse contexto, cabe destacar ainda o papel fundamental que a realização desses 

evento desempenha, na abertura de novos territórios e na consequente criação de novos 

mercados para atuação do mercado imobiliário, inclusive em virtude de ações desempenhadas 

pelo Estado: 

 

Assim como os grandes projetos tendem a promover rupturas na dinâmica 

imobiliária e na formação dos preços fundiários, as formas de envolvimento 

estatal na sua formulação, operação ou gestão também sofrem 

descontinuidade. A intervenção do Estado vai muito além de uma participação 

financeira e é decisiva ao produzir exceções ou renúncias fiscais ou 

urbanísticas que oferecem ao grande projeto um espaço legal formatado 

segundo suas necessidades. É aqui talvez que mais se explicita a flexibilidade, 

elemento central dos novos modelos de planejamento. (VAINER, 

OLIVEIRA, NOVAIS, 2012, p.14) 

 

Tal colocação, nos serve para começar a inserir nosso objeto nessa discussão. Em São 

Lourenço na Mata, como veremos nos próximos capítulos, a construção da Arena Pernambuco 

e a proposta de construção da “Cidade da Copa”, instaurou na cidade condições que 

favoreceram a entrada de uma grande volume de capital na figura, principalmente, de 

investimentos no setor imobiliário. 

Antes de adentrar no objeto empírico, no entanto, cabe discutir brevemente a estrutura 

de funcionamento do mercado imobiliário formal, a fim de desenvolver argumentos que nos 

sirvam ao entendimento da problemática abordada no decorrer deste trabalho, sobre a nova 

dinâmica territorial que se desenvolve no município de São Lourenço da Mata. 
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1.2. O mercado imobiliário 

 

 

“Num conceito amplo, mercado é o local, teórico ou não, do encontro regular 

entre compradores (demanda) e vendedores (oferta) de uma economia 

determinada. É nele que a mercadoria cumpre a sua função de terminar o ciclo 

D-M-D’ (dinheiro – mercadoria – dinheiro), realizando a mais-valia.” 

(CALABRIA, 2009) 

 

Quando na intenção de definir mercado no seu sentido econômico, MANZO traz 

diversas perspectivas a partir das quais se podemos entender quais elementos constituem esse 

complexo sistema cujo objetivo maior é promover o consumo. Dentre lugares, organizações, 

preços, em síntese, ele aponta que simplesmente: “mercados são pessoas” (1969, p. 23).  

Como colocamos anteriormente, o objetivo principal deste trabalho é apresentar a 

recente dinâmica territorial que se desenvolve no município de São Lourenço da Mata diante 

da expectativa de realização da Copa do Mundo de 2014, dinâmica esta que se expressa 

sobretudo através dos novos empreendimentos imobiliários que se instalam na cidade. 

Diante disso, não faria sentido conduzir o leitor ao problema sem antes introduzir 

aspectos essenciais como o funcionamento do mercado imobiliário ou ao papel do marketing 

enquanto ferramenta fundamental na construção do processo de consumo. Para tanto, nos 

propomos a apresentar de forma sucinta, como funciona o mercado imobiliário, primando pela 

perspectiva dos atores sociais envolvidos. 

A escolha por tal perspectiva, reside no fato de que, conforme coloca RIBEIRO, o 

sistema de produção e circulação de moradia consiste em “(...) um conjunto de agentes que 

exercem funções específicas no sistema, firmadas pelas relações que estabelecem entre si e com 

o conjunto da sociedade.” (RIBEIRO, 1997, p. 94) 

Tal colocação do autor, remete a forma estratégica e articulada através da qual o 

mercado da produção e comercialização da moradia desenvolve suas funções, tendo em vista a 

reprodução do capital investido nesses dois processo. A partir da identificação dos atores, 

podemos identificar naturalmente a função que ele desenvolve dentro do todo e os produtos 

gerados a partir do exercício da sua atividade produtiva e assim compreender a forma como 

funciona o mercado imobiliário. 

Como ponto de partida, adotamos o esquema apresentado por MANZO referente ao 

método moderno de comerciar, numa perspectiva das relações públicas, onde apresenta, o 
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processo produtivo tendo como foco principal o consumidor, enquanto “ponto central, 

absoluto, do universo comercial” (1969, p. 24). 

Conduzidos por essa perspectiva, construímos o Fluxograma 1, tendo em vista 

identificar os atores, ou as “partes do mercado”, que exercendo suas “funções”, “produziriam” 

partes essenciais a geração do produto a ser consumido. Grosso modo: 

 

Fluxograma 1: Estrutura do Mercado Imobiliário - Atores, funções, relações e produtos. 

 

Fonte: Autora. Baseado no fluxograma “Marketing – método moderno de comerciar (MANZO, 1969, p. 26). 

 

Nessa perspectiva, o consumidor, assume papel central diante da estrutura de 

funcionamento do mercado, a partir do momento em que é gerador de uma demanda específica, 

a partir do desejo ou da necessidade de obter (consumir) determinado produto. No caso do 

mercado imobiliário, o produto imobiliário, que invariavelmente está associado ao produto 

cidade. 

Assim, o consumidor nesse primeiro momento do ciclo do mercado imobiliário, surge 

como demanda para o empreendedor incorporador, como resposta a uma análise de mercado. 

Análise esta que irá permitir definir qual o perfil do consumidor e qual o produto melhor se 

enquadra nas suas necessidades e desejos. 
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Mais que isso, num mercado voltado a produção de habitação, o nível de renda familiar 

é em todo caso fator decisivo, uma vez que define o poder de comprometimento financeiro do 

consumidor. Nesse sentido, o Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida” tem 

contribuído fortemente para a constituição e ampliação do mercado – ou seja, tem aumentado 

o poder de compra da população –, favorecendo assim o setor da construção civil, como 

veremos a seguir. 

Identificado o perfil deste público e, consequentemente, o perfil do produto a ser 

desenvolvido, o empreendedor incorporador assume papel chave no processo de produção “na 

medida em que permite a transformação de um capital-dinheiro em terreno e edificação” 

(RIBEIRO, 1997, p. 96). Para isso, se utiliza da cidade enquanto “matéria prima”, que para 

além da terra a ser edificada por meio da força de trabalho, garante maior (ou menor) valor ao 

“bem de consumo” quando da “localização” privilegiada. 

Nesse sentido, é importante destacar a função do marketing, como fundamental na 

promoção do produto, uma vez que se apropria dos “símbolos” inerentes ao lugar – presença de 

elementos naturais, valores históricos, sociais, dentre outros. – para construir uma “imagem” 

atrativa do produto5. 

O mercado se apoia no marketing publicitário para garantir a realização econômica de 

suas operações, onde através da criação e valorização de novos simbolismos molda a 

representação da sociedade sobre outras localidades menos saturadas, ampliando assim suas 

alternativas de territórios de atuação e o incremento do preço (CALABRIA, 2009, p. 37). 

 

*** 

No caso de São Lourenço da Mata, temos que considerando que a consolidação desse 

novo mercado tem como prerrogativa a ação do marketing na construção de novos significados 

para o território – seja através do marketing empreendido pela prefeitura, seja no desenvolvido 

pelo mercado imobiliário -, o “fator Copa” foi decisivo uma vez que historicamente o município 

não tinha grande reconhecimento em termos metropolitanos. 

Com a chegada da “Copa do Mundo”, o município ganha além da visibilidade, um 

novo argumento de promoção da cidade – “São Lourenço, Cidade da Copa” – que é utilizado 

pela prefeitura como forma de atrair investimentos, sendo o setor imobiliário o que mais se 

destaca, introduzindo novos produtos num mercado antes insignificante. 

                                                 
5 Mais adiante serão discutidos a importância do “lugar” para o produto imobiliário. 
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Nesse contexto, fatores como os benefícios do Programa Federal Minha Casa, Minha 

Vida (MCMV), a disponibilidade de grandes terrenos e, sobretudo, a flexibilização da 

legislação urbana, contribuíram ainda mais para a consolidação desse novo vetor de expansão.  

Tendo isso em vista, cabe aprofundar a discussão sobre o papel do Estado e do 

Empreendedor privado, no processo de produção da “habitação social de mercado” (SHIMBO, 

2011, p. 41) 

 

 

1.2.1. O lugar: por que o produto imobiliário depende disso 

 

 

O produto imobiliário tem particularidades que lhe garantem certa exclusividade. O 

ato de “morar” envolve muito mais significado que as “quatro paredes” que definem o imóvel 

em si, edificado, construído. 

Produto imóvel, durável e um bem de consumo de primeira grandeza, o consumo do 

produto habitação exige esforços – sobretudo financeiros – de longo prazo, sendo muitas vezes 

um projeto de uma vida inteira. Assim sendo, a escolha do imóvel envolve questões por vezes 

“definitivas”. 

Por conta disso, talvez o “lugar” – quando o fator financeiro não é um impedimento - 

seja dos aspectos mais importantes que justifiquem a escolha, isso pois, por mais parecidas que 

sejam os produtos imobiliários, jamais estarão ocupando o mesmo lugar e estabelecendo a 

mesma relação com o restante da cidade. As vantagens locacionais, nesse sentido, são pontos 

importantes também na constituição de um valor de uso também do espaço urbano e de seus 

significados. 

Como coloca CALABRIA (2009), a renda que se extrai do solo urbano, é gerada a 

partir da necessidade de utilização do espaço como suporte à atividade capitalista. Mesmo no 

caso da construção de habitação, o espaço é usado como suporte ao capital, sendo ao fim ele 

mesmo incorporado ao produto. 

Ao contrário do que acontece em outros processos produtivas, a função do solo urbano 

assume papel diferenciado na produção imobiliária. Enquanto para outras finalidades, o solo é 

apenas o local onde a atividade produtiva acontece, no mercado de solo urbano, a terra é 

comercializada como parte do produto. No caso, quando se constrói um edifício de 

apartamentos, o solo é também matéria prima e se transforma a partir da incorporação do bem 
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imóvel, gerando o produto a ser comercializado. Nesse processo, espaço e produto se aliam, 

gerando valor e a consequente mais-valia fundiária. 

Nesse sentido cabe retomar a relação estreita entre marketing territorial e marketing 

imobiliário na consolidação de novos mercados. No mercado imobiliário o produto por si só 

apenas exprime uma postura estética e sociocultural, mas a localização é aspecto diferencial de 

um produto. 

É também fator fundamental de escolha, seja para o incorporador, seja para o 

comprador, sobretudo quando a localização – mais ou menos privilegiada – será um 

determinante do produto e de seu valo de mercado. Do ponto de vista do empreendedor, a 

localização tem que atender fatores que tornem viável a construção – menor preço da terra e 

facilidade de transporte -, para o comprador, que seja de fácil acesso e próximo a equipamentos, 

comércio e serviços, por exemplo. Nesse sentido, para ambos é também importante a imagem 

que o lugar transmita, por ser um fator que agrega valor6 ao produto a partir do momento que o 

envolve de significado: 

 

O que é vendido não são apenas “quatro muros”, mas também um “ticket” 

para o uso deste sistema de objetos e de “appartenance” à estratificação social 

representada pela divisão social e simbólica do espaço. A importância destes 

elementos locacionais na diferenciação dos valores de uso de moradia cresce 

na razão direta da diferença do espaço, em termos objetivos – desigualdades 

quantitativas, qualitativas e locacionais do sistema de objetos imobiliários -, e 

em termos subjetivos diferentes conteúdos sociais e simbólicos dos vários 

pontos do espaço urbano (RIBEIRO, 1997, p. 81) 

 

Dessa forma, o fator locacional contribui significativamente na valoração do produto 

imobiliário, quando da detenção de um produto “único”. Numa perspectiva econômica, 

CALABRIA (2009) coloca que a renda de monopólio está associada ao privilégio de 

localização concedido pelo empreendimento, sendo muitas vezes o diferencial de determinada 

mercadoria ditas “exclusivas”. Tal aspecto que é constantemente utilizado em áreas cujo apelo, 

por exemplo, à proximidade com a natureza é utilizada pelo marketing, como um fator que 

agrega valor ao produto. E completa: 

 

É sabido que todas as terras (ou localizações) fazem parte da natureza, pelo 

simples fato de serem dela uma base material. Mas apenas algumas podem 

lançar mão da possibilidade sua incorporação ao produto, pelo fato de 

                                                 
6 Valor simbólico, que gere interesse e mais-valia. 
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permitirem um acesso direto aos elementos naturais cujas representações 

encaixam-se no modelo fruição consumista. (CALÁBRIA, 2009, p. 33) 

 

A disposição de determinada parcela de consumidores em assumir o afastamento entre 

o preço de mercado e o preço de produção de determinado produto, garantem a renda de 

monopólio sobre produtos “pouco ou não substituíveis”. 

Retomando o fato de que as escolhas por vezes são feitas em função da representação 

social da localidade, é importante ressaltar que essa colocação se insere num contexto de 

mercado já estabelecido, em áreas cuja imagem está historicamente associada as hierarquias 

sociais estabelecidas, aspecto que está estreitamente relacionado à composição da paisagem e 

do reconhecimento do lugar (LACERDA, 1997). 

No entanto, nosso objeto se enquadra num contexto de consolidação de um novo 

mercado, onde fatores relacionados ao lugar propriamente dito – suas qualidades naturais, 

locacionais e históricas – são trabalhadas de maneira secundária, tendo a construção da “Cidade 

da Copa” papel mais decisivo na consolidação desse mercado, ao menos num primeiro 

momento, até que o mercado se torne autônomo. 

Tal como ocorre no universo dos megaeventos esportivos, que se desenvolvem como 

mecanismos de estimulo ao consumo, envoltos pela áurea simbólica que envolve o esporte, a 

ideia de “Copa do Mundo”, assume em São Lourenço significados e formatos diversos, tendo 

a “Cidade da Copa” e a Arena Pernambuco o papel de assumir a figura física do que é (ou deve 

ser) o resultado de um mundial. Envolto de simbologia e significado, a “Cidade da Copa” 

assume papel de monumento, uma vez que “vai além de si próprio, de sua fachada (se tem 

uma), de seu espaço interno (...) ultrapassa seus limites materiais” (LEFEBVRE, 2008, p.43). 

E a Cidade da Copa ultrapassa seus limites materiais, chamando para si - voluntaria ou 

involuntariamente, em todo caso, cumprindo seu papel – a responsabilidade pela transformação 

de um território, não apenas pela construção de uma “centralidade”, mas por atribuir novos 

valores a todo um território a partir da sua apropriação como símbolo seja pela Cidade, seja 

pelo mercado, obviamente atribuindo-lhes outros significados. 

Em SLM, especificamente, temos primeiramente um processo de reconstrução 

indenitária do local, a fim de consolidar uma nova imagem de cidade que dialogue com (e possa 

tornar oportuno) o novo momento vivido a partir da realização do mundial na figura da 

implantação da Arena Pernambuco e posteriormente da Cidade da Copa. 

Nesse sentido também temos um trabalho de marketing semelhante entre os 

empreendimentos comercializados, quando relacionados a ideia de “Copa do Mundo”, tendo, 
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no entanto, diferentes empreendimentos que se sobressaem em relação aos outros pelo seu perfil 

ou localização e relação de proximidade com as outras partes da cidade. 

Dessa forma a ideia de consumo da “Cidade da Copa”, como parte “acessória” do 

produto imobiliário, faz parte de uma estratégia de marketing para a consolidação de um novo 

mercado, que busca autonomia diante das condições favoráveis encontradas no município. 

Nesse processo, oferta e demanda se alimentam das necessidades e aspirações dos atores 

envolvidos para atingir suas próprias expectativas. 

Tal aspecto, dada a transitoriedade do evento e ao fato de que a nova centralidade 

propriamente dita ainda tomará tempo para se consolidar, remete à uma proposta de criação de 

um mercado de oportunidade que se antecipa ao desenvolvimento prometido para se inserir e 

se consolidar, ainda que posteriormente tenha que se adaptar à uma demanda constituída de 

outras exigências. 

A oportunidade, por sua vez, é vista também por consumidores, como sendo uma ponte 

ao retorno de investimentos, aspecto que se evidencia, como veremos adiante em detalhes, no 

número de pessoas entrevistadas que alegam ter comprado os imóveis para investir e não morar, 

com a expectativa de que ao longo do tempo os imóveis adquiridos se valorizem, a partir da 

efetiva consolidação da “Cidade da Copa”. Com essa perspectiva posta, como coloca 

CALABRIA (2009): “Pode-se, então, entender a maior preferência para investimentos nas 

localizações com maior simbolismo social.” 

 

 

1.3. Megaeventos e cidades: rupturas que favorecem o mercado 

 

 

Para atender aos objetivos do presente trabalho e caracterizar o novo momento vivido 

pelo município de São Lourenço da Mata, foi preciso, antes de tudo, compreender o contexto 

econômico, urbano e político em que se insere esta nova dinâmica territorial. 

O trabalho se desenvolve considerando as intervenções para a Copa do Mundo numa 

discussão mais ampla sobre as atuais formas de intervenção no espaço das cidades, onde os 

grandes projetos urbanos surgem como estratégia de mudança nas práticas do planejamento, 

tendo o Estado - sobretudo na figura da gestão pública municipal - papel decisivo na 

consolidação dessas práticas. 
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Segundo VAINER, OLIVEIRA e NOVAIS, (2012), poderiam ser definidos como 

“uma intervenção que instaura rupturas na cidade”. Rupturas de diversas naturezas, visto que a 

cidade é, por natureza, multidimensional. Tendo em vista o estágio atual das obras da “Cidade 

da Copa” e a dinâmica recente no município, pudemos identificar com maior evidência rupturas 

de três naturezas, apresentadas pelos autores, que se colocam de forma interdependente: 

Rupturas urbanísticas, rupturas simbólicas e rupturas na dinâmica imobiliária. 

Segundo os autores: 

a) Rupturas urbanísticas, pela geração de espaços que introduzem, 

pela monumentalidade e/ou qualidades particulares, 

descontinuidade na malha e paisagem urbanas pré-existentes; 

b) Rupturas simbólicas, ao produzir novas representações e imagens 

da cidade 

c) Rupturas na dinâmica imobiliária e no gradiente de valores 

fundiários, pela sua capacidade de alterar os “fatores externos” 

que intervêm na determinação dos preços da terá e na 

conformação e distribuição espacial dos modos de uso do solo; 

 

Conduzidos, a princípio, pela percepção do resultado da ação dessas novas práticas no 

território, deparar com tais perspectivas de “rupturas” nos conduzem a construção de um 

raciocínio inverso, onde os efeitos nos conduzem a tentativa de compreensão das causas da 

nova dinâmica. Para tanto, é preciso definir a forma como se apresentam as rupturas diante do 

nosso objeto, como apresentadas na Tabela 2. 

Isso posto, cabe destacar que as rupturas urbanísticas e simbólicas são aspectos que 

antecedem a ruptura na dinâmica imobiliária (Fluxograma 1), fazendo parte da tessitura desse 

contexto, onde a nova dinâmica imobiliária, objeto central desse trabalho, vem se desenvolver. 
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Fluxograma 2: Relação entre Rupturas. 

 

A Ruptura urbanística propriamente dita, surge a partir da inserção da Arena 

Pernambuco e da “Cidade da Copa” na malha urbana, que, apesar de já apresentar um projeto 

e ter parte das suas principais vias construídas, não permite análises mais aprofundadas, uma 

vez que a cidade propriamente dita ainda não existe. Dessa forma, o impacto que se observa a 

partir da proposta da intervenção “Cidade da Copa”, torna-se, para efeito de análise, muito mais 

simbólico que concreto ou prático. 

Diante disso, as “rupturas simbólicas” identificadas, se expressam sobretudo través da 

mudança da imagem da cidade, que a partir da construção da Arena Pernambuco e da 

expectativa de construção da nova centralidade, assume o slogan “São Lourenço da Mata, 

Cidade da Copa”, e passa a atrair investimentos de diversas naturezas. 

A visibilidade gerada pelo evento provocou um aumento no interesse pela região, seja 

por parte dos grandes investidores, seja por parte de pessoas em busca de oportunidades ou 

moradia. Diante disso, uma nova dinâmica imobiliária se fez presente, através da implantação 

de 16 novos empreendimentos imobiliários, apenas nos últimos 5 anos, todos pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, acrescendo um montante de quase 5.000 novas unidades habitacionais 

na cidade. 

  

*** 

Como já colocamos, nosso objetivo principal é caracterizar a nova dinâmica territorial 

que tem se desenvolvido no município de São Lourenço da Mata nos últimos anos, a partir da 

realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, na construção da Arena Pernambuco na 
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Cidade e na perspectiva de construção da nova centralidade urbana para o desenvolvimento 

Oeste: a “Cidade da Copa”. 

Diante disso, tentamos nesse capítulo apresentar algumas questões que viessem a 

contribuir para o entendimento do percurso metodológico traçado na elaboração do presente 

trabalho, ainda que de forma sucinta. 

Nos próximo capítulos, apresentaremos o contexto em que se insere nosso problema. 
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Tabela 2: Leitura das rupturas urbanísticas, simbólicas e imobiliária na realidade de São Lourenço da Mata. 

Fonte: Autora. 

RUPTURAS DEFINIÇÃO VISÃO ECONÔMICA VISÃO POLÍTICA VISÃO URBANÍSTICA 

RUPTURAS 

URBANÍSTICAS 

A implantação da Arena 

Pernambuco e a proposta da 

“Cidade da Copa”, por sua 

monumentalidade, diferencial de 

projeto, e não integração com o 

entorno, geram descontinuidade na 

malha e paisagem urbanas pré-

existentes; 

A descontinuidade, no 

entanto, é vista como fator 

inovador, diferencial e 

oportuno, abrindo o mercado 

para atrair investimentos de 

perfil semelhante. 

A postura é de flexibilizar para 

atrair, tornando o território amigável 

ao mercado e ao capital. A 

perspectiva é puramente econômica. 

A descontinuidade é ignorada. O 

projeto e a cidade são partes 

distintas, não chegando a ser um 

todo “São Lourenço da Mata”. 

Aparentemente o projeto nasce 

com a perspectiva de se encerrar 

dentro dele mesmo. 

RUPTURAS 

SIMBÓLICAS 

Ao produzir novas representações e 

imagens da cidade, seja através da 

mudança do símbolo da cidade – de 

Cidade do Pau Brasil, ou “São 

Lourenço da Morte”, para “São 

Lourenço, Cidade da Copa” -, seja 

através do próprio monumento 

“Arena e Cidade da Copa”, quando 

utilizados nas ações de marketing 

para promover o “lugar” – 

entendido como local onde está 

locado o produto imobiliário. 

A nova imagem da cidade é 

positiva quando abre um novo 

território com potencial à 

exploração pelo capital. 

O novo símbolo é oportuno pois 

surge como alternativa a mudança 

tanto do título quanto da imagem 

antes negativa da cidade. A nova 

imagem associa o munícipio à algo 

moderno e grandioso, ao mesmo 

tempo que está intimamente ligado à 

ideia de investimento, 

desenvolvimento e oportunidade. 

O novo título insere o território 

num novo círculo de 

possibilidades para desenvolver 

seu potencial adormecido. 

RUPTURAS NA 

DINÂMICA 

IMOBILIÁRIA 

A inserção do novo equipamento 

esportivo e a perspectiva de 

implantação da Cidade da Copa, 

altera os preços da terra e promove 

uma nova forma de conformação e 

distribuição espacial dos modos de 

uso do solo; 

As condições são favoráveis 

ao desenvolvimento do setor 

imobiliário na região e 

conduzem à consolidação de 

um mercado promissor. 

Flexibilizar para arrecadar e 

aumentar o número de empregos. 

Tornar oportuno o momento de 

interesse por investir no território, 

ampliando os possíveis territórios de 

investimentos, através da 

flexibilização urbanística alterando 

o Plano Diretor municipal. 

As condições favoráveis 

conduzem a uma nova dinâmica 

territorial que prima pela 

reprodução de empreendimentos 

imobiliários de perfil de 

mercado 

4
5
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“Nenhum modo de pensamento se torna dominante sem propor um aparato conceitual 

que mobilize nossas sensações e nossos instintos, nossos valores e nossos desejos, 

assim como as possibilidades inerentes ao mundo social que habitamos. ” 

(HARVEY, 2012, pág. 15) 
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2 | DA COPA DO MUNDO À (RE) DESCOBERTA DE UM 

TERRITÓRIO. 

 

 

Distante 19 km do centro da capital pernambucana, o município de São Lourenço 

da Mata até meados de 2009 apenas figurava na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

Cidade dormitório, com uma economia pouco expressiva e uma população de pouco mais 

de 100 mil habitantes, não se podia prever que a oportunidade de transformação da cidade 

viria através da realização de um evento como a Copa do Mundo de Futebol. Não apenas 

pelas intervenções urbanas para o mundial, mas sobretudo pela construção de uma nova 

imagem de cidade e pela criação de um contexto favorável a consolidação de um novo 

mercado de interesse ao investimento do capital, o município fez da oportunidade o 

caminho para a mudança. 

 

 

2.1. A Copa do Mundo em Recife é em São Lourenço da Mata. 

 

2.1.1. Projetos Iniciais 

 

 

Com a definição do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, em 2007, 

várias cidades brasileiras deram início a uma corrida pela oportunidade de tornarem-se 

sub sedes deste megaevento esportivo, sob a perspectiva de transformação e 

investimentos geralmente associadas a eventos desse porte. 

Desde a candidatura do país, o Governo de Pernambuco, também já se articulava 

com o objetivo de atrair o mundial para o Estado, realizando estudos para a implantação 

de uma Arena multiuso na RMR, criando em 2007, com esse intuito, o Comitê 

Pernambuco Copa do Mundo de 2014, que tinha como competência principal: 

 

A concepção e o planejamento das ações necessárias a promover a 

inclusão do Estado como sede da Copa do Mundo de Futebol que se 

realizará em 2014, no Brasil, e, especialmente: 

I – promover a integração e a coordenação dos projetos e ações do 

Governo do Estado e das prefeituras interessadas; 
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II – avaliar a execução dos projetos e ações relacionadas ao projeto em 

questão; 

III – buscar apoio e parcerias com instituições públicas e privadas 

relacionadas ao evento, no Estado ou fora dele. 

(Artigo I do Decreto Nº 31.052, de 23 de novembro de 2007, em 

BRANDÃO, 2013, p.143) 

 

Cabia portanto ao Comitê, garantir o cumprimento dos acordos firmados entre 

os entes federativos e a FIFA, celebrado a partir da Matriz de Responsabilidade7, com o 

objetivo de viabilizar a execução das ações governamentais necessárias à realização da 

Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, uma vez que, 

conforme especificado no documento em questão, consta como responsabilidade dos 

chamados “partícipes”: 

 

I – Compete ao Estado e/ou Município, sem prejuízo da repartição de 

atribuições previstas nos Anexos, executar e custear as intervenções 

associadas às “Competições” e expressas nesta Matriz, referente a: 

i) Mobilidade Urbana 

ii) Estádios e seu entorno; 

iii) Entorno de aeroportos; e 

iv) Entorno de terminais turísticos portuários. 

 

Nesse período foram desenvolvidos três estudos de maior relevância pelo Núcleo 

Técnico de Operações Urbanas (NTOU)8, corpo técnico do governo encarregado da 

elaboração dos projetos de candidatura de Pernambuco: A Arena Jiquiá, a Arena Recife 

Olinda e a “Cidade da Copa”, em São Lourenço da Mata, proposta que mais tarde levaria 

o Estado a tornar-se sub sede da Copa do Mundo. 

A primeira proposta, como o nome já sugere, estaria localizada no Bairro do 

Jiquiá, no Centro Oeste do Recife, e previa a implantação de uma Arena Multiuso com 

capacidade para 30 mil lugares, às margens da BR-101. Tinha como fator facilitador o 

fato de se tratar de um terreno privado, uma vez que não necessitaria de ações de 

desapropriação. Apesar disso, o projeto foi abandonado por sua fragilidade financeira – 

                                                 
7 Documento que celebra os acordos firmados entre os entes federativos e a FIFA, com o objetivo 

de viabilizar a execução das ações governamentais necessárias à realização da Copa das 

Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014. 
8 Equipe executiva do Governo Estadual, parte da Secretaria das Cidades, responsável pelos 

estudos de intervenções urbanas no Estado. Segundo entrevista concedida ao Observatório das 

Metrópoles, em 2012, foram elaborados cerca de 11 estudos de possíveis projetos, sendo apenas 

três de fato considerados viáveis. 
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visto que seria um empreendimento puramente privado - e pela falta de potencial de 

integração metropolitana que a proposta tinha. 

Descartada essa alternativa, segundo publicação9 do NTOU, entre 2005 e 2006 foram 

desenvolvidos estudos de viabilidade para a implantação de uma Arena no Recife, 

promovido pelo Governo Holandês através das empresas Advisory Amsterdam Arena e 

PTZ Arquitetura e Consultoria, tendo em vista a possibilidade de realização do mundial 

no Brasil. Segundo a mesma publicação, o estudo desenvolvido foi posteriormente doado 

à Prefeitura de Olinda, servindo depois referência para as propostas desenvolvidas pelo 

próprio NTOU, originando o segundo projeto (Figura 1), que recebeu o nome de Arena 

Recife Olinda (Cartograma 2), por estar no limite entre as duas cidades. 

 

  

Cartograma 2: Localização prevista das Arenas Jiquiá e Recife-Olinda. 

Fonte: Autora. 

Figura 1: Proposta de implantação de diferentes usos (indicados pelas diferentes cores) nas áreas 

das operações urbanas da Arena Recife-Olinda. 

Fonte: BRANDÃO, 2013 (p. 148) 

                                                 
9 BRANDÃO, 2013. 

Arena Jiquiá 

Arena Recife-Olinda 
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Figura 2: Perspectiva do Projeto da Arena Recife-Olinda. 

Fonte: BRANDÃO, 2013 (p. 151) 

 

Em posição mais privilegiada que a proposta anterior, esse projeto se tornou mais 

atrativo, tendo potencialidades já identificadas em projetos estruturadores para Região 

Metropolitana, tais como o Projeto Recife-Olinda e Prometrópole, elaborados pelo 

Governo do Estado (BRANDÃO, 2013). 

O fácil acesso, a disponibilidade de serviços, a proximidade com grandes 

equipamentos de grande porte preexistentes – Centro de Convenções, Shopping, Fábrica 

Tacaruna e Chevrolet hall –, e o contexto metropolitano, como área de transição entre 

sítios históricos das duas cidades irmãs, foram os principais elementos considerados em 

favor da intervenção no local. 

Além da vantagem da localização estratégica, o projeto, adquiriu características 

diferenciadas, incorporando à proposta de construção da Arena Multiuso outros 

equipamentos, como centro de convenção, teatro, centro de entretenimento, cinemas e 

empresariais, como forma de atrair outros investimentos, tais como comércio, hotéis, flats 

e residenciais, e promover a reestruturação urbana da área e seu entorno. Para os criadores 

do projeto “Todo este complexo terá a função de catalisar o desenvolvimento do entorno urbano” 

(BRANDÃO, p. 152) 

Em 2007, a proposta do Complexo da Arena Recife-Olinda foi apresentada à 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para candidatura de Recife à cidade sede do 

mundial, sendo bem aceita e bastante elogiada pela comissão. A partir daí, iniciaram-se 

as articulações entre o NTOU e a Prefeitura de Olinda, visando levantar a situação legal 

das ocupações da área, elaborar a proposta de uso e ocupação do solo – e 

consequentemente revisar o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

município - e estimativa de orçamento – este que serviria de base para elaborar um 
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documento de Consulta Prévia ao Banco Mundial, para captar recursos pelo 

Prometrópole. 

No entanto, apesar das questões técnicas e do andamento das ações para a 

implantação do projeto, empecilhos como a posição do IPHAN com relação à localização 

dos equipamentos e a falta de interesse do setor privado para investir no local, fez minguar 

o projeto para a área obrigando o Governo a produzir uma solução alternativa. 

Assim, depois de descartadas as duas alternativas iniciais, por questões técnicas 

e financeiras advindas, sobretudo, da inserção da Arena na malha urbana já consolidada 

da Cidade10, a alternativa foi de afastar a Arena do centro urbano já adensado e ir em 

busca de outro local em áreas mais periféricas. 

Antes de chegar à proposta da “Cidade da Copa”, no entanto, devemos 

considerar dois fatores que justificam e caracterizam a intervenção: o primeiro, com 

relação à concepção urbanística da intervenção, a proposta em si; e, o segundo, com 

relação a questão locacional, a escolha do lugar para intervir. 

Antes de tudo, cabe destacar três aspectos já identificados nas propostas 

anteriores e que vão iluminar os caminhos da nossa discussão: 

 

 O primeiro, diz respeito ao claro objetivo do Governo em propor um projeto que 

viesse a ter uma função estratégica na escala metropolitana; 

 O segundo, a clara tendência que os projetos veem tomando, de se tornarem uma 

nova centralidade, concentrando empreendimentos de diferentes tipos e usos que 

venham a induzir uma transformação da dinâmica e do local; e, 

 O terceiro, a necessidade de participação privada na empreitada pautada pelo 

Governo, como forma de tornar financeiramente viável (e até certo ponto 

sustentável) o projeto; 

 

Tais aspectos deixam clara a função estratégica que os projetos para a Copa do 

Mundo passam a ter na dinâmica territorial, sem abandonar, no entanto, as estratégias de 

tratamento das questões metropolitanas traçadas ao longo dos últimos 40 anos11, o que 

nos leva ao segundo ponto da questão. 

                                                 
10 Técnicas pois exigiam maiores intervenções em um curto espaço de tempo, financeiras, pois careciam de 

participação do investidor privado que, por sua vez, era repelido pelos altos custos envolvidos em intervir 

nos locais, cada um com suas especificidades e dificuldades. 
11

 A partir da institucionalização da Região metropolitana do Recife, em 1973, o Grupo de Trabalho para 

o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (GDRM) impulsiona a criação de um processo 

institucional de estudos e de tratamento das questões metropolitanas e a formação do processo de gestão 
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Uma vez que é identificada a oportunidade e potencialidade de transformação 

que o mundial promove, não somente pela visibilidade a que expõe o território, mas pela 

possibilidade de criação de um argumento que venha a atrair uma grande quantidade de 

capital em busca de novos mercados, de novos territórios de investimento, o Governo 

estuda novas alternativas de localização desse modelo de projeto, de forma que pudesse 

vir a impulsionar, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de outras cidades. 

Tal perspectiva, trabalhadas no Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana do Recife – PDI/RMR (1975) e no Plano de Desenvolvimento 

Metropolitano (1983), já indicavam a preocupação com o tratamento das questões 

metropolitanas de maneira integrada, este último que traçava como objetivos básicos: 

 

 Fortalecimento de base econômica - escolha de atividades prioritárias e 

procedimentos, resultando na dinamização dos os setores produtivos e maior 

integração intersetorial da economia metropolitana; 

 Integração social – expansão de oportunidades de empregos e melhoria de renda 

da população como efeitos da dinamização produtiva; 

 Ocupação racional do espaço – distribuição racional da população, localização 

funcional das atividades produtivas e equipamentos e serviços metropolitanos e 

regulamentação do uso do solo; 

 Adequação da oferta de serviços urbanos -  implantação ou implementação de 

sistemas de infraestruturas; e, 

 Político institucional – implantação de um sistema de administração metropolitana  

 

Tendo isso em vista, nota-se, com o redesenho da proposta para a Copa do 

Mundo, a observância por parte do Governo da função potencialmente estratégica que o 

projeto poderia ter a nível metropolitano, a partir do momento em que, para além da 

construção da Arena, das vias de acesso e do diferencial de usos no entorno imediato, ele 

pudesse vir a trazer benefícios extensivos às outras localidades, sobretudo através da 

ampliação das fronteiras das áreas de interesse para o investimento do capital. 

Considerando que Recife é uma cidade de proporções mínimas - tendo crescido 

predominantemente ao Sul e ao Norte -, restou a alternativa de incentivar o Oeste como 

vetor de expansão, retomando alternativas já tecidas na década de 1970, quando a 

                                                 
metropolitana constituindo-se na Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – 

FIDEM (criada em 1975), o principal arcabouço institucional para o tratamento dessa questão.  
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estratégia de organização territorial urbana previa a criação de polos Metropolitanos 

(Cartograma 3), tendo em vista o ordenamento do crescimento da Cidade (Cartograma 

4), que, segundo o PDI: 

 

(...) dois fatores condicionaram o crescimento populacional do Recife, 

ultrapassando os seus limites municipais: Os corredores viários para o 

interior, os quais foram se formando núcleos urbanos impulsionados 

pelo sistema viário principal, entre as áreas de mananciais e; as faixas 

de praias, tanto do centro para o sentido sul, como para o sentido norte 

da região. Esse processo conduziu a formação tentacular da RMR, 

resultante do processo de conturbação (...)12 

 

 

       

Cartograma 3: Estratégia de organização 

territorial urbana. 

Fonte: Polo Metropolitano: Central de Distribuição 

da Região Metropolitana do Recife, 1981. Imagem 

reproduzida pela autora. 

 

Cartograma 4: Situação da Região Metropolitana 

do Recife década de 1970. 

Fonte: Polo Metropolitano: Central de Distribuição 

da Região Metropolitana do Recife, 1981. Imagem 

reproduzida pela autora. 

Não por coincidência, a proposta de nova centralidade urbana, bem como a área 

escolhida para dar lugar à “Cidade da Copa”, foi a mesma área já considerada estratégica 

                                                 
12 Artigo intitulado “A vez do Oeste Metropolitano: planejamento ou oportunidade? Breve leitura 

sobre o planejamento oeste da região metropolitana do Recife”, desenvolvido por Ana Ramalho, 

Germana Santiago e Marcelo Allgayer. Em processo de publicação pelo IPPUR, no Âmbito da 

pesquisa Metropolização e Megaeventos. 
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pela proposta da Central de Distribuição13, elaborada pelo FIDEM14, em que, além da 

construção da Central de Distribuição de Cargas da RMR, propunha também a 

transferência da sede administrativa do Governo para o Oeste, a fim de dinamizar esta 

região. Dessa forma, temos claro que o argumento para a escolha da implantação da 

“Cidade da Copa” ser em São Lourenço da Mata, fato muitas vezes questionado, está 

relacionado fundamentalmente à uma questão de localização privilegiada e estratégica

                                                 
13 A proposta foi elaborada pela FIDEM contando com efetiva cooperação técnica do Governo 

Alemão através da Missão Técnica Alemã (DORNIER-TUEV-RHEINLAND), no período de 

1978/79. (FIDEM, 1981, p.05) 
14 Autarquia da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, vinculada 

institucionalmente à  

Secretaria de Planejamento e Gestão. A Agência CONDEPE/FIDEM é órgão de Planejamento, 

Estudos, Pesquisas e Articulação, voltado para a implementação de uma política de 

desenvolvimento local e regional no Estado de Pernambuco. 
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Cartograma 5: Grau de integração na 

Metrópole. 

Fonte: BITOUN, MIRANDA, SOUZA, 

2009, p.19. 

 

Cartograma 6: Taxa de Urbanização. 

Fonte: MARINHO, 2002, p. 4 apud 

BITOUN, MIRANDA, SOUZA, 2009, 

p.56. 

 

Cartograma 7: População Residente. 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Cartograma 8: Localização 

estratégica - Cidade da Copa. 

Fonte: Autora 
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Nesse contexto, vale destacar que o município de São Lourenço da Mata, por 

muito tempo careceu de investimentos e oportunidades, estando sempre à margem do 

ideal de desenvolvimento. Apesar de fazer fronteira com a capital, o município é ainda 

pouco integrado (Cartograma 5), não apresentando indícios de conurbação na área de 

fronteira municipal, sendo sua principal conexão com Recife através do município de 

Camaragibe. 

Segundo o Censo do IBGE (2010), dentre os municípios da Região 

Metropolitana do Recife, São Lourenço da Mata é apenas o 6º mais urbanizado (94,1%) 

(Cartograma 6) - ficando atrás de Recife, Paulista, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos 

Guararapes -, apresentando ainda claras distinções entre as fronteiras urbanas e rurais do 

município, sobretudo no limite da BR-408. Ainda de acordo com os dados do IBGE, o 

município é o 7º mais populoso (Cartograma 7), com 102.895 habitantes15. 

Próxima da rodovia BR-408, do metrô e do Rio, o que facilitaria a acessibilidade 

ao local; posição estratégica, no coração da Região Metropolitana, fazendo fronteira com 

três importantes municípios – Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe 

(Cartograma 8), - forte potencial de apelo paisagístico, devido à grande quantidade de 

áreas verdes e de preservação no entorno; e, por fim, a grande extensão livre de terra, o 

que viabilizava o atendimento aos três pontos citados anteriormente: ter função 

estratégica na escala metropolitana, criação de uma nova centralidade, concentrando 

empreendimentos de diferentes tipos e usos e a necessidade de participação privada. 

Assim, a gleba de 249 hectares pertencente ao Governo do Estado, tinha todas as 

características favoráveis ao projeto. 

Logo, tal proposta, se materializa com o projeto de construção da chamada 

“Cidade da Copa”, em São Lourenço da Mata, tendo enquanto nova centralidade urbana 

(Cartograma 9), função estratégica na malha, não apenas como forma de induzir o 

crescimento da metrópole para uma área até então pouco explorada, mas sobretudo, 

facilitando o acesso (Cartograma 10) e dando visibilidade a áreas até então com poucas 

perspectivas de investimentos, sejam públicos, sejam privados. 

                                                 
15 Tal fato se torna preocupante quando temos uma estimativa de incremento de aproximadamente 

100 mil habitantes a esse montante a partir da implantação da “Cidade da Copa”. (SECOPA, 

2014). 
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Cartograma 9: Localização estratégica da "Cidade da Copa", em São Lourenço da Mata, na 

confluência dos municípios de Recife, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. 

Fonte: Autora. 

Cartograma 10: Localização da Cidade da Copa em relação a BR-408, importante via de acesso aos 

municípios do interior do Estado. 

Fonte: Autora. 

 

O projeto, por sua vez, (Figura 3, Figura 4, Figura 5), propunha a construção de 

equipamentos demandados pelo Governo do Estado, tais como centro universitário, 

hospital e centro administrativo, como forma de tornar oportuna a intervenção, além da 

construção de ampla área destinada ao uso residencial, objetivando a princípio o 

atendimento ao déficit habitacional dos servidores do Estado. 

 

  

SÃO LOURENÇO 

DA MATA 

“CIDADE DA 

COPA 
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Figura 3: Masterplan da "Cidade da Copa", elaborado pelo NTOU. 

Fonte: BRANDÃO, 2013 (p. 163) 

Figura 4: Perspectiva gráfica da proposta inicial da "Cidade da Copa" 

Fonte: BRANDÃO, 2013 (p. 163) 

 

Figura 5: Perspectiva do Eixo monumental da "Cidade da Copa". 

Fonte: BRANDÃO, 2013 (p. 166) 

 

Além das demandas do Governo e da Arena multiuso, o modelo proposto 

inicialmente pelo Masterplan associava, outros usos condizentes com o mercado, tais 

como áreas de comércio e serviço e articulação com o transporte, despertando o interesse 

de um grupo privado que manifestou a intenção de se articular com o estado, tendo o 

terreno de propriedade do Estado – Pernambuco Participações e Investimentos (Perpart) 

- como contrapartida, numa possível Parceria Público-Privada (PPP). 

Dessa forma, o contexto tecido casava com todos os aspectos postos como 

essenciais para a consolidação da proposta de intervenção para a Copa. A localização 

estratégica, no coração da Região Metropolitana, fez dessa a melhor alternativa em termos 

de localização, aliada à um projeto cujo perfil e porte, lhe conferiam o título e papel de 

nova centralidade urbana, além de atrair o interesse da iniciativa privada, tornando viável 

o empreendimento. 

 

 

2.1.2. A “Cidade da Copa”: Projeto de cidade, um projeto privado. 

 

 

Em 2009, com a definição oficial do Recife como sub sede da Copa de 2014, 

tornaram-se públicas as negociações para a viabilização do empreendimento, tornando 

ainda mais evidente a necessidade de participação privada para viabilizar a construção da 

Arena. Dessa forma, em 2010, o Estado de Pernambuco abre um processo de licitação, 

na modalidade de concorrência pública internacional, com a finalidade de atribuir à 
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iniciativa privada a exploração da Arena Pernambuco a partir de uma concessão 

administrativa16. 

O contrato definia que: 

 

A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA tem por objeto a exploração da 

ARENA MULTIUSO DA COPA 2014, precedida da execução das 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA de acordo com a 

localização, descrição, características e especificações técnicas 

constantes do ANEXO X - PROJETO BÁSICO DA CIDADE DA 

COPA E MODELAGEM, do EDITAL, mediante a prestação do 

SERVIÇO pela CONCESSIONÁRIA. 

 

Constituindo-se, portanto, como obrigação principal da concessionária a 

execução, gestão, apoio e fiscalização dos serviços da Arena, constando ainda como 

obrigações acessórias a implantação do projeto imobiliário, em consonância com as 

diretrizes constantes no projeto básico da cidade da copa; e, a guarda e proteção das áreas 

onde deverão ser implantadas instalações do Governo do Estado de Pernambuco, assim 

como das áreas de preservação ambiental.   

Dessa forma, o documento inclui, não apenas a construção da Arena Pernambuco 

como objeto da parceria, mas garante como condição complementar a consolidação de 

todo o complexo imobiliário do entorno da mesma, em benefício da contratada. Esta 

condicionante seria importante para a viabilidade financeira do empreendimento, uma vez 

que a implementação dos demais equipamentos gerariam receitas ao empreendedor. 

Conforme consta no contrato, a receita final garantida à Concessionária para a 

construção da Arena, seria composta de: 

 Receita Principal - contraprestação Pecuniária, a ser paga pelo Estado de 

Pernambuco17 

 Receita Operacional – proveniente da exploração da arena 

 Receitas Adicionais - Obtidas com atividades complementares à atividade principal 

da Arena (propaganda, lojas, estacionamento e outras); 

 Receita acessória – exploração imobiliária da “Cidade da Copa”. 

                                                 
16 Para efeito de contrato define-se como CONCEDENTE, o Governo do Estado de Pernambuco através 

do Comitê Gestor do Programa Estadual de Parceria Público Privada (CGPE); e de CONCESSIONÁRIA, 

a SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE, constituída pelo licitante vencedor da licitação, 

signatária do contrato (Contrato de Concessão Administrativa para a Exploração da Arena Multiuso da 

Copa 2014, 2009) 
17 Segundo o Tribunal de Contas de Pernambuco, a contraprestação se faz necessária para complementar 

as demais receitas provenientes do empreendimento que não são suficientes para dar sustentabilidade 

financeira ao projeto (TC Nº1103358-7, 2011.) 
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Nesse contexto, cabe destacar que, a princípio a modelagem econômico-

financeira do empreendimento baseava-se na participação dos três principais clubes da 

capital – Sport, Náutico e Santa Cruz – jogando seus principais jogos na Arena, o que não 

aconteceu. Até o término deste trabalho apenas o Club Náutico Capibaribe havia firmado 

contrato para utilização da Arena, dessa forma, o Governo do Estado18 teria de compensar 

financeiramente a concessionária pela receita não atingida. 

Ainda segundo o documento, tanto o terrenos da Arena Pernambuco, quanto da 

“Cidade da Copa”, deveriam ser entregues a Concessionária sem qualquer ônus ou 

impedimentos de qualquer natureza, sendo passados: 

 

 A Arena através de uma Concessão de Direito Real de Uso, pelo prazo de 33 anos 

a contar da data de sua assinatura, sendo posteriormente devolvida ao Estado que 

poderá negociar com outros interessados a administrar o equipamento; e, 

 O terreno relativo a Cidade da Copa através de uma cessão definitiva, bem como 

todos os demais empreendimentos nela construídos. 

 

Além da manutenção financeira, o contrato previa a ação do Estado para garantir 

a viabilização do empreendimento, sobretudo, no que diz respeito às questões 

relacionadas à terra. De acordo com o documento, eram responsabilidades do consórcio 

e da concedente: 

 

 

Tabela 3:  Responsabilidades do Consórcio e da Concedente na viabilização da Arena 

Pernambuco e da "Cidade da Copa". 

QUESTÕES CONSÓRCIO CONCEDENTE 

                                                 
18 Conforme coloca reportagem do Jornal do Commercio: “O governo garantiu ao estádio, 

operado por uma empresa do grupo Odebrecht, uma receita mínima milionária – sem contar o 

pagamento da obra de R$ 464 milhões e uma parcela fixa de R$ 4 milhões por ano. A garantia 

adicional é resultado de o governo ter se obrigado a levar Náutico, Santa Cruz e Sport para São 

Lourenço da Mata. Como não podia forçar os times a jogarem lá, fez um aditivo e garantiu à 

operadora do estádio uma receita mínima de R$ 36,6 milhões por ano. Todo mês que qualquer 

um dos três times não jogar na arena e ela faturar abaixo desse mínimo, o Estado vai lá e 

completa.” (SANDES, Giovanni. Se faltar verba par a Arena, o Estado banca. Jornal do 

Commercio, 28/04/2013) 
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LICENÇAS 

NECESSÁRIAS 

Obtenção de todas as licenças 

necessárias ao pleno exercício das 

atividades. 

Apoiará a concessionária na obtenção 

da Licença de Instalação da Arena, 

agilizando e priorizando os processos 

relacionados à sua obtenção junto aos 

órgãos de controle ambiental do 

Estado. 

DESAPROPRIAÇÕES 

Quando necessárias, excetuando o 

terreno da Arena, ficará sob a 

responsabilidade da Concessionária. 

- 

LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL E 

URBANA19 

Elaboração de estudos de impacto 

ambiental, e a observância dos Planos 

Diretores e demais normativos 

vigentes nos municípios envolvidos. 

- 

PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO 

Entregue a Concedente, qualquer 

patrimônio histórico ou arqueológico 

encontrado, não podendo a 

Concessionária efetuar quaisquer 

trabalhos que afetem ou coloquem em 

perigo o patrimônio encontrado. 

Orientar a concessionária quanto à 

preservação do patrimônio histórico 

ou arqueológico encontrado. 

 

Tais aspectos, evidenciam a fragilidade do acordo firmado entre governo e 

iniciativa privada, para viabilizar o empreendimento, deixando claros os interesses e a 

urgência se sobrepondo aos caminhos naturais às grandes intervenções urbanas, fazendo 

do momento da Copa, jus ao chamado momento de exceção (VAINER, 2012). 

Assim, em 2010, o Contrato de Concessão Administrativa para a exploração da 

Arena Multiuso da Copa 201420, foi assinado entre o Governo do Estado e a Arena 

Pernambuco Negócios e Investimentos S.A, uma Sociedade de Propósito Específico 

(SPE), formado pelas empresas do grupo Odebrecht: Odebrecht Investimentos em 

Infraestrutura Ltda. e Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

 

2.1.2.1. O novo projeto 

 

“CIDADE DA COPA 

Conheça a 1ª Smart City da América Latina.” 

 

                                                 
19 O Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente à Arena Pernambuco e à “Cidade da 

Copa”, somente foi disponibilizado no site da CPRH em Janeiro de 2013, as vésperas da 

conclusão da Construção da Arena e entrega à FIFA para a realização da Copa das Confederações. 

Tal fato demonstra a flexibilização dos quesitos legais indispensáveis a qualquer empreendimento 

de impacto. 
20 Em conformidade com a lei federal Nº 11.079/04, e as leis estaduais Nº 12.765/05, Nº 12.976/05 

e Nº 13.282/ 2007. 
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Chamada de Marketing da “Cidade da Copa”, em seu site oficial. 

Disponível até 2012, em: http://www.odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa/, 

site oficial da Cidade da Copa, da empresa Odebrecht. Página tirada do ar.) 

 

Dita 1ª Smart City da América Latina e apontada como maior legado da Copa 

no Brasil, o projeto urbano da “Cidade da Copa” ao ser assumido pela iniciativa privada, 

passa a adotar um caráter mercadológico, incorporando outros usos e construindo um 

discurso que se firma na proposta de um desenvolvimento inteligente e sustentável para 

a região. Aliando tecnologia, inovação e planejamento e apresentando a qualidade de vida 

como aspectos diferenciados do projeto, agrega valor ao empreendimento enquanto 

produto, preservando a proposta de governo de construir uma nova centralidade urbana. 

A cidade se configura tendo em vista a implantação das mais novas tecnologias, 

fazendo jus ao status de “primeira cidade inteligente da América Latina”. Contanto com 

a colaboração de parceiros multinacionais, tais como: NEC e CISCO - na conceituação 

da Smart City e na elaboração dos modelos de exploração de serviços - AECOM - no 

desenvolvimento do Masterplan e na avaliação do potencial econômico do projeto - e, 

AEG - na conceituação do destino Cidade da Copa -, o projeto traz a atuação da Arena 

Pernambuco como “Master Developer” da Cidade da Copa, funcionando como âncora do 

empreendimento, atraindo público e novos investimentos ao local. 

 

“A tecnologia revolucionando a forma de viver” 
Fonte: Consórcio Arena Pernambuco, durante o Smart City Business, 2012, em 

Recife. 

 

O conceito de Smart City, utilizado na “Cidade da Copa” foi inspirado na Cidade 

de Minato Mirai, Distrito de Yokohama, 1ª Cidade Inteligente do Japão. A proposta é 

integrar tecnologia às funções básicas da cidade, de forma que prime por quatro 

dimensões de excelência: Conveniência, Segurança, eficiência e Sustentabilidade. 
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Figura 6: Conceito da Smart City: Conveniência, Segurança, Eficiência e Sustentabilidade. 

Fonte: LESSA, Marcos. Consórcio Arena Pernambuco, durante o Smart City Business, 2012, em Recife. 

Tendo a tecnologia como principal aliada, a cidade promove o conceito de cidade 

ideal para viver, tendo a preocupação com segurança, sustentabilidade e meio ambiente, 

como fios condutores do projeto: 

 

“Inteiramente planejada, a Cidade da Copa será 

concebida com a presença de alta tecnologia. O projeto 

favorece a segurança e a sustentabilidade do ambiente. 

E proporciona um equilíbrio entre o desenvolvimento 

urbano e a presença dos recursos naturais.” 
 

Chamada de Marketing da “Cidade da Copa”, em seu site oficial. 

Disponível até 2012, em: http://www.odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa/, 

site oficial da Cidade da Copa, da empresa Odebrecht. Página tirada do ar.) 

 

O projeto de 240 ha às margens do Rio Capibaribe, apresenta que mais da metade 

será destinada a parques, espaços verdes e abertos, preservando também a vegetação 

nativa. O incentivo ao uso do transporte público e alternativo, a existência de faixas 

dedicadas para pedestres e ciclistas e a implantação de uma Central de comando e controle 

de toda a Cidade da Copa, através de imagens e informações, são alguns dos itens 

apresentados como diferencial do projeto. Tudo isso como estratégias para atrair turistas 

e residentes, estimular vinda de empresas e expandir modelos de negócios, reduzir 

criminalidade, alavancar o desenvolvimento sustentável e preservar meio ambiente 

(LESSA, 2012). 
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“Lugar para morar, trabalhar, aprender e se divertir. 

Muito além de uma Arena, nasce um novo centro urbano 

em Recife.” 
 

Chamada de Marketing da “Cidade da Copa”, em seu site oficial. 

Disponível até 2012, em: http://www.odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa/, site oficial da Cidade da 

Copa, da empresa Odebrecht. A página foi tirada do ar.) 

 

Além da Arena multiuso - exigência primeira para a realização do evento, de 

acordo com o padrão FIFA -, o empreendimento se mantém dentro das expectativas do 

governo de criação de uma nova centralidade urbana, no entanto, o projeto da Cidade da 

Copa, a partir do momento em que assume uma postura mercadológica, incorpora outros 

usos, apostando na setorização, com áreas de lazer (Figura 7), estudo (Figura 8) e trabalho 

(Figura 9), além de uma grande parcela para incorporação imobiliária (Figura 10). 

 

  

Figura 7: Cidade da Copa - Setor Diversão. 

Fonte: odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa, 

2011. 

Figura 8: Cidade da Copa - Setor Estudo. 

Fonte: odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa, 

2011. 

 

Figura 9: Cidade da Copa - Setor Trabalho. 

Fonte: odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa, 

2011. 

Figura 10: Cidade da Copa - Setor Moradia. 

Fonte: odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa, 

2011. 
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De acordo com as primeiras divulgações, o projeto estava previsto para ser 

desenvolvido em quatro fases, estando a primeira delas prevista para ser concluída a 

tempo da Copa, em 2014 (Figura 11). 

Esta primeira fase tinha orçamento previsto de 800 milhões de reais e tinha como 

equipamentos previstos: a arena multiuso com capacidade para um público de 46 mil 

pessoas e 4.700 vagas de estacionamento, uma praça de celebração, Shopping Center, 

bares, restaurantes e cinemas, centro de convenções, hotel com 300 quartos, campus 

educacional e instalações de segurança do governo. 

As demais fases, previstas para serem executadas até 2024 (Figura 12, Figura 13 e Figura 

14), correspondem aos empreendimentos residenciais, empresarias (torres de escritórios), 

comerciais, centro de convenções, hotéis, escolas de ensino fundamental, escola de ensino 

médio, parques, playgrounds e áreas de convivência. 

 

 

Figura 11: Fase I, a ser executada até 2014. Figura 12: Fase II, a ser executada entre 2015 e 

2019. 

 

Figura 13: Fase III, a ser executada entre 2020 

e 2024. 

Figura 14: Fase IV, a ser executada de 2025 

em diante. 

 

Fonte: odebrechtnacopa.com.br/cidadedacopa, 2011. 
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Apesar disso, até a conclusão do presente trabalho, apenas a Arena Pernambuco 

e as vias principais da “Cidade da Copa” estavam prontas, não havendo qualquer previsão 

de início de obras, ou mesmo de negociações que estejam em andamento para o 

desenvolvimento seja do demais equipamentos, seja do setor imobiliário. 

 

 

2.1.2.2. Ações complementares. 

 

 

Para viabilizar a construção desta nova centralidade, no entanto, uma série de 

medidas e obras complementares tiveram que ser implementadas tanto pelo Poder Público 

Estadual, quanto Municipal. 

 

A flexibilização urbanística 

 

Em 2011 o Plano Diretor Municipal de São Lourenço da Mata, sofreu alterações 

para viabilizar a construção da Arena Pernambuco e da Cidade da Copa, na área escolhida 

pertencente ao Governo do Estado. No PD de 2006, a gleba de 247 hectares estava contida 

numa Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), definida pelo PD de 2006 como: 

 

Imóveis com solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado 

situados em áreas dotadas de infra-estrutura e serviços urbanos a serem 

destinadas prioritariamente, às famílias originárias de projetos de 

urbanização 

 

Segundo as diretrizes, a destinação da área seria objeto de planos urbanísticos 

específicos desenvolvidos pelo poder executivo municipal, devendo ser destinada à 

implantação de Habitação de Interesse Social (HIS). 

No entanto, segundo a Planta Diretora de 2011, a área passa a ser classificada 

como Zona de Urbanização Preferencial 3, em decorrência da alteração na LEI 

2.341/2011, que Modifica dispositivos do Plano Diretor do Município de São Lourenço 

da Mata, Lei Municipal nº 2.159, de 10 de outubro de 2006. O documento não classifica 

ou especifica diretrizes urbanísticas para o local, mas que tem como definição, segundo 

a mesma Lei: 
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Art. 11 – As Zonas de Urbanização Preferencial e de Expansão Urbana 

serão objetos de uso prioritário de Operações Urbanas Consorciadas na 

forma do art. 32 § 1º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

constituindo parcerias entre os setores público e privado na busca de 

melhorias sociais, ambientais e desenvolvimento urbano no território 

municipal. 

Art. 12 – Fica alterada a delimitação das zonas do Município de São 

Lourenço da Mata, de acordo com a planta 01/04 da Lei Municipal nº 

2.159, de 10 de outubro de 2006. 

(Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, São 

Lourenço da Mata, 12 de maio de 2011.) 

 

Em apresentação no evento “Smart City Business”, realizado em Recife em 

2012, representantes do consórcio Arena Pernambuco, colocaram o desenvolvimento de 

um Master Plan da cidade como uma das etapas a serem desenvolvidas pelo ente privado, 

competindo também ao consórcio, estabelecer um “Plano Diretor” específico para o 

projeto, que não necessariamente estaria vinculado ao Plano Diretor Municipal, fato que 

torna evidente que o Município não tem qualquer poder de decisão sobre como e o que 

será implantado dentro dos limites da “Cidade da Copa”. 

Nesse sentido, cabe refletir sobre o que coloca OLIVEIRA, em citação à 

HARVEY: 

David Harvey resumiria que, na “parceria público-privada” do estado 

neoliberal, o Estado e os interesses privados colaboram intimamente 

para coordenas suas atividades em torno do objetivo de aumentar a 

acumulação de capital, o que leva a que “os regulados começam a 

escrever as regras da regulação, enquanto o modo de tomada de decisão 

‘público’ se torna cada vez mais opaco” (HARVEY, 2006, p. 27 apud 

OLIVEIRA, p.68) 

 

Aspecto que também se reflete nas demais alterações observadas no Plano 

Diretor Municipal a partir da Lei supracitada e que será melhor especificado adiante. 

 

Os projetos de mobilidade 

 

Em cumprimento ao acordo firmado com a FIFA a partir da Matriz de 

responsabilidade, cabia ao ente público garantir a facilidade de acesso à Arenas onde 

seriam realizados os jogos das competições. Assim, em paralelo à construção da Arena 

Pernambuco e da “Cidade da Copa”, várias obras de mobilidade urbana foram pensadas e 

desenvolvidas para garantir o acesso ao novo equipamento esportivo. 
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Seguindo a tradição das grandes obras de mobilidade desenvolvidas em cidades 

como Curitiba e Bogotá, o famoso BRT (Figura 15) – Bus Rapid Transport – foi a 

alternativa escolhida como carro chefe da solução desenvolvida para o problema da 

mobilidade durante o mundial, associada ao já existente sistema de metrô. A proposta tinha 

uma abrangência metropolitana, conectando municípios do Norte da RMR – Igarassu, 

Paulista, Olinda – e do Oeste – São Lourenço da Mata e Camaragibe - à área central da 

Cidade do Recife. (Figura 17) 

 

  

Figura 15: Parada do BRT na Av. Caxangá. 

Fonte: Autora, 2012. 

 

Figura 16: Radial da Copa, via principal da 

"Cidade da Copa". 

Fonte: Autora, 2012. 

  

Figura 17: Obras de mobilidade desenvolvidas na Região Metropolitana do Recife para o mundial. 

Fonte: Autora, 2013. 
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Apesar de as obras terem sido empreendidas sob a justificativa do mundial, em 

alguns casos não tinham relação direta com o local de implantação da Arena, tais como a 

Via Mangue e o corredor Norte Sul, pois eram extensivas a outras áreas da Região 

Metropolitana. Apesar disso, a questão da mobilidade teve papel decisivo na 

transformação da dinâmica territorial em São Lourenço da Mata. 

Como já colocamos anteriormente, as cidades mais periféricas da RMR, tem sua 

origem relacionada as vias que levam ao interior do Estado, sendo estas seus principais 

eixos de acesso e concentração, muitas vezes, do centro histórico das cidades. Em São 

Lourenço, o núcleo urbano principal da cidade está localizado às margens da PE-05 – 

conhecida como Av. Dr. Francisco Correia – tendo a cidade crescido para os dois lados 

da via, limitando-se ao Sul pela rodovia federal BR-408. (Cartograma 11). 

 

 

Cartograma 11: São Lourenço da Mata e seus principais eixos viários. Localização da 

"Cidade da Copa" em relação ao Centro. 

Fonte: Autora. 

 

As vias abertas para viabilizar o acesso à Arena Pernambuco e à “Cidade da 

Copa” estão em sua maioria localizadas nos município de Recife e Camaragibe, 

cumprindo a ligação do empreendimento ao sistema público de transporte, seja ele o 

metrô, até a Estação de Cosme e Damião, seja por ônibus, ao Terminal de Integração de 

Camaragibe, no entanto, o impacto que se sente em São Lourenço da Mata e nas cidades 

SÃO LOURENÇO DA 

MATA 

“CIDADE DA 

COPA 

CENTRO 

ZONA DE EXPANSÃO URBANA 
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posteriores à ela, estão relacionados a duplicação da BR-408, uma das principais vias de 

ligação às cidades do interior do Estado, principal via de acesso à Arena e limite físico 

entre as áreas Urbana e Rural do Município. 

Embora muitas vezes novas dinâmicas sejam relacionadas à abertura de novas 

vias (SILVA, CARVALHO, 2012), o que acontece em SLM, na verdade está relacionado 

à duplicação de uma via já estruturada: A duplicação da BR-408 talvez tenha sido a obra 

viária que mais tenha contribuído para a nova dinâmica no município, aspecto que será 

abordado com mais profundidade no próximo capítulo. 

 

 

2.1.2.3. A tessitura de um contexto de transformação 

 

 

Como vimos, a definição de todos os aspectos relativos a forma de ocupação do 

terreno foi proposto pela iniciativa privada, partindo de uma proposta inicialmente 

empreendida pelo Governo do Estado e posteriormente viabilizada a partir de uma 

Parceria Público-Privada. O projeto assume um perfil claramente mercadológico, apoiado 

na ideia de City Marketing, e na consolidação de uma imagem moderna e sustentável, 

como forma de tornar o empreendimento e o local atrativos aos futuros investimentos. 

Assim, além de legitimar os projetos políticos das “ações pró copa”, a proposta 

do projeto vem despertar uma nova dinâmica territorial, que ilustra da melhor forma a 

nova forma de atuação do capital, no processo de desconstrução, reconstrução e 

construção das nossas cidades, tornando evidente o protagonismo privado nas decisões e 

transformações do território. 

Segundo NOVAIS (2012), a história recente do urbanismo e do planejamento 

urbano no Brasil, “revela a cidade sendo tratada como lugar da produção de desigualdades 

sociais”, a partir do momento em que incorpora os projetos urbanos – ou Master Project 

–, um modelo de intervenção pontual, como forma de intervir e não mais planejar as 

cidades. 

A concentração e variedade de usos e os diversos aspectos que contribuem para 

a suposta qualidade ambiental da nova centralidade, apesar de propor criar uma cidade 

mais convidativa e humana, parece conduzir à um modelo excludente, a partir do 
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momento em que o planejamento e o ideário se encerram dentro dos limites da gleba, no 

perímetro de responsabilidade da empresa. 

Apesar de territorialmente estar contida no município de São Lourenço da Mata, 

a “Cidade da Copa”, na verdade, em nada dialoga com o núcleo urbano consolidado, o 

centro histórico e com as áreas já ocupadas da cidade. Conforme coloca Rosenilda, 

moradora local e dona de comércio: 

 

“Para a cidade de São Lourenço é uma coisa meio vazia, a Copa. Você diz “É na cidade 

de São Lourenço”, mas é tão distante a relação com a cidade, o centro de São 

Lourenço. Eu acho que não trouxe tanto benefício assim, pra cidade de São Lourenço, 

mas pro geral, pra Pernambuco, com certeza. 

(Rosenilda, moradora do Bairro de São João e São Paulo, São Lourenço) 

 

Apesar da localização estratégica – na confluência de quatro municípios – a 

gleba encontra-se ainda ilhada, não mantendo relação física com nenhuma outra “parte” 

estruturada das cidades, sendo inclusive rodeada pelo Rio Capibaribe e por grandes áreas 

de preservação ambiental (Cartograma 11 e Figura 18). 

 

Figura 18: Vegetação no trecho entre a BR-232 e a Arena Pernambuco, na BR-408. 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Enquanto proposta de nova centralidade urbana para o Desenvolvimento da 

Zona Oeste da Região Metropolitana, o projeto parece atender aos quesitos relacionados 

a diversidade de uso e ao poder de atração que já desperta, assim como as obras de 

mobilidade urbana a ele associadas já promovem a dinamização econômica de certas 

localidades, tal como ocorre com a duplicação da BR-408, que funcionou como força 
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motriz de uma transformação que extrapola o limite do município (Figura 19), chegando 

à cidades como Carpina e Paudalho. 

 

Figura 19: Conectividade a partir da BR-408. Perspectiva de desenvolvimento para 

outros municípios. 

 

Tendo em vista todas as qualidades atribuídas ao projeto, como bem coloca 

NOVAIS (2012): 

 

No entanto, a emergência dos Projetos Urbanos, acompanhando os 

discursos sobre a atração de fluxos de capitais e competitividade na 

economia global, indica uma perspectiva diferente, relacionada ao 

interesse em garantir e sustentar o desenvolvimento local, ainda que 

sem maior atenção à maneira como os benefícios e os custos serão 

apropriados por diferentes segmentos da sociedade. (NOVAIS, 2012, 

p. 25) 

 

Nessa perspectiva, no entanto, se por um lado existe na perspectiva do poder 

público municipal a preocupação em administrar as transformações econômicas que já se 

fazem mostrar no município, por outro lado, não parece haver preocupação em lançar 

diretrizes urbanísticas que venham de fato a incorporar a nova parcela de cidade, a cidade 

já consolidada ou mesmo minimizar as discrepâncias que surgem a partir da implantação 

de formas de ocupação que tendem a deixar claro o quão socialmente distintas são as 

parcelas de populações que vivem nesses espaços. 

Segundo o Secretário de Planejamento, Ivaldo Beltrão, em entrevista para a 

nossa pesquisa: 
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“Existe a preocupação desde o início, em todas as reuniões das quais eu participei, de 

que a expansão da cidade ela não seja no sentido de excluir. Porque não faria sentido 

trazer uma cidade nova para uma cidade velha. Cada uma das cidades traz suas 

peculiaridades, mas interagindo. 

Então o projeto que se pensa para a cidade da copa, que chamamos dessa forma, é que 

ela seja uma cidade moderna, uma cidade sustentável sobre alguns aspectos, mas que 

ela não seja uma cidade separada de São Lourenço. São Lourenço centro, por exemplo. 

Ora, a gente não pode ter um estádio, uma cidade da copa ali embaixo e, logo aqui 

perto, não ter nenhum tipo de investimento. Por mais simples que ele seja, vamos pensar 

na área de saúde, que você possa criar postos médicos, fazer pavimentação, criar um 

posto policial, você possa criar alguns serviços que as pessoas também se sintam 

contempladas com o desenvolvimento do outro lado.” 

(Sec. Ivaldo Beltrão, em entrevista concedida no dia 03/07/2014) 

 

Aparentemente já tendo isso claro, como principal ação por parte do município, 

temos ações de cunho social sendo elaboradas com foco na capacitação profissional, 

como forma de integrar a população com a “Cidade da Copa”, através principalmente do 

trabalho, conforme aponta a Secretária de Comunicação social e institucional do 

Município: 

 

“Todas as ações dele [o prefeito] são pensada nas pessoas de baixa renda. Que 

é aquela pessoa que se você não educar e não der oportunidade pra essas 

pessoas, são aquelas que mais na frente vão te causar mais dor de cabeça pelas 

desigualdades social. Então, e o que ele faz? Ele começa com a capacitação 

dessas pessoas, pra que essas pessoas comessem a trabalhar ao redor de tudo 

que acontece ao redor dela. Porque se aquela pessoa de baixa renda está vendo 

que a cidade está crescendo, por que ela não está crescendo junto?” 
(Sec. Renata Gondim, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 

 

Essencial, mas insuficiente, do ponto de vista das desigualdades urbanas, tal 

medida aponta para um horizonte onde a dualização social e a fragmentação espacial 

(LAGO, 2000), se tornam cada vez mais evidentes na cidade, a partir do 

negligenciamento da sua função enquanto regulador do espaço urbano na garantia do 

cumprimento de sua função social (Estatuto da Cidade) e privilegia o papel do capital 

imobiliário na relação entre reestruturação econômica e mudanças espaciais (SOUZA, 

2013). 

Conforme já foi colocado anteriormente, o fato é que, os impactos para a cidade 

vão além da construção da nova centralidade em si, “cidade” que ainda nem começou a 

ser construída. Nesse sentido, temos como objetivo contribuir na compreensão dos 

impactos dessa grande intervenção urbana, sob a perspectiva da consolidação de uma 
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nova dinâmica imobiliária que encontrou na cidade condições de mercado convidativas 

ao desenvolvimento do setor. 

Para tanto, o próximo capítulo apresentará o ambiente encontrado pelo mercado 

imobiliário em São Lourenço da Mata, aqui posto como favorável ao desenvolvimento de 

uma nova dinâmica imobiliária, expondo três aspectos fundamentais: 

(i) A flexibilização urbanística, a partir das alterações do zoneamento e dos 

parâmetros urbanísticos do Plano Diretor, empreendidas pelo Governo 

Municipal; 

(ii) Alguns números que possam tentar ilustrar o déficit habitacional do município; 

(iii) Aspectos do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

 

 A contextualização desse ambiente se faz essencial para o entendimento das 

análises postas na última etapa deste trabalho. 
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“A principal responsabilidade do urbanismo e do planejamento urbano é desenvolver – 

na medida em que a política e a ação pública o permita – cidades que sejam um lugar 

conveniente para que essa grande variedade de planos, idéias e oportunidades 

extraoficiais floresça, juntamente com o florescimento dos empreendimentos públicos.” 

(JACOBS, 2009. p. 267) 
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3 | VIABILIZANDO MUDANÇAS E CONSTRUINDO A 

OPORTUNIDADE. 

 

 

Como apresentamos ao longo do capítulo anterior, a “nova dinâmica territorial” 

de que falamos, se construiu a partir da definição da realização da Copa do Mundo de 

2014 em Recife e da decisão de implantação da Arena Pernambuco junto a proposta de 

construção da nova centralidade urbana, a “Cidade da Copa”, em São Lourenço. 

Para viabilizar a construção desta nova centralidade, no entanto, uma série de 

obras complementares tiveram que ser implementadas pelo Poder Público Estadual, 

enquanto medidas relacionadas a legislação urbanística Municipal eram empreendidas 

pela prefeitura para viabilizar tanto o projeto, quanto os demais investimentos esperados 

para a cidade. E é a partir desse momento que o setor imobiliário passou a ter expressiva 

atuação no município, contribuindo ainda para a manutenção da ideia de desenvolvimento 

e crescimento da cidade. 

Nesse contexto, não faria sentido analisar a nova dinâmica imobiliária que se 

instala na região, sem antes perpassarmos pelos aspectos que tornaram possível e até 

promissora a transformação do município em um novo território de atuação do capital 

imobiliário. Para tanto, abordamos nestes capítulo os três aspectos considerados 

fundamentais diante do cenário de crescimento na oferta de novas moradias encontrado 

em São Lourenço da Mata: 

(i) A Flexibilização Urbanística e a grande disponibilidade de terras 

(ii) Demanda Reprimida 

(iii) Programa Minha Casa, Minha Vida 

 

 

3.1. A flexibilização urbanística e a grande disponibilidade de terras 

 

Como já foi colocado em momento anterior desse trabalho, em 2011 o Plano 

Diretor Municipal de São Lourenço da Mata, sofreu alterações para viabilizar a 

construção da Arena Pernambuco e da Cidade da Copa, passando de Zona Especial de 
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Interesse Social (ZEIS), em 2006, para uma Zonas de Urbanização Preferencial 3, em 

2011. No entanto, as mudanças trazidas por essa nova Lei não se encerram aí. 

Dentre as alterações mais significativas trazidas pelo novo Zoneamento e pelos 

novos índices urbanísticos de 2011, temos: 

 Ampliação da Macrozona Urbana, extrapolando o limite da BR-408; 

 Ampliação dos limites e criação de novas Zonas de Urbanização Preferencial 

(ZUP), além da divisão por tipo de Zonas (ZUP 1 à ZUP 3) e por setores, 

diferenciando assim os gabaritos máximos permitidos; 

 Redesenho das Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPA); 

 Extinção de algumas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 Aumento do limite de gabarito em várias Zonas (ZUP, ZUR) – chegando 

algumas vezes a ser dobrado ou quadruplicado. 

 

Considerando que estamos tratando da nova dinâmica imobiliária, para o 

presente trabalho iremos focar nas questões relativas as áreas de uso residencial que 

sofreram algum tipo de alteração nos índices urbanísticos – em especial o gabarito - e no 

zoneamento, ou seja, as Zonas de Urbanização Preferencial 01 (ZUP 01) e as Zonas 

Urbanização Restrita 04 (ZUR 04). 

 

Zonas de Urbanização Preferencial 

 

De acordo com o Plano Diretor de 2006, as áreas contidas dentro da Zona de 

Urbanização preferencial se caracterizam como espaços urbanos, ocupados ou não, 

contíguos ao centro urbano principal (Cartograma 12), se limitando entre o lado direito 

da BR-408 (no sentido interior) e o Rio Capibaribe, e as margens da Avenida Doutor 

Francisco Correia, próximo ao núcleo urbano principal. Sendo divididas em duas 

subzonas: 

I – a Zona de Urbanização Preferencial 01 / Área Urbana Central – 

ZUP01 formada pelos espaços urbanos, ocupados ou não, contíguos ao 

Centro Urbano Principal, onde se pretende estimular a ocupação através 

da qualificação, otimização e expansão da infra-estrutura urbana; 

II – a Zona de Urbanização Preferencial 02 / Tiúma – ZUP02 formada 

pelas áreas de ocupação rarefeita e pelos vazios urbanos da localidade 

de Tiúma, onde será estimulada a consolidação de um novo núcleo de 

desenvolvimento urbano para o Município através da requalificação 

urbana da área; 

(Lei nº 2.159, 10 de outubro de 2006, p. 16) 
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Ou seja, se caracterizavam por ser áreas parcialmente dotadas de infraestrutura 

e que guardam certo grau de integração com a malha urbana já consolidada. Nesse 

sentido, as diretrizes específicas e os índices urbanísticos propostos, tanto no PD de 2006 

quanto de 2011, visavam estimular a ocupação para consolidar essas novas áreas através 

da requalificação da infraestrutura urbana. 

No entanto, a partir de 2011, apesar de manter a proposta de consolidação a partir 

da “qualificação, otimização e expansão da infraestrutura urbana”, observamos que há 

uma expansão considerável das áreas do município classificadas como Zonas de 

Urbanização Preferencial (Cartograma 13), extrapolando, inclusive, o limite da área 

urbana do município – BR-408, segundo o PD de 2006 -, passando esse eixo a também 

assumir ares de vetor de crescimento, intensivo e extensivo, da cidade. 

 

  
Cartograma 12: Zonas de Urbanização 

Preferencial - Plano Diretor (2006). 

Cartograma 13: Zonas de Urbanização 

Preferencial - Planta Diretora (2011).

 

Além do aumento da área de extensão das Zonas de Urbanização Preferencial, o 

novo zoneamento, trouxe uma nova subdivisão em três categorias, além da criação de 

setores: 

 Zona de Urbanização Preferencial 1 - Setor 1 e Setor 2; 

 Zona de Urbanização Preferencial 2 (ZUP2); 

 Zona de Urbanização Preferencial 3 (ZUP3). 

 

Tanto a ZUP 2 quanto a ZUP 3 – sendo esta última referente a área onde irá se 

instalar a “Cidade da Copa” -, não trazem parâmetros e diretrizes específicas, ficando a 

cargo de projetos e planos especiais. Por outro lado, a ZUP 1 traz novos parâmetros 

ZUP 1 

ZUP 2 

ZUP 1 

ZUP 1 

ZUP 2 

ZUP 3 

(Setor 1) 

(Setor 2) 
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urbanísticos relacionados aos espaçamentos e ao gabarito, onde as Zonas de Urbanização 

Preferencial do Setor 1, se mantém com a permissividade de construção até 4 pavimentos 

– o que já permitia a construção de empreendimentos de porte comercial -, enquanto o 

Setor 2 – localizados em áreas mais distantes do centro histórico e comercial da cidade, 

permite a construção de até 8 pavimentos para conjuntos de uso habitacional. 

As implicações destas alterações para a recente dinâmica territorial, serão 

aprofundadas no próximo capítulo. 

Nesse sentido, cabe destaque também a extinção das Zonas Especiais de 

Interesse Social II (ZEIS II) (Cartograma 14, em laranja e Cartograma 15), em detrimento 

da expansão das Zonas de Urbanização Preferencial e, no caso do setor mais ao Sul, para 

a viabilização da construção da “Cidade da Copa”. Claramente indo de encontro as 

indicações antes postas para estas áreas, que, segundo o documento do Plano Diretor 

Municipal de 2006: 

 

Art.46º As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS têm como 

objetivos específicos: 

II – Zonas Especiais de Interesse Social II - ZEIS II: 

a) Promover a implantação de Habitação de Interesse Social – HIS, 

incluindo equipamentos e espaços públicos; e, 

b) Constituir áreas disponíveis destinadas à relocação de famílias 

provenientes das áreas de risco, non aedificandi e sob intervenção 

urbanística. 

 

  
Cartograma 14: Zonas Especiais de Interesse Social - Plano Diretor (2006). 

Cartograma 15: Zonas Especiais de Interesse Social - Planta Diretora (2011).

 

Tal mudança reflete uma nova tendência de crescimento da cidade, onde o Plano 

Diretor enquanto instrumentos urbanísticos que deveria ampliar o acesso à terra bem 

ZEIS 1 

ZEIS 2 ZEIS 1 
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localizada para produção de moradia de baixa renda (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2013, p. 18), deixa de lado sua função social em detrimento das forças da nova dinâmica 

territorial, impulsionada sobretudo, pelo aumento do interesse do setor imobiliário na 

região. 

 

Zona de Urbanização Restrita 4 

 

De acordo com o Plano Diretor de 2006, as Zonas de Urbanização Restrita se 

caracterizam por serem áreas de transição entre o rural e urbano, de ocupação rarefeita e 

predomínio de paisagens naturais, tendo as diretrizes urbanísticas a função de restringir a 

ocupação e otimizar a infraestrutura existente. 

Se divide em quatro subzonas: Zona de Urbanização Restrita de Aldeia 

(ZUR01), Zona de Urbanização Restrita de Penedo (ZUR02), Zona de Urbanização 

Restrita de Matriz da Luz (ZUR03) e Zona de Urbanização Restrita de Capibaribe 

(ZUR04). 

As áreas têm como característica comum o fato de serem áreas periféricas, 

distantes do núcleo urbano central, de ocupações rarefeitas e carentes de infraestrutura, 

além de, em alguns casos, apresentarem presença de áreas com condições não 

recomendáveis a ocupação (risco). 

Em 2011, as subzonas sofrem leves alterações, com exceção da ZUR 4, que, 

apesar de não sofrer mudanças em termos de área de abrangência (Cartograma 16), passa 

a permitir nas áreas mais planas, ocupações com até 4 pavimentos, conforme aponta o 

índice urbanístico:  

 

Estabelecer parâmetros de ocupação restritivos nas áreas com 

declividade acentuada baseados no Manual do Projeto Viva o Morro / 

A densidade construtiva será controlada pelo gabarito / Nas áreas planas 

será permitido gabarito 4, mediante análise especial por parte da 

Prefeitura e desde que a infraestrutura instalada comporte o novo 

empreendimento. 

(Observações sobre os índices urbanísticos referentes Zona de 

Urbanização Restrita 04 / Capibaribe - ZUR04, 2011) 
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Cartograma 16: Zona de Urbanização Restrita 4 - Plano Diretor (2006 - 2011). 

 

 

Como podemos ver (Mapa 1 e Mapa 2), as alterações sofridas no Plano Diretor 

Municipal de 2006, conduziram a construção de um instrumento, que tem como diretriz 

principal o aumento da permissividade construtiva, sobretudo nas áreas tangentes as 

principais vias da cidade – Avenida Doutor Francisco Correia e no eixo da BR-408, antigo 

limite entre as zonas rural e urbana da cidade -, e nas áreas localizadas mais a Oeste da 

Cidade. 
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Mapa 1: Zonas que sofreram alterações - Plano Diretor do Município de São Lourenço da Mata (2006). 

 

Fonte: Plano Diretor, 2006 – São Lourenço da Mata. Reprodução da Autora. 

8
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Mapa 2: Alterações no Zoneamento - Pano Diretor do Município de São Lourenço da Mata (Lei 2.341/2011). 

 

Fonte: Planta Diretora, 2011 – São Lourenço da Mata. Reprodução da Autor.

8
3

 



84 

 

Em entrevista ao Secretário de Planejamento e Infraestrutura do Município, 

questionamos quando se observou a necessidade de alteração do Plano Diretor 

Municipal e se em algum momento houve diálogo com a iniciativa privada. Segundo 

ele: 

 

“Eu te digo uma coisa, eu acho até que poderia ter sido discutido sim com essas 

empresas. Mas nem sempre essa relação ela se dá da maneira correta e no tempo 

correto. Eu posso dizer que eu, junto com meu pessoal, tivemos essa iniciativa a 

partir do momento quando começamos a ouvir as pessoas, querendo expandir, 

chegando aqui. Ai eu chamei o pessoal, foi feito tudo aqui, e justamente mexemos 

no plano diretor, mexemos nos gabaritos, em algumas áreas. Já por conta dessa 

demanda.  Na hora que você bitola os gabaritos para uma determinada região, e 

o preço daquilo começa a subir bastante, aquilo acaba sendo inviável. Você tem 

que tornar o negócio viável, senão não faz sentido.” 

(Sec. Ivaldo Beltrão, em entrevista concedida no dia 03/07/2014) 

 

E complementa: 

 

“E o que a prefeitura fez, além de ter suas áreas em condição de ser explorada? 

Partimos para fazer um grande trabalho de modificação do plano diretor, lá no 

início. E esse plano diretor no início ainda foi um pouco acanhado, porque a gente 

disse... Ah, até quando eu preciso mexer para que sejam feitos incentivos, para que 

as empresas continuem vindo pra cá?! Mas foi feito. Desde o início estamos aqui 

e nosso primeiro trabalho foi justamente mexer no plano diretor. E foi feito, e hoje 

novamente está sendo mexido porque o efeito ainda foi pouco pra aquilo que as 

pessoas acham que é possível investir.” 

(Sec. Ivaldo Beltrão, em entrevista concedida no dia 03/07/2014) 

 

A colocação do secretário, contribui para que acreditemos que, de fato, 

mecanismos que deveriam servir como instrumentos de regulação e ordenamento do 

território, apenas vem servindo para legitimar a transformação do município, 

incentivando a construção de novos conjuntos residenciais imobiliários sem 

verdadeiro envolvimento da prefeitura na definição de diretrizes que melhor 

conduzam o crescimento do município, se resumindo, ao que tudo indica, a 

contrapartidas relacionadas ao uso: 

 

“Vem o investimento na área imobiliário, dentro desse investimento tem que 

passar por uma aprovação da prefeitura, e nessa aprovação junto com a obra tem 

que ter uma área de lazer, tem que ter um espaço público, uma escola um posto de 

saúde, porque você vai evitar um aglomerado, você vai fazer com que as pessoas 

tenham acesso a tudo necessário, ao que está em volta. E com isso você vai 

construindo um crescimento organizado.” 

(Sec. Renata Gondim, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 
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Em todo caso, a nova dinâmica é apontada como positiva pela gestão 

municipal, tendo em vista que nos últimos anos houve aumento significativo no valor 

de arrecadação de impostos municipais21, havendo grande expectativa de 

crescimento na arrecadação nos próximos anos. 

A exemplo disso, cabe destacar o crescente da receita tributária total 

arrecadada no município (Gráfico 1), sobretudo a partir do ano de 2009, tendo um 

aumento considerável de receitas proveniente tanto da arrecadação do IPTU (Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) quanto de ISS (Imposto sobre 

Serviços). 

 

Gráfico 1: Receita Tributária Total - Participação IPTU e ISS (1999 - 2011) 

 

Fonte: IPEADATA apud https://www.deepask.com/ 

 

Nesse contexto, cabe destacar que, historicamente, o município não contava 

com grande arrecadação de IPTU, devido a dois aspectos: o primeiro, ao fato que 

grande parte da população não tinha condições de arcar com os valores da taxa; e o 

segundo, conforme colocado no diagnóstico Urbano de 2006: 

 

Para atrair atividades novos negócios ou empreendimentos para o município, com 

o intuito sobretudo de promover a criação de novas oportunidades de trabalho e 

renda para a população do município, especialmente os jovens, o poder público 

local tem procurado alternativas reais que possam viabilizar essa atração através 

de ações voltadas para os incentivos fiscais, como isenção de tributos municipais 

como IPTU e o ISS, bem como a criação de um banco de terras para doação. (SÃO 

LOURENÇO DA MATA, 2006, p. 37) 

                                                 
21 Segundo reportagem do Diário de Pernambuco (jornal de grande circulação do Recife) a 

arrecadação de tributos municipais passou de R$ 2,9 milhões em 2008 para R$ 11,2 milhões em 2013, 

tendo a receita corrente passado de R$ 90,7 milhões para R$ 126,2 milhões no mesmo período 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2014). 
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Grande disponibilidade de terras 

 

Segundo o diagnóstico urbano municipal desenvolvido em 2006, a Zona 

Urbana e de Expansão Urbana somaria uma área em torno de 33,66 km² (12,7% do 

Município), enquanto a Zona Rural apresentava uma total de 229,34 km² (87,3% da 

área do Município). A partir do novo Zoneamento, a área de expansão urbana se 

estende para além do limite urbano/rural, estabelecido até o PD 2006 – a BR-408 

(Figura 20). 

 

Figura 20: Vista aérea de São Lourenço da Mata, com destaque para a 

BR-408 e Bairro Planejado com 64 torres residenciais sendo 

construído. 

Fonte: Victor Souza, 2014. 

 

Dessa forma, o aumento considerável nas áreas passíveis de urbanização, 

aliado as alterações nos índices urbanísticos – limite de gabarito e espaçamentos -, 

contribuem significativamente para o desenvolvimento do setor imobiliário na 

cidade, inclusive em áreas próximas ao centro histórico e comercial e as principais 

vias de acesso a cidade. 

Vale ressaltar que, segundo este documento, quando se referindo as 

“Tendências locacionais dos empreendimentos imobiliários habitacionais” no 
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município, apenas fazia menção aos programas de habitação desenvolvidos pelo 

governo e as ocupações informais e assentamentos precários registrados no 

município. 

Tal aspecto, aliado ao levantamento dos lançamentos imobiliários feitos a 

partir de documentos da ADEMI, nos leva a confirmar a ausência de todos e qualquer 

tipo de dinâmica imobiliária no município até o ano de 2010, dinâmica esta que passa 

a encontrar um caminho convidativo para o desenvolvimento do setor na cidade. 

 

 

3.2. Demanda reprimida. 

 

Segundo diagnóstico municipal, desenvolvido em 2006, pela prefeitura de 

São Lourenço da Mata, a evolução no número de domicílios particulares permanentes 

se mantinham praticamente constantes, com tímida elevação, ao contrário do que 

acontecia em outras cidades da Região Metropolitana. As grandes variações 

observadas no período de 1970-1980 e de 1980-1990 podem ser atribuídas à 

implantação de grandes conjuntos habitacionais construídos pela COHAB no 

município (BITTOUN, MIRANDA, SOUZA, 2011) e à emancipação do então 

Distrito de Camaragibe, ocorrida em 1982, respectivamente (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Total de domicílio particulares permanentes. 

 

Fonte: Plano Diretor Participativo de São Lourenço da Mata – Relatório Final, 2006. Complemento 

com os dados do IBGE, 2010. 

 

De acordo com o documento essa característica poderia ser atribuída à baixa 

dinâmica de sua economia, sobretudo de seu mercado imobiliário, e no baixo nível 

1970 1980 1991 2000 2010

Recife 193.609 246.727 306.071 376.022 477.166

São Lourenço da Mata 17.267 27.649 18.108 22.253 26.729
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de renda da maior parte da população. Por outro lado, tais dados podem remeter à 

necessidade por habitação, que, segundo o Secretário de Planejamento e 

Infraestrutura do Município, em entrevista cedida à presente pesquisa, a Cidade de 

São Lourenço da Mata apresenta uma demanda reprimida. 

De acordo com nota técnica desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), sobre as estimativas do déficit habitacional brasileiro 

(2007-2011) por municípios (FURTADO, NETO e KRAUSE, 2013), a Região 

Metropolitana do Recife tem um déficit de 126.653 unidades habitacionais (43,82% 

do déficit Estadual, que é de 288.999 moradias) se sobressaindo nacionalmente 

quando se compara a concentração do déficit habitacional na relação centro periferias, 

quando temos na capital um déficit de 55.046 moradias (43,5%), os demais 

municípios da RMR dividem os 71.603 (56,5%) restantes22. 

Segundo este documento: 

 

O Déficit Habitacional é indicador que contribui para a formulação 

e avaliação da política habitacional, na medida em que orienta o 

gestor público na especificação das necessidades das moradias. O 

objetivo do indicador é orientar os agentes públicos responsáveis 

pela política habitacional na construção de programas capazes de 

suprir a demanda explicitada na estimação do indicador nas 

distintas esferas de governo: municípios, Distrito Federal, estados 

e União. (FURTADO, NETO e KRAUSE, 2013p.3) 

 

Esse número é estimado considerando quatro componentes que compõe o 

déficit total, sendo eles: domicílios precários, situação de coabitação, domicílios cujo 

valor do aluguel é superior a 30% da renda domiciliar total e domicílios em situação 

de aluguel com mais de três habitantes usando o mesmo cômodo de dormitório 

(FURTADO, NETO e KRAUSE, 2013). Contudo, uma versão básica deste déficit é, 

também, definida pela Fundação João Pinheiro, que historicamente calcula o déficit 

habitacional para o Brasil e seus municípios, desde a década de 90. 

Neste caso, o déficit habitacional básico é mensurado como a soma das 

moradias a serem acrescidas para atender a situações de cohabitação (famílias 

conviventes e residentes em cômodos) e dos domicílios que necessitam de reposição 

                                                 
22 De acordo com o documento, essa relação é também encontrada na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, enquanto nas demais Capitais a relação centro periferia gira em torno de 2/3 do déficit 

(FURTADO, NETO e KRAUSE, 2013). 
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(domicílios rústicos e improvisados). Expressa a necessidade mais imediata de 

construção de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de 

habitação, detectada em certo momento. Para o município de São Lourenço da Mata, 

este déficit habitacional básico foi estimado em 2.700 moradias, conforme dados do 

Censo Demográfico do IBGE, em 2010.23 

 

Tabela 4: Estimativa do Déficit Habitacional Básico por componentes. São Lourenço da Mata, 

2010 

ITENS 
NÚMERO DE 

DOMICÍLIOS 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

d
o

 D
éf

ic
it

 

H
ab

it
ac

io
n

al
 

B
ás

ic
o

 

Domicílios Particulares Improvisados 30 

Domicílios Rústicos (2) 778 

Domicílios Tipo Cômodo (4) 74 

Famílias Conviventes Secundárias (3) 1818 

Déficit Habitacional Básico (1) 2.700 

Domicílios Particulares Permanentes 30.317 

Percentagem do Déficit Habitacional Básico sobre os 

Domicílios Particulares Permanentes (%) 
8,9 

 

Chamadas: (1) O Cálculo de Déficit Habitacional Básico do município foi obtido do seguinte 

modo: somaram-se os valores absolutos das quatro variáveis componentes do déficit 

habitacional. (2) Os Domicílios Rústicos de 2010 referem-se às paredes não-duráveis dos 

domicílios, que correspondem aos domicílios com madeira aparelhada; taipa revestida e não 

duráveis. (3) A estimativa para 2010 da variável "Família Convivente Secundária" foi obtida 

considerando a redução de 30% das famílias conviventes que não têm a intenção de constituir 

seu próprio domicílio (Conforme constatado pela Pesquisa IBGE/PNAD 2007 e já 

considerado na estimativa da FJP para o Déficit Habitacional do Brasil 2008). (4) Domicílios 

tipo cômodo, em 2010, corresponde a habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de 

porco. 

Fonte: Maria Rejane Lyra, 2014. 

 

Em ambas as definições (básica ou ampliada) do déficit habitacional, dentre 

os fatores que contribuem para a estimativa deste déficit está a recomposição da 

estrutura familiar brasileira (MAGALHÃES, TONUCCI FILHO e SILVA, 2011): 

“O conjunto de mudanças estruturais que configura um novo mercado imobiliário 

no Brasil recente passa também pela reorganização do perfil de famílias e 

domicílios brasileiros, isto é, por um importante conjunto de mudanças 

                                                 
2323 Estimativa realizada para este trabalho pela demógrafa Maria Rejane Lyra, com base nos dados 

do Censo Demográfico de 2010.  
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demográficas de longo prazo e que se afirmam com clareza nas últimas duas 

décadas. 

(...) O Censo demográfico de 2000 forneceu um retrato que, à luz das projeções de 

populações realizadas duas décadas antes, soou surpreendente. Confirmava-se que 

o ritmo de crescimento da população brasileira como um todo havia se 

desacelerado muito e que, em consequência disso o país entrava não em um cenário 

catastrófico de ‘crescimento demográfico explosivo’, e sim em um período de 

mudanças em sua estrutura etária e domiciliar, ambas com conexões importantes 

com a produção do espaço urbano e a dinâmica imobiliária residencial em 

particular.” (MAGALHÃES, TONUCCI FILHO e SILVA, 2011, 0. 27) 

 

Tal aspecto se confirma se avaliarmos os números referentes ao município 

de São Lourenço da Mata, onde vemos um percentual significativo (61,76%) das 

famílias residentes em domicílios particulares cuja estrutura familiar é composta por 

2 ou 3 pessoas, conforme aponta o Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1: Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das 

famílias. 

Número de pessoas por 

família 

Número de 

famílias 
% 

2 8.882 29,96 

3 9.427 31,80 

4 6.722 22,67 

5 2.832 9,55 

Mais de 5 1.784 6,02 

TOTAL 29.646 100,00 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Nesse sentido, cabe considerarmos ainda informações sobre a população 

economicamente ativa de São Lourenço da Mata, ou seja, com 18 anos ou mais, 

veremos que 58,03% total do município se enquadra nesse perfil. No entanto, desse 

total, apenas 4,26% tem um rendimento entre 3 e 5 Salários Mínimos (PNUD, 2013), 

o que as permitiria adquirir um imóvel através do financiamento pelo Programa 

“Minha Casa, Minha Vida”. Nesse contexto, no entanto, é preciso considerar que o 

programa, apesar de se propor a atender as faixas menos favorecidas, é por si só 

excludente. 
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3.3. Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

 

 

Aliados a estes fatores, o programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, 

surge como fator impulsionador no aumento da oferta de novos empreendimentos, 

criando um contexto ideal para o desenvolvimento de uma dinâmica de mercado 

positiva para o capital imobiliário. Aspecto que se evidencia quando identificamos 

que todos os 16 novos empreendimentos incorporados até o momento no município24 

e que fazem parte dessa pesquisa, oferecem as facilidades de financiamento pelo 

programa. 

O PMCMV, consiste num sistema de produção residencial capitalista 

sustentada, onde a partir de critérios institucionais, o Estado interventor restringe a 

liberdade de decisão e de alocação de recursos produtivos a partir da definição de 

produção para uma faixa de renda específica por outro lado, garantindo a realização 

da produção (ABRAMO, 1995). 

O desenho adotado para o programa é fortemente ancorado na participação 

do setor privado evidenciando seu caráter econômico25. Pelo volume de recursos 

viabilizados promoveu uma efervescência no setor da construção civil - 

tradicionalmente de grande participação no PIB do país. (TENÓRIO, 2012) 

Criado pelo Governo Federal com a finalidade de promover o acesso à 

moradia as famílias de mais baixa renda, além de tornar possível o sonho da casa 

própria, e contribuir com a diminuição do déficit, o programa tem incentivado a 

construção de novos empreendimentos, sobretudo nas periferias das metrópoles, 

como temos visto na Região Metropolitana do Recife. 

Tal aspecto se dá sobretudo, devido à grande disponibilidade de terras 

nessas localidades, aspecto positivo para a atual escala do mercado, o que torna viável 

                                                 
24 Pesquisa realizada pela internet, entre os anos de 2011 e 2014, em sites imobiliários, e em jornais 

de grande circulação da capital. Todos os empreendimentos identificados faziam parte do programa 

de financiamento do Governo Federal, “Minha Casa, Minha Vida”. 
25 Segundo BEZERRA (2012), O PMCMV foi inspirado na experiência Chilena, considerada pelo 

empresariado da construção civil como o modelo ideal para promover uma dinamização do setor 

habitacional. Protagonizado pelo setor privado, o programa tinha forte caráter econômico, tratando-se 

de uma estratégica anticíclica - utilizadas pelo governo federal para combater os efeitos 

negativos da crise mundial na economia brasileira. (D’AMICO, 2011 apud BEZERRA, 

2012). - que, através de um grande volume de dinheiro impulsionava o setor da construção civil. 
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os investimentos em construção de moradias para atender ao programa. Da mesma 

forma, se tornando viabilizador de investimentos em áreas de mercado não 

consolidado. 

Tecido este contexto, convém reforçar o repentino aumento das ofertas de 

novas habitações no município de São Lourenço da Mata e o consequente 

aquecimento de um mercado imobiliário até então pouco expressivo. O que se tem 

visto é um número significativo de novos produtos imobiliários em forma de 

pequenos núcleos urbanos planejados que vem se somar à nova “cidade planejada”. 

Se antes predominava em São Lourenço da Mata, tipologias habitacionais 

de pequenas casas e pequenas edificações - com no máximo três pavimentos (Figura 

21) - hoje a expectativa é de que novas tipologias habitacionais e novos padrões 

construtivos (Figura 22) sejam introduzidos na cidade, onde, em vários casos, as 

construtoras incorporam as “vantagens” dos condomínios clube, associados ao mote 

da Copa e às facilidades do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MELLO, 2013). 

 

  

Figura 21: Área central do município de São Lourenço da Mata. 

Fonte: Germana Santiago, 2013. 

Figura 22: Novo empreendimento imobiliário situados na área de expansão urbana em São 

Lourenço. 

Fonte: Germana Santiago, 2013. 

 

A cidade de São Lourenço da Mata, este novo território de possibilidades e 

oportunidades, dia após dia, vem se transformando, enquanto a cidade ideal, mesmo 

que ainda distante de se tornar real, segue se consolidando no imaginário. A “Cidade 

da Copa”, monumento pela realização de um megaevento esportivo, se torna aspecto 

decisivo e fundamental para a transformação de um território, como embriões de um 

legado cujos impactos positivos e negativos já veem tomando forma, já vem se 

mostrando nas cidades. 
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“Um mercado é uma arena para trocas potenciais.” 

(KOTLER, 1988. p. 33) 
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4 | SÃO LOURENÇO DA MATA E A NOVA DINÂMICA 

TERRITÓRIAL: O PAPEL DO MARKETING E A NOVA 

DINÂMICA IMOBILIÁRIA NO CONTEXTO DA COPA DO 

MUNDO DE 2014. 

 

 

Tecido o contexto em que essa nova dinâmica se desenvolve, destacando 

mais uma vez, a implantação da “Cidade da Copa” como principal indutora das 

recentes transformações no território. Tendo isso em vista, tomamos como 

referência-metodológica a pesquisa “Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano: 

o que se pode aprender com a experiência brasileira?” (VAINER, 2006; NOVAIS et 

al 2007)26, que analisa a relação de grandes projetos urbanos com a cidade a partir de 

várias perspectivas de análise. 

Considerando o atual contexto de transformações na cidade, o presente 

trabalho teve como foco as Rupturas na dinâmica imobiliária – numa perspectiva de 

transformação da legislação urbanísticas e na conformação de uma nova distribuição 

espacial dos modos de uso do solo – com especial atenção à função simbólica que 

assume a “Cidade da Copa” na dinâmica recente do município, expressa sobretudo 

através da mudança de identidade da cidade e das atividades de marketing 

relacionadas à promoção dos empreendimentos imobiliários, evidenciando as 

rupturas simbólicas ocorridas na cidade. 

Como temos dito, o objetivo principal deste trabalho é caracterizar a nova 

dinâmica territorial vivida pelo município de São Lourenço da Mata, ao longo dos 

últimos 5 anos, a partir da definição da realização da Copa do Mundo de 2014 em 

Recife, da decisão de implantação da Arena Pernambuco na cidade e da proposta de 

construção da nova centralidade urbana, a “Cidade da Copa”. 

                                                 
26 Pesquisa realizada no âmbito do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza 

(ETTERN) do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ). (OLIVEIRA, 2012) 
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Tendo como foco principal a constituição de um novo mercado imobiliário, 

abordamos a nova dinâmica territorial (imobiliária) no município de São Lourenço 

da Mata a partir de cinco eixos de análise:  

No primeiro tópico, intitulado “O papel do marketing na consolidação de 

um mercado”, apresentaremos as estratégias e instrumentos do marketing – da cidade 

e imobiliário - que contribuíram para a (re)construção da imagem do lugar e a 

consequente consolidação do novo braço do mercado de imóveis, demonstrando o 

quão decisivo o “fator Copa” foi na consolidação desse mercado, a partir das 

estratégias de marketing utilizadas, seja pelo poder público municipal, seja pelo 

empreendedor privado, como forma de atribuir valor ao seu produto. 

O segundo, “O novo mapa do desenvolvimento - Caracterização das 

relações urbanas: Os Empreendimentos e a cidade”, fala das relações que se 

estabelecem na cidade, a partir das alterações propostas pelo novo zoneamento e 

pelos novos índices instaurados pela Lei 2.341/2011. Nesse sentido, apresentamos 

uma análise comparativa entre a localização dos empreendimentos e a nova 

referência urbanística. 

Em, “A nova dinâmica imobiliária: A cidade e os novos empreendimentos”, 

terceiro tópico deste capítulo, apresentaremos os novos empreendimentos 

imobiliários lançados no município de São Lourenço da mata, no período entre 2010 

e junho de 2014, caracterizando-os qualitativa e quantitativamente, sob os aspectos: 

tipológicos, de porte (total de blocos, pavimento e unidades habitacionais), de 

localização (por bairro) e da facilidade de acesso. 

No quarto tópico, “Para Falar de preços”, conduzimos o leitor pelo 

processo de valorização dos imóveis lançados ao longo dos últimos cinco anos, 

fazendo uma breve leitura sobre a relação entre preço, localização e perfil de imóveis. 

No quinto e último tópico, “As novas dinâmicas sob a perspectiva dos 

agentes finais do ciclo da dinâmica imobiliária: os consumidores.”, como o título já 

sugere, serão apresentadas as perspectivas dos consumidores da cidade, na figura 

tanto dos compradores dos novos empreendimentos, quanto dos moradores da 

cidade. A abordagem terá como objetivos: (i) Caracterizar o público consumidor dos 

novos empreendimentos imobiliários; (ii) identificar as expectativas desse público 

diante da nova dinâmica por que passa o município; (iii) Apresentar as expectativas 

dos novos e antigos moradores da cidade diante da perspectiva de consolidação da 
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“Cidade da Copa”; e (iv) As expectativas e frustrações geradas em torno do título 

“São Lourenço da Mata, Cidade da Copa”. 

Isso posto, antes de mais nada é preciso apresentar os percursos 

metodológico construídos no processo de coleta e tratamento dos dados aqui 

apresentados. 

 

Introdução metodológica 

 

Em seu artigo “Contribuição para análise do mercado imobiliário em 

cidades médias brasileira”, ABREU (2013), se propõe a discutir a análise do 

mercado imobiliário, e para tanto, considera que “A construção da pesquisa empírica 

em torno do mercado imobiliário integra em sua elaboração preocupações analíticas 

subjacentes às escalas, agentes e processos relacionados à produção do espaço urbano 

(...)” (ABREU, 2013, p. 1) 

Dessa forma, diante da estrutura de funcionamento do mercado imobiliário, 

procuramos identificar quais aspectos deveriam ser aprofundados para caracterizar a 

nova dinâmica territorial, sem perder de vista os objetivos anteriormente traçados: 

Caracterizar a nova dinâmica tendo em vista o papel decisivo do marketing na 

consolidação de uma dinâmica territorial que beneficia o capital imobiliário, não 

apenas pela promoção do produto imobiliário em si, mas na ampliação do seu 

território de atuação a partir da promoção do lugar; e a consolidação de um novo 

modelo de cidade, que surge tendo a legislação urbana como peça fundamental para 

sua viabilização e onde colocamos em evidência a estreita relação da municipalidade 

com a consolidação de tendências das novas dinâmicas territoriais. 

Ao mesmo tempo, discutir a nova dinâmica territorial de São Lourenço da 

Mata, frente aos recentes acontecimentos, de nada faria sentido se não nos 

ativéssemos à compreender os atores principais desse processo. Se nos atemos à 

MANZO (1969), que diz, após discorrer sobre as definições de mercado numa 

perspectiva econômica, que, de maneira sintética, mercado são pessoas, 

consideraremos essencial conhecer quem são e o que pensam os atores envolvidos 

no processo de produção, comercialização e consumo do produto imobiliário e do 

produto cidade, sobretudo com relação a suas perspectivas. 
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Com esse intuito, para a presente pesquisa adotamos uma abordagem 

qualitativa, tendo em vista que essa alternativa seria mais adequada a investigar as 

motivações de decisão e expectativas desses atores com relação aos produtos 

(empreendimento e cidade), considerando que cada um é responsável por uma parte 

desse processo. É apenas uma fração do todo interdependente. 

A pesquisa empírica foi realizada a partir de coleta de dados (para a 

caracterização dos empreendimentos), entrevistas semiestruturadas e questionários 

aplicados a cinco diferentes atores com papeis distintos na dinâmica recente do 

município de São Lourenço da Mata. Sendo eles: 

 

a. Prefeitura Municipal: 

 

Além do papel político - na decisão das intervenções na cidade -, é 

responsável direto pela gestão do território e pela consolidação de uma imagem de 

governo e da cidade. Tem interesses diretos e específicos na atual dinâmica 

territorial. 

Para responder as questões para este trabalho, foram definidos dois 

representantes: O secretário de Planejamento e Infraestrutura – por responde pela 

legislação urbana municipal, o Plano Diretor, pelas intervenções para a Copa do 

Mundo de 2014 – obras de mobilidade e “Cidade da Copa” - e pela aprovação dos 

novos empreendimentos imobiliários instalados no território; e, a Secretária de 

Comunicação Social e Institucional, por ser o canal de afirmação das ações da 

prefeitura para a consolidação de uma imagem de governo e da cidade. 

Para tanto, foi utilizado um roteiro de entrevista previamente definido com 

questões específicas para cada representante, conforme apresentado no APÊNDICE. 

 

b. Empreendedor Imobiliário (Incorporação e Marketing) 

 

Tem o papel de tomar decisão pelo local de implantação dos 

empreendimentos, considerando as características do novo mercado e de construir 

uma imagem do produto e do lugar, de forma que agregue valor ao produto e desperte 

interesse aos consumidores. 
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A princípio consideramos importante entrevistar representantes dos 

empreendimentos imobiliários sendo um responsável pela incorporação e um 

responsável pela construção da estratégia de marketing. No entanto, tal alternativa se 

mostrou inviável, devido ao não interesse das empresas em contribuir com a 

pesquisa. 

Por outro lado, já prevíamos também a análise do material promocional, 

como forma de identificar o perfil dos empreendimentos e as estratégias de marketing 

utilizadas pelas empresas para promover e atribuir valor a seu produto, alternativa 

que já atenderia satisfatoriamente aos objetivos traçados pela pesquisa. 

 

c. Corretor imobiliário 

 

São a principal ponte entre o empreendedor (produto) e os compradores 

(consumidores), se utilizando do marketing para vender seu produto, aliando a isso 

o discurso da promoção do produto e do lugar. Tem contato direto com o consumidor, 

sabendo portanto dos desejos e necessidades do público que procura e adquire os 

empreendimentos, bem como quais são os fatores que motivam a procura e que 

contribuem para a consolidação da compra. 

Para responder à pesquisa, foi entrevistado um profissional alocado em 

estande de vendas de um empreendimento localizados no município de São Lourenço 

da Mata. Para tanto, foi utilizado um roteiro de entrevista previamente definido, 

conforme apresentado no APÊNDICE. 

 

d. Compradores de imóveis 

 

O consumidor é o “fim” do ciclo do mercado. É para sua “satisfação” – de 

seus desejos e necessidades – que o mercado existe, sendo somente por conta dele 

que o mercado funciona. Conhecer o consumidor é ter uma leitura dos resultados dos 

esforços de todos os outros atores. Cada empreendimento (de diferentes perfis) tem 

seu público específico. Seja pela localidade, seja pelo produto, seja pelas facilidades, 

seja pelo preço. 

Conhecer esse público é importante para identificar o que move esses 

consumidores, é o desejo, é a necessidade, quais as aspirações que motivam suas 
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escolhas, os impulsos desses compradores? Será o marketing de fato tão decisivo? O 

que é determinante nessas escolhas? 

Para atender a nossa pesquisa, definimos nosso público a princípio a partir 

dos perfis dos empreendimentos lançados no município, sendo eles: Bairro 

planejado, Edifício de apartamentos, Condomínio de apartamentos (4 pavimentos) e 

Condomínio de apartamentos (2 pavimentos). No entanto, a dificuldade de acesso 

aos moradores dos empreendimentos de Edifício de apartamentos de 4 pavimentos, 

fez com que nos limitássemos a aplicar os questionários com os moradores dos 

demais perfis. 

No total, foram entrevistados 17 compradores de imóveis, sendo 12 

compradores do Bairro Planejado, 3 compradores de Condomínio de apartamentos 

(4 pavimentos) e 2 compradores de Condomínio de apartamentos (2 pavimentos). 

Vale salientar que a aplicação de questionário foi feita de duas formas: a 

primeira, presencial, realizada com moradores dos condomínios de apartamentos de 

2 e 4 pavimentos; e, a segunda, por meio virtual, sendo disponibilizada em grupos de 

rede social dos compradores dos empreendimentos considerados nesse trabalho. Tal 

solução foi aplicada devido à maior facilidade em ter acesso a um maior número, 

sobretudo aqueles de empreendimentos de mais difícil acesso e aqueles cujos imóveis 

ainda não foram entregues. 

 

e. Moradores da Cidade 

 

O morador local é partícipe e espectador de todos os acontecimentos que 

nela ocorrem. Dessa forma, se faz importante conhece-los para saber até que ponto 

(e de que forma) a nova dinâmica da cidade o atinge, bem como quais são suas 

expectativas com relação à Copa e suas implicações na cidade. Como se sabe, o 

morador está em todas as partes da cidade. Assim sendo, foi preciso definir áreas 

para a aplicação de questionários a fim de que se obtivesse um público heterogêneo. 

 Dessa forma, optamos por definir algumas áreas de interesses sendo elas: o 

centro de São Lourenço da Mata, que é onde acontece o comércio e a grande 

atividade da cidade, que hoje comporta uma nova dinâmica, sobretudo com a 

implantação de grandes lojas, bancos e um aquecimento nas venda e aumento dos 
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preços e o entorno dos novos empreendimentos, por receberem o impacto direto na 

alteração na forma de ocupação do solo. 

Isto posto, vale observar que o processo de definição dos instrumentos de 

pesquisa - questionários e entrevistas – foi feito levando em consideração as 

particularidades da participação dos diferentes atores dentro da dinâmica territorial, 

mantendo, no entanto, perguntas relacionadas a alguns aspectos centrais da pesquisa, 

conforme especificado no APÊNDICE METODOLÓGICO.  

 

 

4.1. O papel do marketing na consolidação de um mercado - Mudança na 

imagem da cidade: O símbolo Copa e a (re) significância do lugar 

 

 

O novo momento vivido pelo município a partir da realização da Copa do 

Mundo, além das grandes intervenções urbanas e da visibilidade, promoveu o 

município de São Lourenço da Mata à “menina dos olhos” como território de 

interesse ao capital imobiliário, antes inoperante na cidade. Como vimos no capítulo 

anterior, tal fato se fez possível, dentre outros aspectos, às facilidades encontradas 

para o desenvolvimento do setor na localidade, dentre os quais podemos citar: a 

grande disponibilidade de terras, Legislação urbana favorável, déficit habitacional, 

e, de forma assessória, as facilidade do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. 

Ainda assim, dentre os vários fatores que contribuíram para a consolidação 

desse contexto favorável – afora as já citadas obras de mobilidade urbana e a proposta 

de construção da própria “Cidade da Copa”, no terceiro capítulo desse documento – 

a transformação da imagem do lugar merece especial destaque.  

Tal como ocorre no universo dos megaeventos esportivos, que se 

desenvolvem como mecanismos de estimulo ao consumo, envoltos pela áurea 

simbólica que envolve o esporte (BRANCO, ABONIZIO, 2012), a ideia de “Copa”, 

assume em São Lourenço significados e formatos diversos, sempre voltados para o 

consumo – seja do mercado, seja do produto cidade. 

Nesse contexto, a “Cidade da Copa”, enquanto representação física do que 

seria o maior legado do Copa do Mundo de 2014 (LESSA, 2012), envolta de 

simbologia e significado, assume a dianteira no processo de transformação de um 
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território, não apenas pela proposta de se tornar uma nova “centralidade”, mas por 

dar visibilidade e atribuir novos valores ao lugar, a partir do momento em que é 

apropriada como símbolo - de desenvolvimento, de crescimento e oportunidade – nas 

atividades de marketing, seja pela prefeitura, seja pelo mercado; e entendida de 

diferentes formas pelo público, como veremos a seguir. 

Partindo da premissa de que o fator “Copa” é apropriado de diferentes 

formas pelos “agentes” – no nosso caso, prefeitura e investidores privados -  da 

cidade através do marketing, características simbólicas diversas são assumidas e, 

consequentemente, surgem significações diferentes para cada ator-consumidor, a que 

a mensagem se destina. 

A primeira forma de apropriação do símbolo Copa, surge através do novo 

título assumido pelo município: “São Lourenço da Mata, Cidade da Copa”, que 

passa a representar, além do novo momento de oportunidades e desenvolvimento 

econômico que se abre diante da realização da Copa do Mundo, a suplantação de 

aspectos negativos que já marcavam o nome da cidade. Tal perspectiva, além de 

envolver possíveis investidores, gera grande expectativa por parte da população com 

relação a possíveis melhorias na qualidade de vida. 

A segunda forma de apropriação simbólica é exercida de diferentes formas 

e meios, a partir da atividade de marketing desenvolvida para promover diversos 

empreendimentos imobiliários no município. Essa estratégia, tem como fim despertar 

o interesse de possíveis compradores a partir da vinculação do produto imobiliário a 

algo grandioso, promissor e de qualidade. Tal perspectiva, além de garantir o sucesso 

dos empreendimentos, gera maior valorização do produto imobiliário, além de 

possibilitar que o setor se firme na conquista de um novo mercado. 

Nos próximos tópicos, detalharemos algumas dessas condicionantes, 

caracterizando assim o contexto em que se desenvolve a nova dinâmica imobiliária, 

objeto de análise deste trabalho. 
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4.1.1. Prefeitura: “São Lourenço da Mata, Cidade da Copa”. 

 

 

Como temos dito, para falar da nova dinâmica em São Lourenço da Mata, 

inevitavelmente passamos pela transformação da imagem da Cidade. Até pouco 

tempo, o município era chamado em tom de brincadeira de “São Lourenço da Morte” 

por seus moradores, fazendo referência à violência, aspecto que se sobrepunha a 

outras características do local.  Com a realização da Copa do Mundo, no entanto, a 

gestão pública municipal encontrou algo que pudesse transformar a imagem negativa 

da cidade, associando a realização do evento como slogan do município. 

 

“Eu tô te falando do ponto de vista da comunicação. Qual era o espaço que 

são Lourenço tinha na comunicação? Era de assassinato, de roubo, de tudo, 

por isso que ela era conhecida como ‘São Lourenço da Morte’. Hoje em dia, 

São Lourenço é conhecido como a ‘Cidade da Copa’. Então do ponto de vista 

da comunicação, você vê a diferença.” 

(Sec. Renata Gondim, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 

 

A ideia de nova identidade da cidade, é uma iniciativa da prefeitura, como 

forma de tornar oportuna a realização do evento, ampliando a visibilidade da cidade, 

promovendo as potencialidades que o município tem a fim de atrair novos 

investimentos: 

“Esses slogans são criados pra chamar atenção, pra criar impacto, pra 

você criar um visual (...) Quando você cria o nome “Cidade da Copa” você 

valoriza, você cria uma coisa grandiosa, um status. Lá você tem o estádio.” 

(Sec. Ivaldo Beltrão, em entrevista concedida no dia 03/07/2014) 

 

Logo o título “São Lourenço da Mata, Cidade da Copa”, foi incorporado 

pela prefeitura (Figura 23) e reconhecido pela população como uma nova identidade 

da cidade (Figura 24) o que trouxe consigo a expectativa de transformação e 

melhorias. 
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Figura 23: Site da Prefeitura de São Lourenço da Mata. Sobre a conquista do município como 

cidade sede do mundial. 

Fonte: http://www.slm.pe.gov.br/cidade_copa, 2014. 

 

  

Figura 24: "São Lourenço da Mata - Cidade da Copa", em taxi comum do município. 

Fonte: Germana Santiago, 2012. 

 

Segundo a Secretária de Comunicação social e institucional do poder 

público municipal, Renata Gondim, a visibilidade trazida pela Copa do Mundo, 

trouxe investimentos que São Lourenço da Mata não receberia nos próximos 50 anos, 

e que, apesar das expectativas de parte da população girar em torno do 

desenvolvimento do potencial turístico da cidade – aspecto que, no entanto, não 
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poderia ser trabalhado num curto espaço de tempo - o maior ganho para o município 

foi e será econômico. 

Vale lembrar que, apesar de ser apenas um slogan, a frase representa o novo 

momento que a cidade vive. Para muitos, o momento da oportunidade de 

transformação do local, seja através do desenvolvimento econômico, da abertura de 

um novo mercado, da vinda de novos investimentos, seja através das melhorias de 

infraestrutura e da qualidade de vida de quem já vive a cidade há muito tempo. O 

fato é que o slogan cria em todos os envolvidos uma determinada expectativa que 

pode ser atendida, superada, ou até mesmo frustrada, gerando em cada sujeito uma 

perspectiva de oportunidade diferente. 

Nesse caso, a nova imagem do município se tornou bastante positiva e 

oportuna, atraindo investimentos nos vários setores da economia, tendo o mercado 

imobiliário formal significativa presença na região - território até então pouco 

expressivo no setor - este também fazendo uso do símbolo “Copa” para promover 

seus produtos. 

 

 

4.1.2. Incorporadoras: “Venha morar pertinho da Cidade da Copa”  

 

 

Conforme aponta LACERDA (1997) as escolhas inerentes ao consumo do 

produto habitacional, por vezes são feitas em função da representação social da 

localidade. Essa colocação, no entanto, se refere a um contexto de mercado já 

estabelecido em áreas cuja imagem está historicamente associada as hierarquias 

sociais estabelecidas, aspecto que está estreitamente relacionado à composição da 

paisagem, ao reconhecimento do lugar e as relações que nele se estabelecem. 

O nosso objeto, no entanto, se enquadra num contexto de consolidação de 

um novo mercado, onde fatores relacionados ao lugar propriamente dito – suas 

qualidades naturais, locacionais e históricas – são trabalhadas de maneira secundária, 

visto que, aos olhos do mercado e dos potenciais consumidores, a localidade não era, 

até pouco tempo, reconhecida como local potencial para compra/venda de imóveis27. 

                                                 
27 Até pouco tempo São Lourenço da Mata sequer aparecia no Índice de Velocidade de 

Vendas da Região Metropolitana do Recife, não tendo qualquer tipo de empreendimento 
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Símbolo Copa como artifício de promoção do lugar e do produto 

 

A utilização do símbolo – Copa – para atrair interesses e agregar valor ao 

produto imobiliário, foi recorrente em grande parte dos empreendimento imobiliários 

lançados entre 2010 e 2014, quando pelo menos 10 dos 16 novos empreendimentos 

faziam algum tipo de menção a Copa do Mundo (Figura 25), à “Cidade da Copa” ou 

à Arena Pernambuco (Figura 26 e Figura 27) como forma de atribuir valor e chamar 

atenção para seu produto. 

 

       

Figura 25: Panfleto promocional, Conjunto Residencial, em SLM (2012). 

Fonte: Produto promocional. Divulgação. Feirão da Caixa, 2012. 

Figura 26: Panfleto promocional, Bairro Planejado, em SLM (2012), caracterizando o apelo de 

marketing da “Cidade da Copa”. 

Fonte: Produto promocional. Divulgação. Feirão da Caixa, 2013. 

 

                                                 
imobiliário sendo construído em seu território. Segundo documentos disponíveis no site da 

Associação das empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI), apenas em 2012, os primeiros 

imóveis são lançados, totalizando um número de 1.664, sendo destes 1.408 vendidos no 

mesmo ano (FIEPE, 2012) 
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Figura 27: Imagem do site de construtora do empreendimento. "(...) para toda a família morar 

dentro da Cidade da Copa". Residencial próximo a BR-408. 

Fonte: Site, 2014. 

 

Conforme apresentado nos gráficos abaixo, a partir de 2011, começamos a ter 

uma maior oferta de novos imóveis no município, coincidindo com uma significativa 

presença de referências locacionais à “Cidade da Copa” nos materiais de marketing 

utilizados pelos empreendimentos (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Temática do marketing locacional dos Empreendimentos Imobiliários por ano de 

lançamento. 

 

Fonte: Autora. 

 

Comparativamente, nesse mesmo período há uma inversão do fator locacional 

utilizado pelo marketing, sendo o “fator Copa”, empregado com maior frequência 

(Gráfico 4), em relação aos fatores locacionais como “proximidade” às áreas privilegiadas 

da Cidade, por exemplo (Tabela 5).  
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Gráfico 4: Mudança do argumento territorial do marketing dos empreendimentos imobiliários nos 

últimos cinco anos. 

 

Fonte: Autora. 

 

Como podemos observar, a maior presença do marketing voltado para a 

utilização do “fator Copa”, como aspecto de valoração do produto imobiliário – devido a 

seu valor simbólico relacionado principalmente a ideia de desenvolvimento -, foi 

recorrente sobretudo no período 2012-2013, coincidindo com o período que antecede a 

realização da Copa do Mundo de 2014 e com o período mais ativo do mercado imobiliário 

na cidade. 
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Tabela 5: Marketing Territorial – “Cidade da Copa” x “Local / Localização”. 
A

N
O

 

L
A

N
Ç

. 

Nº  EMPREENDIMENTO  
CIDADE DA COPA LOCAL/ LOCALIZAÇÃO 

OCORR. EXPRESSÃO OCORR. EXPRESSÃO 

2010 12 Resid. Vila Capibaribe Não  - Sim Proximidade Centro e Camaragibe 

2
0

1
1
 

1 Allameda Residencial Clube Sim Proximidade Não  - 

6 Reserva São Lourenço - 1ª Etapa Sim Proximidade Não  - 

7 Resid. Bosque Pau Brasil Sim Evento Não  - 

8 Resid. Jardim São Francisco - 1ª Etapa Não  - Sim Proximidade Centro 

8 Resid. Jardim São Francisco - 2ª Etapa Não  - Sim Proximidade Centro 

10 Resid. Portal São Lourenço Não  - Não  - 

11 Resid. Vila Bela Não  - Não  - 

13 Resid. Vila da Copa Sim Nome do Empreendimento - - 

2
0

1
2
 

4 Reserva Atlântica Jatobás Sim Proximidade Sim Bairro, Proximidade Centro 

6 Reserva São Lourenço - 2ª Etapa Sim Proximidade Não  - 

6 Reserva São Lourenço - 3ª Etapa Sim Proximidade Não  - 

9 Resid. Parque Capibaribe - 1ª Etapa Sim Proximidade Não - 

14 Resid. Villa do Campo Sim Evento Sim Proximidade ao Centro 

2
0

1
3
 3 Reserva Atlântica das Figueiras Sim Proximidade Sim Proximidade ao Centro 

9 Resid. Parque Capibaribe - 2ª Etapa Sim Proximidade Não - 

2 Condomínio Club Vila Verde Sim Proximidade Sim Proximidade BR-408 

2
0

1
4
 

5 Reserva Atlântica Palmeiras Sim Proximidade Sim Proximidade Centro 

15 Resid. Vila Luz Não  - Sim Localização privilegiada 

16 Resid. Vila Nova Sim Proximidade, Desenvolvimento Sim No caminho do desenvolvimento 

6 Reserva São Lourenço - 4ª Etapa Sim Proximidade Não  - 

Fonte: Autora. 

1
0
8
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Nesse sentido, tal aspecto contribui para o que aponta o corretor de imóveis 

entrevistado, Enildo Gregório, colocando o papel decisivo que teve a proposta de 

construção da “Cidade da Copa” na consolidação desse novo mercado: 

 

“Certamente, como eu disse antes, além de São Lourenço dispor de uma reserva de 

mata muito significativa e qualidade de ar muito bom, pesou o fato sim, da busca ter 

sido empreendida por aqueles que entenderam que a Cidade da Copa era a bola da vez 

como setor imobiliário.” 

(Enildo Gregório, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 

  

Como aponta RIBEIRO, “As inovações na tecnologia do produto e o uso da 

propaganda são exemplos de estratégias utilizadas pelos empresários para alcançar preços 

acima do estabelecido pela concorrência” (1997, p. 81), assim como servem para destacar 

seu produto em relação aos demais, atraindo os potenciais consumidores. 

Dessa forma a ideia de consumo da “Copa” ou da “Cidade da Copa” como parte 

“acessória” do produto imobiliário, faz parte de uma estratégia de marketing para a 

consolidação de um novo mercado, que busca autonomia diante das condições favoráveis 

encontradas no município. Nesse processo, oferta e demanda se alimentam das 

necessidades e aspirações dos atores envolvidos para atingir suas próprias expectativas. 

Nesses casos, o marketing habitacional além de dar evidência ao produto, acaba 

por promover também a localidade (o município), o que nos faz supor que tal estratégia 

teve papel decisivo para que o mercado imobiliário pudesse se instalar no território, 

consequentemente valorizando e ampliando sua área de atuação. 

Tal aspecto, dada a transitoriedade do evento e ao fato de que a nova centralidade 

propriamente dita ainda tomará tempo para se consolidar, remete à uma proposta de 

criação de um mercado de oportunidade que se antecipa ao desenvolvimento prometido 

para se inserir e se consolidar, ainda que posteriormente tenha que se adaptar a uma 

demanda constituída de outras exigências. Ainda que a longo prazo o fator Copa deixe de 

contribuir para atrair essa demanda, como aponta GREGÓRIO: 

 

“Particularmente falando, acredito que as vendas cairão, certamente, porque tinha um 

componente a mais nas vendas em função desse tipo de alegação, mas quando 

acontecer o consumo certamente nós teremos aqui milhares de pessoas morando. (...) 

Os preços certamente, já estão estabilizados, mas a procura deverá cair.” 

(Enildo Gregório, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 
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A oportunidade, por sua vez, é vista também por consumidores, como sendo uma 

ponte ao retorno de investimentos, aspecto que se evidencia no elevado número de 

pessoas que alegam ter comprado os imóveis para investir (como veremos mais adiante), 

com a expectativa de que ao longo do tempo os imóveis adquiridos se valorizem, a partir 

da efetiva consolidação da “Cidade da Copa”. Com essa perspectiva posta, como coloca 

CALÁBRIA (2009): “Pode-se, então, entender a maior preferência para investimentos 

nas localizações com maior simbolismo social.” 

 

*** 

Tão presente quanto o “fator Copa”, as vantagens do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida” são constantemente postas como atrativos na oferta do produto imobiliário, 

bem como a facilidade de acesso e as infraestruturas urbanas (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5: Percentagem de utilização de argumentos de marketing por empreendimentos lançados 

por ano. 

Fonte: Autora. 

 

Embora o “fator Copa” seja ainda presente em 2014, vemos uma ligeira queda 

na utilização do termo e das referências ao momento, enquanto já em 2013 o aspecto da 

localidade começa a ser utilizado com maior frequência a partir da utilização de termos 

como “No Centro de São Lourenço da Mata”; “O Reserva Atlântica Palmeiras é perto 
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de tudo que você e sua família precisam” e “No caminho do desenvolvimento, completo 

para a sua família”. 

Como podemos ver no gráfico, com o tempo o marketing passa a incorporar 

outras estratégias e diferentes aspectos na valoração e promoção de seu produto, enquanto 

os fatores locacionais relacionados à cidade de São Lourenço da Mata em si, passam a 

ser utilizados pelos empreendimentos com maior frequência de maneira gradual, ao 

contrário do que ocorre com os demais argumentos – infraestrutura urbana, acesso 

(Tabela 6), natureza, verde e o próprio programa “Minha Casa, Minha Vida” (Tabela 7). 

Como podemos ver, grande parte dos empreendimentos passam a fazer 

referência direta às qualidades locacionais do empreendimento, destacando as qualidades 

da vizinhança e a proximidade a equipamentos de saúde, segurança, educação, além de 

comércio e serviços. 

Também presente, embora em menor frequência a menção a existência de 

transporte público, é também colocada como fator diferencial do empreendimento, muito 

embora, em alguns casos, hajam controvérsias da veracidade da afirmação, como no caso 

do Bairro Planejado, como veremos a seguir. 

 

 

Figura 28: Material de propaganda – Área verde preservada. 

Fonte: Material promocional (folder) 

Figura 29: Material de propaganda – Área verde preservada. 

Fonte: Material promocional (folder)
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Tabela 6: Marketing Imobiliário – Infraestrutura Urbana e Acesso. 

A
N

O
 

L
A

N
Ç

. 

Nº  EMPREENDIMENTO  
INFRAESTRUTURA URBANA ACESSO 

OCORR. EXPRESSÃO OCORR. EXPRESSÃO 

2010 12 Resid. Vila Capibaribe -  - - -  

2
0

1
1
 

1 Allameda Residencial Clube Sim Proximidade equipamentos, com. e serv. Sim Transporte Público 

6 Reserva São Lourenço - 1ª Etapa Sim Obras para a Copa e Desenvolvimento Sim Transporte Público 

7 Resid. Bosque Pau Brasil Não  - Não -  

8 Resid. Jardim São Francisco - 1ª Etapa Sim Qualidades da Vizinhança Não  - 

8 Resid. Jardim São Francisco - 2ª Etapa Sim Qualidades da Vizinhança Não  - 

10 Resid. Portal São Lourenço Sim Proximidade equipamentos, com. e serv. Sim Localização 

11 Resid. Vila Bela Não  - Sim Transporte Público 

13 Resid. Vila da Copa -  - -  - 

2
0

1
2
 

4 Reserva Atlântica Jatobás Sim Proximidade equipamentos, com. e serv. Não -  

6 Reserva São Lourenço - 2ª Etapa Sim Obras para a Copa e Desenvolvimento Sim Transporte Público 

6 Reserva São Lourenço - 3ª Etapa Sim Obras para a Copa e Desenvolvimento Sim Transporte Público 

9 Resid. Parque Capibaribe - 1ª Etapa Sim Proximidade equipamentos, com. e serv. Sim Vias 

14 Resid. Villa do Campo Não  - Não  - 

2
0

1
3
 3 Reserva Atlântica das Figueiras Sim Proximidade equipamentos, com. e serv. Não  - 

9 Resid. Parque Capibaribe - 2ª Etapa Sim Proximidade equipamentos, com. e serv. Sim Vias 

2 Condomínio Club Vila Verde Não  - Sim Vias 

2
0

1
4
 

5 Reserva Atlântica Palmeiras Sim Qualidades da Vizinhança Não  - 

15 Resid. Vila Luz Sim Qualidades da Vizinhança Não  - 

16 Resid. Vila Nova Não  - Sim À Arena Pernambuco 

6 Reserva São Lourenço - 4ª Etapa Sim Obras para a Copa e Desenvolvimento Sim Transporte Público 

Fonte: Autora. 

 

 

1
1

2
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Tabela 7: Marketing Habitacional – Minha Casa, Minha Vida, Infraestrutura Interna e Natureza.  

A
N

O
 

L
A

N
Ç

. 

Nº EMPREENDIMENTO  
MCMV INFRAESTRUTURA INTERNA NATUREZA/VERDE 

OCOR. EXPRESSÃO OCOR. EXPRESSÃO OCOR. EXPRESSÃO 

2010 12 Resid. Vila Capibaribe - - Sim Lazer -  - 

2
0

1
1
 

1 Alameda Residencial Clube Não - Sim Lazer e Segurança Não   

6 Reserva São Lourenço - 1ª Etapa Sim Financiamento Sim Lazer, Infraestrutura e Segurança Sim Área preservada. 

7 Resid. Bosque Pau Brasil Sim Financiamento Sim Lazer e Segurança Sim Nome e material gráfico 

8 
Resid. Jardim São Francisco - 1ª 

Etapa 
Não - Sim 

Lazer, Segurança, Comércio e 

Serviços. 
Não   

8 
Resid. Jardim São Francisco - 2ª 

Etapa 
Não - Sim 

Lazer, Segurança, Comércio e 

Serviços. 
Não   

10 Resid. Portal São Lourenço Não - Sim Lazer e Infraestrutura. Não   

11 Resid. Vila Bela Não - Sim Lazer e Segurança Não   

13 Resid. Vila da Copa - - -  - - -  

2
0

1
2
 

4 Reserva Atlântica Jatobás Sim 
Subsídio de até 

R$17.960 
Sim Lazer Sim Nome e material gráfico 

6 Reserva São Lourenço - 2ª Etapa Sim Financiamento Sim Lazer, Infraestrutura e Segurança Sim Área preservada. 

6 Reserva São Lourenço - 3ª Etapa Sim Financiamento Sim Lazer, Infraestrutura e Segurança Sim Área preservada. 

9 
Resid. Parque Capibaribe - 1ª 

Etapa 
Sim Financiamento Sim Lazer, Segurança e Natureza. Sim 

Área preservada, nome e 

material gráfico. 

14 Resid. Villa do Campo Sim 
Subsídio de até 

R$17.960 
Sim Lazer e Segurança Não   

2
0

1
3
 

3 Reserva Atlântica das Figueiras Sim 
Subsídio de até 

R$17.960 
Sim Lazer Sim Nome e material gráfico 

9 
Resid. Parque Capibaribe - 2ª 

Etapa 
Sim Financiamento Sim Lazer, Segurança e Natureza. Sim 

Área preservada, nome e 

material gráfico. 

2 Condomínio Club Vila Verde Não Financiamento Sim Lazer. Não   

2
0

1
4
 

5 Reserva Atlântica Palmeiras Sim 
Subsídio de até 

R$17.960 
Sim Lazer, Segurança e Natureza. Sim Nome e material gráfico 

15 Resid. Vila Luz Sim Financiamento Sim Lazer, Segurança e Natureza. Não   

16 Resid. Vila Nova Sim 
Subsídio de até 

R$17.960 
Sim Lazer. Sim Material gráfico 

6 Reserva São Lourenço - 4ª Etapa Sim Financiamento Sim Lazer, Infraestrutura e Segurança Sim Área 

Fonte: Autora. 1
1
3
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4.2. O novo mapa do desenvolvimento: Caracterização das relações urbanas - Os 

empreendimentos e a cidade. 

 

 

Os empreendimentos imobiliários lançados ao longo dos últimos anos no 

município de São Lourenço da Mata assumem diferentes perfis - como veremos no 

próximo tópico deste capítulo - no entanto, fazem parte de um mesmo processo de 

alteração urbanística, sendo interessante compreender como a nova dinâmica territorial 

dialoga com as tendências apontadas pelas novas diretrizes do Plano Diretor Municipal. 

Como vimos no capítulo anterior, dentre as principais alterações trazidas pela 

Lei 2.341 de 2011, que modifica dispositivos do Plano Diretor do Município de São 

Lourenço da Mata, Lei Municipal nº 2.159, de 10 de outubro de 2006, temos a ampliação 

dos limites das Zonas de Urbanização Preferencial 01, com a criação de novos setores, 

cuja principal função é diferenciar limites de gabarito – duplicando e quadruplicando os 

limites de 2006; e, a modificação dos gabaritos nas Zonas de Urbanização Restrita 04 

(ZUR 04). 

Tal medida, como temos dito, apontam para uma clara indicação de que, o novo 

momento vivido pela cidade, tem no Plano Diretor Municipal, um instrumento aliado, na 

conformação de uma nova dinâmica territorial, pautada sobretudo no crescimento 

intensivo e extensivo da cidade, uma vez que este se reconstrói, tendo por referência as 

novas demandas do capital. Nesse contexto, áreas rurais deixam de ser rurais, sendo 

incorporadas à uma nova zona de expansão urbana e áreas urbanizadas se tornam mais 

flexíveis. 

Isto posto, nos resta avaliar em que medida os novos empreendimentos – 

enquanto reflexos desse novo momento e dessa nova dinâmica – tem se beneficiado das 

recentes alterações urbanísticas, avaliando assim, as tendências recentes da forma de 

ocupação do espaço urbano da cidade. 

 

*** 

Para iniciar a análise, tomamos como referência os zoneamentos e as diretrizes 

urbanísticas do Plano Diretor Municipal de 2006 (PD2006) e da Lei 2.341 de 2011 

(PD2011), bem como a localização de todos os empreendimentos lançados no município 

nos últimos 5 anos (Tabela 8). 
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Tabela 8: Empreendimentos Imobiliários e comparativo entre Parâmetros Urbanísticos - Gabarito (2006 e 2011). 

Nº NOME BAIRRO 
ZONEAMENTO (PD) 

Gabarito 

(nº máx. pav.) 
N º DE PAV. 

EMPREENDIMENTO 

FAVORECIDO 

(Gab./Zon.) 

FAVORECIDO 

(Gab./Emp.) 
2006 2011 2006 2011 

1 Allameda Residencial Clube Nova Esperança ZUP 1 ZUP 1 (Setor 1) 4 4 2 Não Não 

2 Condomínio Club Vila Verde Muribara ZUP 1 ZUP 1 (Setor 2) 4 8 4 Sim Não 

3 Reserva Atlântica das Figueiras Tiúma ZUP 1 ZUP 1 (Setor 1) 4 4 4 Não Não 

4 Reserva Atlântica Jatobás Tiúma ZUP 1 ZUP 1 (Setor 1) 4 4 4 Não Não 

5 Reserva Atlântica Palmeiras Tiúma ZUP 1 ZUP 1 (Setor 1) 4 4 4 Não Não 

6 Reserva São Lourenço Muribara Zona Rural * ZUP 1 (Setor 2) - 8 8 Sim Sim 

7 Resid. Bosque Pau Brasil Várzea fria ZUR 4 ZUR 4 2 4 2 Sim Não 

8 Resid. Jardim São Francisco Nova Esperança ZUP 1 ZUP 1 (Setor 1) 4 4 4 Não Não 

9 Resid. Parque Capibaribe Parque Capibaribe ZUP 1 ZUP 1 (Setor 1) 4 4 4 Não Não 

10 Resid. Portal São Lourenço Capibaribe ZUR 4 ZUR 4 2 4 2 Sim Não 

11 Resid. Vila Bela Bela vista ZUR 4 ZUR 4 2 4 2 Sim Não 

12 Resid. Vila Capibaribe Capibaribe ZUR 4 ZUR 4 2 4 1 Sim Não 

13 Resid. Vila da Copa Bela vista ZUR 4 ZUR 4 2 4 4 Sim Sim 

14 Resid. Villa do Campo Centro ZUP 1 ZUP 1 (Setor 1) 4 4 2 Não Não 

15 Resid. Vila Luz Bela vista ZUR 4 ZUR 4 2 4 4 Sim Sim 

16 Resid. Vila Nova Muribara ZUP 1 ZUP 1 (Setor 2) 4 8 4 Sim Não 

* Não contida em nenhuma Zona definida no Plano Diretor Municipal 

Fonte: Autora. Analise sobre dados da Planilha de Diretrizes Urbanísticas – Plano Diretor (2006) e Planta Diretora (2011). 

1
1
5
 



116 

 

Antes de mais nada, vale observar que, o PD2006, a BR-408 constitui do limite 

físico de divisão entre a área urbana (ao Norte da Via) e a área rural do município (ao Sul 

da Via). A partir do PD2011, podemos observar uma expansão das Zonas de Urbanização 

Preferencial do município, sobretudo ao Norte (englobando parte da Zona rural) e ao 

extremo Oeste, onde se situa o Bairro de Tiúma. 

De acordo com a Tabela 8 onde cruzamos as informações locacionais dos 

empreendimentos com os índices urbanísticos de 2006 e 2011, podemos identificar três 

tipos de mudanças (Mapa 3): 

 A primeira, relacionada a Macrozona Rural que passa a ser Zona de 

Urbanização preferencial 01 (Setor 02.), que permite construção de 

empreendimentos imobiliários com até 8 pavimentos, viabilizando, no 

caso, a construção Bairro Planejado; 

 A segunda, com relação as Zonas de Urbanização preferencial 01, que 

passa a ter dois Setores: o Setor 1, que se mantém permitindo a construção 

de empreendimentos imobiliários de até 4 pavimentos; e, o Setor 2, que 

permite empreendimentos de até 8 pavimentos, dobrando assim o potencial 

construtivo da área; 

 A terceira mudança, ocorre na ZUR 4, que, apesar de não mudar seus 

limites, dobra o número de gabaritos permitidos, ampliando de 2 para 4 

pavimentos para conjuntos de uso habitacional. 

 

Vale salientar que, áreas que não se beneficiaram das alterações do plano diretor 

de 2006 (Mapa 4), já tinham índices que permitiam a construção de empreendimentos de 

porte comercial. Ao mesmo tempo, apesar das áreas indicadas terem sido favorecidas pela 

alteração da legislação urbana, nem todos os empreendimentos – oito dentre os 16 - 

fizeram uso do gabarito máximo permitido pela lei, como pode ser observado na tabela. 
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Mapa 3: Zoneamento de acordo com o Plano Diretor Municipal de 2006 e a localização dos 

empreendimentos imobiliários. 

 

Fonte: Autora. 

 

Mapa 4: Empreendimentos beneficiados pelas alterações nos índices urbanísticos 

(Planta Diretora 2011). 

 

Fonte: Autora. 
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Mapa 5: Tendências para o crescimento da Cidade - Zonas residenciais e seus gabaritos (PD2011). 

 

Fonte: Autora. 

 

Observando o Mapa 5, podemos observar a tendência do crescimento extensivo 

da cidade ao longo dos principais eixos viários da cidade, ao Norte, as margens da 

Avenida Doutor Francisco Correia, e ao Sul, as margens da BR-408, tendo este último 

caso, maiores tendências à verticalização, devido a maior permissividade do índice. 

Tal fato, aliado a grande disponibilidade terra nessas áreas, pode vir a intensificar 

o que já aponta a dinâmica atual, que é a criação de várias “Bairros Planejados”, que, 

comercializados sob o discurso da qualidade de vida e onde o empreendimento tem de 

assumir o inconveniente da distância e do isolamento, como coloca SANDES (2014): 

 

“No aspecto qualidade, o "planejado" na publicidade de alguns se choca com a 

ausência de vida própria, o que exige mistura de moradia, lazer, comércio e 

serviços. O risco é reproduzir ‘amontoados de gente’ como ocorreu na zona oeste 

da década de 1970, o que induziu degradação social e ambiental.” 

 

Reproduzindo assim um modelo “planejamento” e de cidade, que, como bem 

coloca JACOBS (2009): 
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(...) é prejudicial ao planejamento urbano. Dá lugar a tentativas de transformar a vida 

urbana num arremedo da vida em cidades de pequeno porte ou subúrbios. O sentimento 

suscita atitudes açucaradas, em vez de bom senso. (JACOBS, 2009. p. 127, sobre o 

sentimento de “vizinhança”, dos Bairros Planejados) 

 

Dessa forma, ao que tudo indica, o crescimento da cidade, se pautada num 

modelo de crescimento guiado pelas diretrizes econômicas do setor do mercado 

imobiliário, de forma legitimada e induzida pelo poder público municipal, através de 

instrumentos que deveriam regular o uso do solo urbano. Dessa forma, corremos o risco 

de pagar um alto preço, conforme JACOBS apresenta: 

 

(...) o preço da tentativa, sem que ao menos se tenha sucesso nessa meta mal orientada, 

é a transformação da cidade numa porção de territórios hostis e desconfiados uns dos 

outros. (JACOBS, 2009. P. 127) 

 

 

4.3. A nova dinâmica imobiliária: A cidade e os novos empreendimentos. 

 

 

Os 16 novos empreendimentos imobiliários lançados no município de São 

Lourenço da Mata têm em comum o fato de seguirem padrões que refletem o novo 

momento da urbanização capitalista – produção em escala -, além do diferencial das 

facilidades oferecidas pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida”. 

Todos empreendimentos se enquadram na chamada faixa 2 do programa, ou seja, 

aquelas destinadas a pessoas com renda entre 3 e 6 salários mínimos, não tendo o imóvel 

padrão de especificação determinada, sendo exigido apenas que o valor de avaliação seja 

compatível com a faixa de renda (CAIXA, 2010. p. 33). 

Assim sendo, a maioria dos empreendimentos aqui reunidos tem em comum o 

fato de terem a unidade habitacional composta de 2 quartos, sala cozinha, banheiro e área 

de serviço, além de uma vaga de garagem, havendo apenas duas ocorrências de 

empreendimentos que ofertam unidades com 3 quartos – Vila do Campo e Vila 

Capibaribe. 

Um outro ponto comum aos empreendimentos, é a presença de itens de lazer 

postos como diferencial do produto oferecido. Dentre os condomínios pesquisados, todos 

continham itens de lazer, o que geralmente incluía: playground, minicampo, praças, 

piscina adulto/infantil, salão de festas, espaço gourmet, além de casos específicos onde 
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era possível encontrar brinquedoteca, biblioteca, churrasqueira, forno de pizza, speed 

ball, dominódromo, dentre outros. 

 

 

Figura 30: Lazer é diferencial dos novos empreendimentos. 

Fonte: Material de promoção (folder) 

 

Segundo corretor local, este foi um dos fatores decisivos na escolha dos 

empreendimentos elos consumidores: 

 

“A questão predominante agora não é a mobilidade, mas o que está atraindo agora, os 

produtos populares, são os condomínios clubes, residenciais com possibilidade de 

usufruir de áreas de lazer em níveis. Esse é um diferencial que está fazendo com que 

haja essa grande procura. Quanto mais itens de lazer, é mais decisivo na escolha e na 

hora de fechar o negócio. Até porque no intuito de não encarecer também de ter que 

sair, justamente em função da mobilidade. A mobilidade obriga a pessoa a usufruir de 

um lazer aonde mora. Existe um colapso, se nós observarmos, que cada vez mais, nós 

dispomos de muito tempo para se chegar a um destino. Então se dispomos de um local 

de lazer na nossa moradia, isso facilita bastante.” 

(Enildo Gregório, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 

 

Apesar das semelhanças, podemos identificar a ocorrência de diferentes perfis 

de empreendimentos, podendo agrupá-los por porte e solução de implantação, conforme 

o quadro abaixo: 
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Tabela 9: Perfis dos Empreendimentos Lançados no Município. 

TIPO EMP. 
Nº DE 

OCORR. 

ETAPAS 
(OCORR.) 

DENSIDADE CONSTRUTIVA 

1 2 3 4 BLOCOS PAV. 
UNID./ 

PAV. 
TOTAL 
UNID. 

Bairro Planejado 
(8 pavimentos) 

1 - - - 1 64 8 4 2.048 

Condomínio de apartamentos 
(4 pavimentos) 

6 3 2 1 - 
28/28/28/27/ 

9/8 
4 4 2.320 

Condomínio de apartamentos 
(2 pavimentos) 

5 5 - - - 26/15/10/5/4 2 2 e 4 356 

Apartamento (4 pavimentos) 3 3 - - - 1/2/1 4 5/6/10 108 

Condomínio de casas 1 1 - - - 2 1 3 6 
Fonte: Autora 

 

Bairro Planejado 

 

Com 64 bloco e um total de 2.048 unidades, o Bairro Planejado (Figura 31), 

como nome já sugere, assume porte e estrutura de bairro, oferecendo para além das 

unidades habitacionais, a construção de equipamentos e infraestruturas urbanas 

complementares ao “morar”, tais como supermercados, unidades de ensino, área 

comercial, espaços públicos, além de instituições religiosas (Figura 32). 

Vale destacar que a localização do empreendimento condiciona o fato de que 

sejam construídos equipamentos de suporte, uma vez que este está situado numa área de 

transição, sem qualquer tipo de infraestrutura que venha dar suporte aos moradores, se 

caracterizando ainda portanto, por ser um empreendimento que prioriza o uso do carro. 
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Tabela 10: Caracterização dos novos Empreendimentos imobiliários por porte. 

Nº NOME  BAIRRO  
ESTÁGIO DA 

OBRA 
TIPO EMP. 

Nº DE 

ETAPAS 

DENSIDADE CONSTRUTIVA 

BLOCOS PAV. 
UNID.

/ PAV. 

TOTAL DE UNID. 

HABITACIONAIS 

1 
Allameda Residencial 

Clube 

Nova 

Esperança 
Entregue 

Condomínio de apartamentos 

(2 pavimentos) 
1 26 2 2 104 

2 
Condomínio Club Vila 

Verde 
Muribara Pré-lançamento 

Condomínio de apartamentos 

(4 pavimentos) 
1 27 4 4 432 

3 
Reserva Atlântica das 

Figueiras 
Tiúma Lançamento 

Condomínio de apartamentos 

(4 pavimentos) 
1* 28 4 4 448 

4 
Reserva Atlântica 

Jatobás 
Tiúma Andamento 

Condomínio de apartamentos 

(4 pavimentos) 
1* 28 4 4 448 

5 
Reserva Atlântica 

Palmeiras 
Tiúma Lançamento 

Condomínio de apartamentos 

(4 pavimentos) 
1* 28 4 4 448 

6 Reserva São Lourenço Muribara Entregue 
Condomínio bairro planejado 

(8 pavimentos) 
4 64 8 4 2.048 

7 
Resid. Bosque Pau 

Brasil 
Várzea fria 

Entregue / em 

construção 

Condomínio de apartamentos 

(2 pavimentos) 
1 10 2 4 80 

8 
Resid. Jardim São 

Francisco 

Nova 

Esperança 
Entregue 

Condomínio de apartamentos 

(4 pavimentos) 
2 18 4 4 288 

9 
Resid. Parque 

Capibaribe 

Parque 

Capibaribe 

Entregue / em 

construção 

Condomínio de apartamentos 

(4 pavimentos) 
2 16 4 4 256 

10 
Resid. Portal São 

Lourenço 
Capibaribe Entregue 

Condomínio de apartamentos 

(2 pavimentos) 
1 15 2 4 120 

11 Resid. Vila Bela Bela vista Entregue 
Condomínio de apartamentos 

(2 pavimentos) 
1 5 2 2 20 

12 Resid. Vila Capibaribe Capibaribe Entregue Condomínio de casas 1 2 1 3 6 

13 Resid. Vila da Copa Bela vista Entregue Apartamento (4 pavimentos) 1 1 4 5 20 

14 Resid. Villa do Campo Centro Entregue 
Condomínio de apartamentos 

(2 pavimentos) 
1 4 2 4 32 

15 Resid. Vila Luz Bela vista Em construção Apartamento (4 pavimentos) 1 1 4 10 40 

16 Resid. Vila Nova Muribara Não iniciada Apartamento (4 pavimentos) 1 2 4 6 48 

TOTAL 4.838 

* Empreendimentos fazem parte do conjunto Reserva Atlântica, no entanto, foram lançados separadamente como empreendimentos independentes. 

Fonte: Autora. 

1
2
2
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Figura 31: Maquete Bairro Planejado. 

Fonte: Sérgio Souza, 2014. 

Figura 32: Bairro Planejado - Futura implantação de equipamentos, comércios e serviços. 

Fonte: Material promocional do Empreendimento. 

 

O empreendimento que tem previsão de conclusão para 2016, foi lançado em 4 

fases28: a 1ª etapa, com 512 unidades, a 2ª etapa com 576, a 3ª etapa com 512 e a 4ª etapa, 

ainda em fase de lançamento, mas com poucos imóveis restantes para venda, com 448 

novas unidades. 

  

Condomínios de apartamento (4 pavimentos) 

 

Como podemos observar, este é o perfil de empreendimento que ocorre com 

maior frequência, estando comumente localizados nas áreas de expansão urbana (Mapa 

6), por ocuparem uma grande porção de terra. Tal tipologia se caracteriza por grandes 

conjuntos de prédios de 4 pavimentos tipo, compostos em grandes quadras, intercaladas 

por áreas de lazer e espaços de convivência, com estacionamento nas bordas das quadras 

e guarita de segurança no acesso. 

Devido ao grande porte, se caracterizam por serem, em sua maioria, lançados em 

várias fases, variando entre 250 e 450 unidades habitacionais por etapa, havendo, em 

alguns casos, conjuntos que são lançados separadamente, mas sendo parte de um único 

empreendimento. 

 

                                                 
28 Apesar do limite de 500 unidades lançadas por módulos, imposto pela CAIXA (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 1997), o empreendimento apresentou um número superior a este limite em pelo menos 4 das 

etapas de lançamento. 

 

ESCOLA 

PRAÇA 

HIPERMERCADO 

EDIF. COMERCIAL 

IGREJAS 
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Condomínios de apartamento (2 pavimentos) 

 

Segundo perfil mais comum, se caracteriza por ser formado por blocos de 

imóveis conjugados, de acesso individual no térreo e compartilhado no primeiro 

pavimento (tipo duplex), geralmente com acesso comum a partir de uma guarita de 

segurança, havendo uma única exceção, onde os blocos são dispostos em linha em terreno 

comprido com acessos individuais sem guarita 

 

Apartamento (4 pavimentos) 

 

Ao todo foram lançados três empreendimentos desse tipo no município, sendo 

dois com apenas um bloco e um com dois blocos no mesmo lote, variando ainda em 

relação ao número de unidades por pavimento, chegando até dez unidades por andar. 

Como os outros, este perfil também apresenta “área de lazer completa” e garagem. 

 

Condomínios de casas 

 

Foi identificada apenas uma ocorrência de empreendimento com a tipologia de 

casas conjugadas, no entanto, é importante destaca-la por ter sido o primeiro lançamento 

“Minha Casa, Minha Vida” identificado no município, ainda em 2010. 

Por não ser representativo, a tipologia não foi considerada para efeito de 

pesquisa, quando na aplicação de questionários. 

 

*** 

Como reflexos da nova forma de urbanização capitalistas, os novos 

empreendimentos apontam para uma nova tendência da forma de morar no município e 

para uma nova forma de ocupação urbana, destoando do que antes havia na cidade. 
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 29 

 

 

                                                 
29 (1) BR-408, antes limite entre as áreas urbana e rural do município, se torna área de expansão a partir de 

2011. (2) Vista do Bairro Planejado a Partir da BR-408. (3) Tipologias do Bairro Parque Capibaribe. (4) 

Novo empreendimento em Parque Capibaribe. 
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 30 

  

 

 

                                                 
30 (5) Terreno cercado, novo lançamento em Muribara. (6) Apartamento na Bela Vista. (7) Avenida 

Francisco Correia, via arterial do centro da cidade. (8 e 9) Empreendimentos em Pixete. 
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*** 

Os empreendimentos estão distribuídos em 8 Bairros da Cidades (Gráfico 6 e 

Mapa 6), sendo eles: Bela Vista, Capibaribe, Centro, Parque Capibaribe, Pixete, 

Muribara, Tiúma e Várzea Fria, estando a maioria localizados praticamente às margens 

das vias arteriais da cidade – PE-005 (ou Av. Francisco Correia) e BR-408 -, com exceção 

do empreendimento localizado no Parque Capibaribe, cujo principal acesso se faz por via 

principal de bairro, como veremos mais adiante. 

 

Gráfico 6: Número de novos empreendimentos imobiliários lançados por Bairro (2010 - 2014) 

 
Fonte: Autora 

 

Mapa 6: Localização dos empreendimentos imobiliários e diferenciação por tipo. 

 

Fonte: Autora 
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Apesar da distribuição equilibrada de número de lançamentos por bairro, o fato 

de os empreendimentos assumirem diferentes perfis e portes (Mapa 7), contribuem para 

um desequilíbrio na quantidade de novas unidades – e, consequentemente, de população 

nesses bairros, havendo um aumento considerável de novas unidades habitacionais 

sobretudo nos bairros de Muribara e Tiúma. 

 

Gráfico 7: Número total de unidades habitacionais por Bairro (2010 - 2014). 

 
 

Fonte: Autora 

 

Mapa 7: Porte dos empreendimentos imobiliários por número de blocos de apartamentos. 

 

Fonte: Autora 
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Mapa 8: Bairros por concentração de unidades habitacionais. 

 

Fonte: Autora 

 

Como podemos ver, há uma grande concentração de empreendimentos de grande 

e médio porte, nas áreas de expansão urbana – no extremo oeste do município e as 

margens da BR-408, ao sul –, enquanto os de menor porte se concentram nas áreas de 

urbanização restrita, o que condiz com as tendências de crescimento da cidade, apontadas 

pelas diretrizes urbanísticas do plano Diretor Municipal. 

No entanto, cabe destacar ainda que, os bairros que apresentam uma maior 

densidade em termos de ofertas de novas unidades habitacionais, não se caracterizam 

necessariamente pelo grande número de empreendimentos, mas sobretudo pela presença 

de empreendimentos de grande porte, típicos modelos da nova forma de urbanização 

capitalista, onde as relações urbanas são desprezadas, assumindo um perfil de ocupação 

que tenta reproduzir espaços com uma suposta qualidade urbana. 

Nesse sentido, para além das “partículas de cidade” – ou elementos introduzidos 

ao projeto como forma de suprir “ausências da urbanidade” inerente aos bairros 

planejados e condomínios fechados – é preciso pensar nessas estruturas enquanto partes 

do todo “cidade”, o que não seria possível sem pensar em mobilidade. 

 

*** 
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Como temos visto, a grande maioria dos empreendimentos tem se concentrado 

em áreas de expansão urbana, muito embora se concentrem em partes da cidade que 

ofereçam em maior ou menor grau, acesso a equipamentos, comércio e serviços, ou 

quando não, que tais elementos sejam incorporados ao produto imobiliário. 

Isso pois, a função moradia, ou o ato de morar, exige uma série de infraestruturas 

e estruturas urbanas que atendas as necessidades dos habitantes, seja uma farmácia, um 

mercado, uma unidade de educação ou um posto de saúde. É ter acesso a bens e serviços 

complementares a essa habitação. Como coloca RIBEIRO (1997): 

 

Com efeito, a utilidade da moradia enquanto unidade central de 

consumo não é apenas definida pelas suas características internas 

enquanto objeto construído. Seu valor de uso é também determinado 

pela sua articulação com o sistema espacial de objetos imobiliários que 

compõem o valor de uso complexo representado pelo espaço urbano 

(RIBEIRO, 1997, p.81). 

 

Nesse sentido, acima de tudo, o morar requer a facilidade do acesso ao 

transporte, uma vez que é ele o responsável pela conexão do morador as demais partes da 

cidade, ou a qualquer atividade que vá desenvolver fora da sua casa. Da mesma forma, o 

tipo de transporte a que se tem acesso repercute no valor do empreendimento, 

influenciando diretamente no perfil do público a que se destina. 

Na tentativa de caracterizar os empreendimentos imobiliários do ponto de vista 

da conectividade e do acesso ao sistema público de transporte, elaboramos o Gráfico 8 a 

seguir, onde foram tabuladas as distâncias dos empreendimentos até as principais vias da 

cidade: Avenida Doutor Francisco Correia, principal via de acesso à cidade; a BR-408, 

principal via de conexão aos municípios do interior e principal eixo de crescimento da 

cidade, segundo diretrizes do Plano Diretor; à via estrutural mais próxima ao acesso do 

empreendimento, sendo esta possivelmente a via em que circulam as linhas de transporte 

público de passageiros; e, por fim, a distância até o Centro histórico da cidade, onde se 

concentra a maior oferta de e comércio e serviços do município. 

Como podemos observar existe certa semelhança entre os valores das distâncias 

para cada empreendimento, devido a concentração dos imóveis nas áreas mais 

consolidadas da cidade, excetuando-se, é claro, aqueles que ocupam as áreas de expansão 

urbana e que se sobressaem em termos de distância, como no caso do Bairro Planejado, 

que, apesar de não tão distante, é comprometido pela necessidade de realizar retornos na 

BR-408 (algo em torno de 8,5 Km). 
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No geral, os empreendimentos estão localizados a uma distância média de 300 

m da principal via de acesso, a 700 m da Avenida Doutor Francisco Correia e a 2,7Km 

do Centro da cidade e a 4,2 Km da BR-408.  

 

Gráfico 8: Distâncias em relação os principais eixos viários da cidade e o Centro por 

Empreendimento Imobiliário. 

 

Observação: Valores aproximados, medidos a partir de ferramentas disponíveis no programa Google Earth. 

Fonte: Autora 

 

De acordo com os itinerários, disponíveis no site da CBTU, existem seis linhas 

de ônibus que atendem a cidade cruzando as principais vias, sendo elas: Muribara, Matriz 

da Luz (Integração), São Lourenço / Camaragibe, Parque Capibaribe (Integração), Tiúma 

/ Camaragibe e Parque Capibaribe / TI TIP. 
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Tabela 11: Linhas de ônibus que atendem São Lourenço da Mata e os empreendimentos 

imobiliários. 

LINHA DE ÔNIBUS 
PRINCIPAIS VIAS 

QUE ATENDE 
INTEGRAÇÃO 

EMPREEND. 

ATENDIDOS (Nº) 

Muribara Francisco Correia TI Camaragibe 12 

Matriz da Luz (Integração) 
Francisco Correia 

BR-408 
TI Camaragibe 12 

São Lourenço / Camaragibe Francisco Correia TI Camaragibe 12 

Parque Capibaribe (Integração) 
Francisco Correia 

Avenida 1 e 2 
TI Camaragibe 8 

Tiúma / Camaragibe 
Francisco Correia 

BR-408 
TI Camaragibe 15 

Parque Capibaribe / TI TIP. 

Francisco Correia 

Avenida 1 e 2 

BR-408 

TI TIP (Terminal 

de Integração de 

Passageiros) 

8 

Fonte: www.granderecife.com.br 

 

Considerando que a maioria dos empreendimentos estão a uma distância inferior 

a 400 metros31 de alguma via principal da cidade – Avenida Doutor Francisco Correia, 

BR-408 ou a via local Avenida 01 e sua continuação Avenida 02 –, poderíamos dizer que 

todos os empreendimentos são, em menor ou maior grau, atendidos pelo sistema público 

de transporte de maneira satisfatória 

No entanto, cabe discutir a especificidade do empreendimento com perfil de 

Bairro Planejado, em que há controvérsias, inclusive entre os próprios compradores com 

relação ao acesso à linha de ônibus. 

Quando perguntados sobre as expectativas com relação ao empreendimento, 

alguns moradores manifestaram preocupação com relação ao acesso ao sistema público 

de transporte, tendo em vista as dificuldades relacionadas a distancias entre os blocos e a 

via principal, ainda mais pela questão topográfica, dado a grande diferença entre o nível 

da via e do acesso aos prédios: 

 

Infelizmente para a mobilidade de qualquer bairro se faz o uso de um transporte público 

não no contorno do mesmo, mas dentro do reserva. 

(Morador 1, discussão em tópico aberto na rede social, julho, 2014) 

 

 

“Até porque a entrada [Figura 33] será íngreme, imagina para um idoso ou grávida 

fazer este trajeto e ainda morando na última etapa como será o meu caso (...) O 

complicado é que me parece que as vias internas não estão sendo feitas pensando na 

                                                 
31 Segundo estudos, uma distância de 400 metros é considerada boa para acesso a pé, de acordo com 

indicadores de acessibilidade locacional ao sistema público de transporte (Colin H., 1976 apud RECK. G., 

p. 13) 
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circulação de veículos de grande porte, a não ser caminhão do lixo que deve passar de 

dois em dois dias e geralmente em horário de pouco movimento.” 

(Morador 2, discussão em tópico aberto na rede social, julho, 2014) 

 

 

 

Figura 33: Acesso ao Bairro Planejado. 

Fonte: Autora. 

 

Como colocado no tópico anterior deste capítulo, em comum também, os 

empreendimentos guardam a relação estreita entre sua construção e a antecipação diante 

da “oportunidade” criada diante da expectativa de valorização da cidade por conta das 

Obras para a Copa do mundo, ou melhor dizendo, pela perspectiva de consolidação do 

novo núcleo urbano planejado: a Cidade da Copa. 

 

 

4.4. Para falar de preços 

 

 

O processo de valoração e valorização de imóveis guarda certa subjetividade, 

uma vez que depende de fatores e valores, por vezes imateriais e que são apropriados 

financeiramente, pelo incorporador. Tal fato, aliado a falta de transparência e liquidez 

com que os preços sofrem alterações no tempo, torna a pesquisa passível de distorções. 

Por certo, poderíamos nos ater a metodologias de coleta e tratamento de dados 

mais elaboradas, no entanto, não é objetivo deste trabalho se prender a pormenores do 

processo de valorização da terra urbana, ou do próprio bem imobiliário, sendo tão 
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somente nossa pretensão apresentar as variações nos preços dos imóveis comercializados 

em São Lourenço da Mata, como forma de ilustrar a nova dinâmica imobiliária – e 

territorial – por que passa o município. 

Como temos dito, tradicionalmente a cidade não tinha qualquer viés de produção 

de unidades habitacionais erguidas e comercializadas sob a mão do mercado imobiliário 

formal. Cidade dormitório, predominantemente caracterizada pela autoconstrução e 

ocupações ilegais, não detinha até pouco tempo qualquer expectativa de abarcar tamanha 

oferta – e demanda – por habitações de perfil de mercado. 

A partir dos investimentos para a Copa do Mundo de 2014, da duplicação da 

BR-408, da construção da Arena Pernambuco e da proposta de construção da “Cidade da 

Copa”, uma nova centralidade urbana para o desenvolvimento Oeste, tem-se início na 

cidade um processo crescente de oferta de novas moradias, protagonizado pelas grandes 

empresas de construção imobiliária. 

Empreendimentos de diversos perfis - apresentados no tópico anterior desse 

capítulo -, em sua maioria no formato de condomínios fechados, com área de lazer, 

segurança e ainda subsidiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, começam a dar 

novos ares de cidade em pleno crescimento e desenvolvimento ao município. 

Nesse sentido, a ausência de qualquer outro tipo de empreendimento deste perfil 

na cidade, torna inviável qualquer análise comparativa da progressão de preços de 

imóveis na região antes e depois do “fator Copa”. No entanto, considerando que é sobre 

a terra urbana que a incorporação se desenvolve, é possível ver um reflexo simples da 

nova dinâmica, através de um comparativo entre o preço da terra num período anterior 

aos recentes investimentos, e posterior ao anuncio da cidade como sede da Copa, bem 

como avaliar o aumento progressivo do valor dos imóveis ao longo dos últimos cinco 

anos, quanto o novo momento de dinamismo imobiliário começa a se desenvolver e se 

consolidar no município. 

Se retomarmos anúncios dos classificados de jornais de grande circulação do 

Recife, do ano de 2001, iremos notar o quão insignificante era o mercado de imóveis e 

terra em São Lourenço da Mata, que aparecia no tópico de “outras localidades”, junto om 

anúncios de outros municípios mais afastados da Capital, como Paudalho e Sairé. 

Com o anúncio dos grandes investimentos para a região e a crescente oferta de 

novos imóveis, o preço da terra disparou, podendo ser registrada uma grande valorização, 

seja da terra, seja dos imóveis comercializados na região (Gráfico 9). 
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Gráfico 9: Variação do preço do m² da terra urbana em São Lourenço da Mata (2001-2014). 

 

Fonte: Autora. Coleta de dados em anúncios de classificados em jornais e sites de venda de imóveis. 

 

De acordo com anúncios coletados nos últimos anos32, um lote de 18 x 25m, 

450m², próximo a pista, poderia ser encontrado em 2001 por R$4 mil (R$8,88/m²), 

enquanto em 2012, um terreno em condições semelhantes de localização, com 12 x 30 

(360m²), custava algo em torno de 12 mil reais (R$35,30/m²), quadruplicando o valor da 

terra em pouco mais de 11 anos a um ritmo de valorização do preço do m² de 3,97% ao 

mês. 

Em 2014, um lote com 300m², estaria custando cerca de R$27.000,00, ou seja 

R$90/m²; representando um aumento de quase 3,38% ao mês, durante apenas os últimos 

dois anos. Nesse mesmo período, um lote em condomínio, com dimensões de 10 x 20m, 

passou de R$35 mil (R$175/m²), para R$ 60 mil reais (R$300/m²), uma valorização de 

2,23% ao mês. 

Da mesma forma, uma gleba de 2,5 hectares, próxima a pista, poderia ser 

encontrada por 20 mil, nos classificados de 2001, ou seja, a R$0,80/m². Em 2012, um 

terreno de 1,72, em condições locacionais semelhantes, custava em torno de 2 milhões de 

reais, ou R$11,62m², representando uma valorização de 2,03% ao mês, em 11 anos. Em 

2014, um terreno de 4,6 hectares, custava algo em torno de R$3,5 milhões de reais 

(R$76,08/m²), tendo uma impressionante valorização de 8,21% mensais. 

                                                 
32 Os valores amostrais referentes ao ano de 2001, foram coletados em anúncios de classificados de jornal 

de grande circulação da capital pernambucana, no Arquivo Público, enquanto os registros dos anos 

seguintes foram feitos a partir de pesquisa em sites de anúncio de imóveis na internet. 
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Nesse sentido, vale salientar que para todos os casos em questão, o início do 

processo de valorização dos imóveis, se deu apenas por volta do ano de 2007, quando São 

Lourenço passa a viver o novo momento de dinamismo territorial, devendo, portanto, esse 

aumento percentual de valorização ao mês, ter sido maior ao longo dos últimos sete anos. 

Aumento este que se rebate diretamente no aumento do preço dos imóveis. 

Novamente, na ausência de perfis semelhantes aos atualmente praticados no 

município, apontamos a variação no preço da terra como forma de ilustrar o novo 

momento de valorização da terra. 

No entanto, como temos dito, o mercado imobiliário da construção de habitação, 

tem peculiaridades inerentes ao produto, as quais muitas vezes não podemos medir ou 

atribuir valor, muito embora o mercado saiba se apropriar financeiramente destas 

questões. E é isso que temos visto em São Lourenço da Mata. 

Com investimentos iniciais muito baixos, o mercado começa a tomar forma e 

atrair um perfil diferenciado de consumidores que veem em busca, não apenas na 

oportunidade da casa própria, facilitada pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, 

quanto em busca de investir, por conta da perspectiva de valorização do local em função 

da Copa do Mundo de 2014. 

O mercado na cidade apresenta diferentes perfis de imóveis – muito embora, 

todos os empreendimentos lançados fossem financiados pelo MCMV -, mas que fazem 

parte de um mesmo processo de valorização do local. Em 2010 e 2011, quando começam 

a surgir os primeiros empreendimentos imobiliários (sendo também o período de maior 

atividade do setor, em termos de empreendimentos lançados), podemos notar que estes 

tinham um preço inicial de venda bastante reduzido, numa média em torno de R$83 mil 

reais, embora houvessem unidades sendo vendidas a partir de R$60.000, a depender da 

localização (Tabela 12). 
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Tabela 12: Valorização dos imóveis ao longo do tempo (Lançamento até 2014) 

Nº NOME DO EMPREENDIMENTO STATUS OBRA 
ANO PREVISTO PREÇO  

LANÇ. ENTREGA LANÇ. 2014 

12 Resid. Vila Capibaribe Entregue 2010 2013 R$ 97.000 R$ 130.000 

1 Allameda Residencial Clube Entregue 2011 2013 R$ 73.000 R$ 160.000 

6 Reserva São Lourenço - 1ª Etapa Entregue 2011 2013 R$ 115.000 R$ 150.000 

7 Resid. Bosque Pau Brasil Entregue 2011 2013 R$ 64.000 R$ 120.000 

8 Resid. Jardim São Francisco - 1ª Etapa Entregue 2011 2013 R$ 60.000 R$ 130.000 

8 Resid. Jardim São Francisco - 2ª Etapa Entregue 2011 2013 R$ 60.000 R$ 130.000 

10 Resid. Portal São Lourenço Entregue 2011 2013 R$ 102.000 R$ 102.000 

11 Resid. Vila Bela Entregue 2011 2013 R$ 80.000 R$ 130.000 

13 Resid. Vila da Copa Entregue 2011 2013 R$ 96.000 R$ 160.000 

4 Reserva Atlântica Jatobás Em andamento 2012 2015 R$ 60.000 R$ 129.000 

6 Reserva São Lourenço - 2ª Etapa Em andamento 2012 2014 R$ 125.000 R$ 148.000 

6 Reserva São Lourenço - 3ª Etapa Em andamento 2012 2015 R$ 125.000 R$ 147.000 

9 Resid. Parque Capibaribe - 1ª Etapa Entregue 2012 2014 R$ 89.000 R$ 116.000 

14 Resid. Villa do Campo Entregue 2012 2014 R$ 165.000 R$ 152.000 

3 Reserva Atlântica das Figueiras Não iniciada 2013 2017 R$ 80.000 R$ 110.000 

9 Resid. Parque Capibaribe - 2ª Etapa Finalizando 2013 2014 R$ 89.000 R$ 116.000 

2 Condomínio Club Vila Verde Não iniciada 2013 - R$ 98.000 R$ 104.000 

5 Reserva Atlântica Palmeiras Não iniciada 2014 2018 R$ 112.000 R$ 112.000 

15 Resid. Vila Luz Em andamento 2014 - R$ 100.000 R$ 135.000 

16 Resid. Vila Nova Não iniciada 2014 - R$ 96.000 R$ 110.000 

6 Reserva São Lourenço - 4ª Etapa Não iniciada 2014 2016 R$ 127.000 R$ 129.000 

MÉDIA R$ 95.857 R$ 129.524 

Fonte: Autora. 

1
3
7
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Em 2012, os valores de lançamento têm uma alta considerável (135%), atingindo 

o maior preço médio de lançamento desde 2010 até hoje. Apesar da diminuição do 

número de novos empreendimentos – cinco em 2012, contra 8 em 2011 -, traz em 

compensação novas etapas de empreendimentos lançados no ano anterior, cabendo 

destaque as 2ª e 3ª Etapas do Bairro Planejado, que, sozinhas, contribuíram com um 

acréscimo de 1.536 novas unidades habitacionais no mercado (Gráfico 6), ou 90,5% do 

total lançado só neste ano. 

 

Gráfico 10: Total de novas unidades habitacionais lançadas por ano por Bairro. 

Fonte: Autora. 

 

De 2013 a meados de 2014, temos visto uma progressiva redução no número de 

novos lançamentos imobiliários, coincidentemente com o período em que ocorreu a Copa 

das Confederações, evento teste da FIFA® para a Copa do Mundo de 2014, ocorrida em 

2013, até o pós Copa, em meados de 2014, havendo ainda uma considerável redução no 

valor médio de lançamento dos imóveis – R$89.000, em 2013 e R$108.750,00 em 2014. 

Nesse contexto, se sobressai o perfil do Bairro Planejado, que teve um valor de 

lançamento e valorização sempre acima da média ao longo dos anos, variando entre 115 

mil em 2011 a 127 mil em 2014. 

Apesar do decréscimo na produtividade de novas unidades habitacionais, 

podemos observar em contrapartida, uma valorização significativa dos imóveis ao longo 

dos anos. De acordo com o levantamento, enquanto em 2011 o preço mínimo de 

lançamento encontrado era de R$60.000,00, este valor não é menor que R$112.000,00 

para empreendimentos de perfil semelhante, ao passo que o preço de revenda desses 
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imóveis gira em torno de R$130 mil reais, aumento considerável de 115% do valor 

inicialmente investido. 

Tal perspectiva, tem se mostrado como uma vantajosa fonte de retorno de 

investimento, atraindo pessoas que compram os imóveis com a perspectiva de 

valorização, onde, adquirem o bem em fase de lançamento, ou pré-lançamento, pagando 

o valor mínimo do imóvel, e revendendo ou repassando o investimento como forma de 

obter ganhos. 

Em São Lourenço, essa prática tem sido recorrente, sobretudo no Bairro 

Planejado, sendo possível, por exemplo, numa busca rápida - através das palavras 

“repasse/repasso” e “São Lourenço”, em um único site de anúncio de imóveis, encontrar 

algo em torno de 160 ocorrências de ofertas de repasse de financiamento do 

empreendimento. 

No entanto, no momento, é possível que haja certa dificuldade na 

comercialização desses produtos – salvo em casos em que o imóvel já tenha sido 

concluído – uma vez que inda existem unidades sendo vendidas por um preço bem abaixo 

do ofertado pelos investidores33. 

 

Variações entre preço de lançamento e preço de revenda 

 

Nesse contexto de grande valorização, consideramos importante avaliar as 

variações de preços dos imóveis por m² de área útil, por bairro ao longo dos últimos anos. 

Para tanto, o cálculo do valor do m² dos imóveis foi baseado no método de cálculo do 

índice FIPE ZAP de preços de imóveis. Os valores utilizados como referência foram 

aqueles publicados em anúncios de sites de vendas de imóveis, divulgados por 

imobiliárias e, na ausência de fontes oficiais, aqueles valores apontados pelos 

compradores de imóveis durante as entrevistas (Tabela 13). 

Considerando que a maioria dos imóveis continham o mesmo número de quartos 

– condicionante do programa financiador MCMV – levamos em conta o preço, a 

localização (por bairro) e a área útil das unidades, a partir das quais calculamos a relação 

preço do imóvel/área útil, para cada bairro. 

                                                 
33 São oferecidos por preços médio de R$30 mil reais, variando entre R$15 mil e R$50 mil, com 

repasse de financiamento. A exemplo da conta, num dos casos encontrado, comprando um repasse 

de R$30 mil, o comprador arcará com um financiamento que gira em torno de 117 mil reais. 
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Tabela 13: Valorização do preço do m² por Empreendimento Imobiliário. 

N

º 
NOME DO EMPREENDIMENTO 

ANO 

LANÇ 

PREÇO 
VALORIZAÇÃO / 

ANO VALORIZAÇÃO 

(%) 

ÁREA 

UNID. 

HAB. 

PREÇO (m²) 

LANÇ. REVENDA IMÓVEL M² LANÇ. REVENDA 

12 Resid. Vila Capibaribe 2010 R$ 97.000 R$ 130.000 R$ 8.250 R$ 201 34% 41 R$ 2.366 R$ 3.171 

1 Allameda Residencial Clube 2011 R$ 73.000 R$ 160.000 R$ 29.000 R$ 630 119% 46 R$ 1.587 R$ 3.478 

6 Reserva São Lourenço - 1ª Etapa 2011 R$ 115.000 R$ 150.000 R$ 11.667 R$ 259 30% 45 R$ 2.556 R$ 3.333 

7 Resid. Bosque Pau Brasil 2011 R$ 64.000 R$ 120.000 R$ 18.667 R$ 415 88% 45 R$ 1.422 R$ 2.667 

8 Resid. Jardim São Francisco - 1ª Etapa 2011 R$ 60.000 R$ 130.000 R$ 23.333 R$ 507 117% 46 R$ 1.304 R$ 2.826 

8 Resid. Jardim São Francisco - 2ª Etapa 2011 R$ 60.000 R$ 130.000 R$ 23.333 R$ 507 117% 46 R$ 1.304 R$ 2.826 

10 Resid. Portal São Lourenço 2011 R$ 102.000 R$ 102.000 R$ 0 R$ 0 0% 48 R$ 2.125 R$ 2.125 

11 Resid. Vila Bela 2011 R$ 80.000 R$ 130.000 R$ 16.667 R$ 347 63% 48 R$ 1.667 R$ 2.708 

13 Resid. Vila da Copa 2011 R$ 96.000 R$ 160.000 R$ 21.333 R$ 444 67% 48 R$ 2.000 R$ 3.333 

4 Reserva Atlântica Jatobás 2012 R$ 60.000 R$ 129.000 R$ 34.500 R$ 821 115% 42 R$ 1.429 R$ 3.071 

6 Reserva São Lourenço - 2ª Etapa 2012 R$ 125.000 R$ 148.000 R$ 11.500 R$ 256 18% 45 R$ 2.778 R$ 3.289 

6 Reserva São Lourenço - 3ª Etapa 2012 R$ 125.000 R$ 147.000 R$ 11.000 R$ 244 18% 45 R$ 2.778 R$ 3.267 

9 Resid. Parque Capibaribe - 1ª Etapa 2012 R$ 89.000 R$ 116.000 R$ 13.500 R$ 281 30% 48 R$ 1.854 R$ 2.417 

14 Resid. Villa do Campo 2012 R$ 165.000 R$ 152.000 -R$ 13.000 -R$ 255 -8% 51 R$ 3.235 R$ 2.980 

3 Reserva Atlântica das Figueiras 2013 R$ 80.000 R$ 110.000 R$ 30.000 R$ 612 38% 49 R$ 1.633 R$ 2.245 

9 Resid. Parque Capibaribe - 2ª Etapa 2013 R$ 89.000 R$ 116.000 R$ 27.000 R$ 563 30% 48 R$ 1.854 R$ 2.417 

2 Condomínio Club Vila Verde 2013 R$ 98.000 R$ 104.000 R$ 6.000 R$ 107 6% 56 R$ 1.750 R$ 1.857 

5 Reserva Atlântica Palmeiras 2014 R$ 112.000 R$ 112.000 R$ 0 R$ 0 0% 51 R$ 2.196 R$ 2.196 

15 Resid. Vila Luz 2014 R$ 100.000 R$ 135.000 R$ 35.000 R$ 625 35% 56 R$ 1.786 R$ 2.411 

16 Resid. Vila Nova 2014 R$ 96.000 R$ 110.000 R$ 14.000 R$ 311 15% 45 R$ 2.133 R$ 2.444 

6 Reserva São Lourenço - 4ª Etapa 2014 R$ 127.000 R$ 129.000 R$ 2.000 R$ 48 2% 42 R$ 3.024 R$ 3.071 

MÉDIA R$ 95.857 R$ 129.524 R$ 15.417 R$ 330 35% 47,19 R$ 2.037 R$ 2.768 

Fonte: Autora. 1
4
0
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Pixete, foi o primeiro Bairro a ter novos empreendimentos imobiliário, logo, tem 

um valor inicial mais reduzido e consequentemente maior valorização ao longo dos anos, 

assim como o Bairro de Várzea Fria onde também observamos maior variação (Gráfico 

11). 

No Bairro da Bela Vista, os empreendimentos lançados em 2011 tiveram uma 

média de 65% de valorização até 2014, deixando o Bairro entre os mais valorizados do 

município, aspecto que pode ser relacionado proximidade dos empreendimentos com o 

centro e com o principal eixo viário da cidade, a Avenida Francisco Correia. 

 

Gráfico 11: Variação média entre preços de lançamento e revenda dos empreendimentos 

imobiliários por Bairro. 

Fonte: Autora. 

Gráfico 12: Evolução do preço do m² por Bairro. 

Fonte: Autora. 
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O Central de São Lourenço da Mata só teve seu primeiro e único 

empreendimento imobiliário, o Residencial Villa do Campo, lançado em 2012, sendo 

pequena a variação de preço entre lançamento e revenda, como podemos observar no 

gráfico acima. 

Apesar de ter apenas um empreendimento lançado na região, este imóvel se 

destaca em relação aos demais, não apenas pelo valor inicial de venda (R$165.000,00), 

bem acima da média praticada, mas também pelo elevado valor do m², algo em torno de 

R$ 3.235,29, sendo o bairro com maior preço de lançamento e o segundo maior preço de 

revenda. Nesse contexto, vale destacar que esse empreendimento é um dos únicos que 

oferece uma planta com 3 quartos e 56m² de área útil total. 

Ao mesmo tempo, enquanto os demais empreendimentos têm um aumento no 

valor de revenda, o Villa do Campo apresenta um decréscimo, que se deve, segundo 

depoimento de corretor responsável, a dificuldade na comercialização das unidades 

habitacionais, sendo essa ação responsável pela venda de 12 unidades – dentre as 32 no 

empreendimento – nos últimos meses, havendo ainda outras unidades disponíveis. 

Assim como no Centro, os Bairros de Muribara e Capibaribe tiveram pouca 

variação entre o valor do m² na Planta e para revenda, aspecto que pode ser relacionado 

aos altos valores iniciais dos imóveis e, no caso particular do empreendimento com perfil 

de Bairro Planejado, ao significativo aumento no valor dos imóveis ao longo dos anos, a 

medida em que novas fases eram lançadas (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Valores de lançamento e revenda de imóveis do Bairro Planejado por Etapa. 

ETAPA 
ANO 

UNID. PREÇO PLANTA 
PREÇO DE REVENDA* 

LANÇ. ENTREGA MÍN. MÁX. 

1ª Etapa 2011 2014 512 R$ 115.000 R$ 131.000 R$ 165.000 

2ª Etapa 2012 2014 576 R$ 125.000 R$ 135.000 R$ 157.000 

3ª Etapa 2012 2015 512 R$ 125.000 R$ 140.000 R$ 154.000 

4ª Etapa 2014 2016 448 R$ 127.000 R$ 127.000 R$ 129.000 

*Valores mínimos e máximos encontrados a partir de pesquisa de preço em sites de anúncios de imóveis. 

Fonte: Autora. 

 

Os Bairros de Parque Capibaribe e Tiúma, apresentam preço médio do m² bem 

abaixo da média da cidade, tendo ainda as menores médias de preço de lançamento e de 

revenda. Ambas as localidades oferecem empreendimentos de perfil construtivo 

semelhante – conjuntos de 4 pavimentos com área de lazer, segurança, área verde, etc. – 
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bem como preços de lançamento e revenda. Ambas as áreas apresentam boas condições 

de acesso, sendo inclusive bem servidos de equipamentos de saúde, educação e segurança, 

além de comércio e serviços. 

Apesar das variações de preços e na valorização dos imóveis, observando o 

Gráfico 11 o e Gráfico 12, vemos que, apesar das diferenças nos preços de lançamento, 

com o tempo, a tendência é que, quando na revenda, esses valores se estabilizem em torno 

de um preço médio, variando obviamente, em função do perfil e da localização de cada 

empreendimento. 

 

 

4.5. A nova dinâmica territorial e os agentes finais do ciclo do mercado: o 

consumidor. 

 

 

Diante de todas as já citadas transformações que vem acontecendo em São 

Lourenço da Mata nos últimos anos, não podíamos deixar de buscar conhecer o público 

a que todas essas transformações se destinam, os consumidores finais dessa nova cidade 

que vem se construindo. 

Como já mencionado, com o intuito de conhecer esse público, a presente 

pesquisa se utilizou da aplicação de questionários semiestruturados, aplicados virtual ou 

presencialmente aos compradores dos empreendimentos. 

Para tanto, o instrumento de coleta (constante no APÊNDICE deste documento) 

constava de informações referentes a vários aspectos que consideramos essenciais, para 

conhecer o perfil, a visão sobre a cidade, o processo de decisão e compra, as motivações 

e expectativas diante da “Cidade da Copa” e do desenvolvimento de São Lourenço da 

Mata, por parte desses compradores. 

No total, foram entrevistados 17 compradores de imóveis, de diferentes perfis e 

localizados em diferentes partes da cidade (Mapa 9), como forma de obter respostas que 

pudessem refletir a heterogeneidade desse público. 
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Mapa 9: Número de Compradores entrevistados por localização do Empreendimento. 

 

Fonte: Autora. 

 

Dentre os demais entrevistados, podemos agrupá-los por perfil de 

empreendimento: 

 Bairro Planejado = 12 questionários 

 Conjuntos de Apartamentos de 4 pavimentos = 3 questionários 

 Conjunto de Apartamentos de 2 pavimentos = 2 questionários 

Vale destacar que, o empreendimento com Perfil de Bairro Planejado, teve um 

número significativo a mais de pessoas entrevistadas devido a dois aspectos: o primeiro, 

por conta do porte do empreendimento, sendo o que tem maior número de unidades 

habitacionais sendo construídas (2.048 no total) e em segundo, a aplicação de 

questionários virtual como facilitador. 

 

 

4.5.1. Perfil dos consumidores 

 

 

Desde o início da pesquisa, um fato que nos chamou a atenção é que todos os 

empreendimentos imobiliários lançados no município participavam do programa “Minha 
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Casa, Minha Vida”, ofertando, portando, a possibilidade de utilização de subsídios na 

compra do imóvel. No entanto, é interessante observar a quantidade de compradores 

dentre os entrevistados, que não fizeram uso do benefício. 

De acordo com os resultados dos questionários, apenas 8 dos 17 entrevistados 

utilizaram subsídios do MCMV, havendo grande diferença dos números por tipo de 

empreendimento. Dos 12 entrevistados do bairro Planejado, apenas três pessoas alegaram 

ter utilizado o subsídio, enquanto nos conjuntos de apartamentos de 4 e 2 andares, dos 5 

entrevistados, todos compraram o imóvel através do programa34. 

Embora não seja nosso objetivo discutir as questões financeiras que envolve as 

transações imobiliárias, tal fato poderia ser associado a dois fatores: o primeiro, ao perfil 

de renda dos compradores; e, em segundo lugar, ao alto preço de lançamento dos imóveis 

do empreendimento imobiliário com o perfil de Bairro Planejado, que notadamente se 

sobressai em relação aos demais, seja em relação ao valor de compra, seja em relação a 

valorização ao longo dos anos, como vimos no item 5.4 deste capítulo. 

Se analisarmos as informações referentes a faixa de renda dos compradores dos 

imóveis que participaram da pesquisa (Gráfico 13), podemos observar uma grande 

disparidade dessa composição por perfil de empreendimento. 

 

Gráfico 13: Faixa de renda dos entrevistados por perfil de empreendimento. 

 

Fonte: Autora. 

                                                 
34 Nesse contexto, no entanto, vale destacar que, segundo manual da CAIXA, “As famílias com 

renda de até R$ 3.100,00 serão beneficiadas com subsídio nos financiamentos com recursos do 

FGTS. Aquelas com renda até R$ 5.000,00 terão acesso ao Fundo Garantidor da Habitação.” 

(CAIXA, 2010) Logo, tal fato, pode estar relacionado a renda real dessas famílias ser um valor 

acima dos R$3.100,00, necessários para usufruir dos subsídios do governo. 
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Nos empreendimentos de menor porte – conjuntos de prédios de 4 e 2 

pavimentos -, onde todos alegam ter tido acesso ao subsídio, podemos observar que há 

maior dominância de pessoas com renda mensal na faixa dos 3 a 6 Salários Mínimos 

(SM), havendo uma ocorrência de pessoas com salários na faixa de 6 a 10 SM. 

Tais imóveis tem como característica comum, o fato de terem um valor de 

lançamento bem abaixo da faixa média de preço dos empreendimentos lançados em São 

Lourenço da Mata, ficando entre R$60.000,00 e R$89.000,00, enquanto a média da 

cidade é de algo em torno de R$95.000,00. 

Por outro lado, o Bairro Planejado, tem um perfil de comprador com um padrão 

de renda um pouco mais elevado - havendo 5 ocorrências de compradores cuja faixa de 

renda é superior a 6 SM35 -, fato esperado, uma vez que o preço desses imóveis está entre 

os mais elevados do município desde sua primeira fase lançada, tendo o preço na planta 

variando entre R$115.000,00 (em 2011) e a partir de R$127.000,00 (em 2014). 

 

*** 

De acordo com os resultados da pesquisa, os compradores dos imóveis, tem em 

média 31 anos de idade, com famílias de em média de 2,64 pessoas, havendo maior 

número de ocorrências de famílias com 4 e 2 pessoas (5 ocorrências cada), 3 pessoas (4 

ocorrências) e em menor grau, situações de residência individual (3 ocorrências). 

A maioria dos compradores concluiu o ensino médio – havendo apenas duas 

ocorrências de pessoas que apenas estudaram até o ensino Fundamental II -, havendo 

cursado ainda ensino técnico (1 ocorrência), graduação (7 ocorrências) e após graduação 

(6 ocorrências). 

Quando perguntado sobre o perfil do público que normalmente buscavam pelos 

empreendimentos na cidade, o corretor imobiliário Enildo Gregório nos respondeu: 

 

“No imóvel que eu me encontro hoje são classe C e D. São pessoas que pagam aluguel. 

Não foi feita uma pesquisa, mas certamente a grande maioria não são pessoas daqui. 

Até porque São Lourenço está vivendo por ser, digamos assim, por ser a bola da vez. 

Por conta também do fato Copa do Mundo, seguramente isso influenciou a sua vinda 

aqui.” 

(Enildo Gregório, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 

 

                                                 
35 Nesse contexto, vale destacar a inconsistência da informação fornecida por dois entrevistados, que 

afirmaram ter renda familiar mensal entre 0 e 3 Salários mínimos, uma vez que não seria possível adquirir 

esse imóvel. 
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Do total de pessoas entrevistadas (17) apenas duas são moradores de São 

Lourenço da Mata, enquanto os demais são originalmente moradores de outros 

municípios da Região Metropolitana, tendo o Recife maior representatividade, com 12 

ocorrências, seguido por Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, com 1 

ocorrência cada (Gráfico 14), o que vem confirmar a colocação do corretor de imóveis 

entrevistado. 

Nesse contexto, é interessante destacar que 11 dos 12 entrevistados que 

moravam em Recife, são compradores de imóveis no Bairro Planejado. 

 

Gráfico 14: Número de pessoas entrevistadas por cidade de origem. 

 

Fonte: Autora. 

 

Conforme pode ser observado nos gráficos a seguir correspondendo, o número 

88% do total de compradores dos novos empreendimentos lançados no município, é 

composto por moradores de outras localidades. 

 

Gráfico 15: Relação percentual entre compradores de imóveis originários de São Lourenço da 

Mata e de outras localidades. 

 

Fonte: Autora. 

 

Do total de entrevistados (17) apenas três pessoas trabalham em São Lourenço 

da Mata, enquanto as demais trabalham em outros municípios da Região Metropolitana, 

tendo novamente o Recife maior representatividade, com 11 ocorrências, seguido por 
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Paulista, Camaragibe e, Barreiros – município que não faz parte da RMR -, com 1 

ocorrência cada (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16: Número de pessoas entrevistadas por local de trabalho. 

 

Fonte: Autora. 

 

 Conforme pode ser observado nos gráficos a seguir correspondendo, o número 

88% do total de compradores dos novos empreendimentos lançados no município, é 

composto por moradores de outras localidades. 

 

Gráfico 17: Relação percentual entre locais de trabalho - São Lourenço da Mata e outras 

localidades. 

 

Fonte: Autora. 

 

Tal aspecto aponta para a manutenção da pendularidade tradicionalmente 

encontrada no município, conhecido como “cidade dormitório” devido à grande 

quantidade de moradores da cidade que trabalham em outras localidades, se deslocando 

diariamente36. Dessa forma, São Lourenço, ao menos por hora, continua a desempenhar, 

                                                 
36 Segundo dados do IBGE, das 62.126 pessoas a partir dos 15 anos que residem no município de 

São Lourenço da Mata, 34.008 (54,67%) trabalham ou estudam. Desse total, 19.582 o fazem fora 

da cidade, o que corresponde a 57,6%. Deste montante, 69,2% (8.011), se dirigem a Capital, 

Recife (IBGE, 2010). 
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“funções típicas de municípios periféricos” (BITOUN, MIRANDA e SOUZA, 2011, 

p.56), aspecto que se pretende minimizar a partir da implantação da “Cidade da Copa”. 

 

 

4.5.2. O que pensam de São Lourenço da Mata 

 

 

Diante destes números, podemos ver que, para além da necessidade por moradia, 

existem fatores que motivam a vinda de pessoas de outras localidades para uma região 

até pouco tempo explorada e até mesmo para alguns desconhecida. 

Dentre as expectativas dos entrevistados diante do município, é interessante 

identificar a mudança na forma como os compradores passam a ver o potencial da cidade. 

De acordo com a pesquisa, 12 entre as 17 pessoas já conheciam o município (Tabela 15), 

embora apenas 2 já consideravam o local como uma boa opção de escolha para moradia, 

antes de comprar o imóvel, sendo que as duas pessoas já moravam no município. 

 

Tabela 15: Motivações dos compradores para adquirir o imóvel. 

SEMPRE FOI 

OPÇÃO DE 

MORADIA? 

POR QUE? JUSTIFICATIVA 
ONDE 

MORAVA? 

Sim Comprou pelo investimento. Investimento 
São Lourenço 

da Mata 

Sim 
Nasceu e se criou no município. Saiu mas 

voltou. 
Relação com a Cidade 

São Lourenço 

da Mata 

Não 
Ainda não é, mas o apartamento é mais 

próximo. 
Conveniência Distância Camaragibe 

Não 

Porque antes não me sentia atraído em 

morar lá. Mas, diante dos investimentos 

que a cidade vem atraindo atualmente e o 

seu consecutivo crescimento, vejo hoje 

uma cidade com grande potencial. 

Potencial a partir dos 

novos investimentos 

Jaboatão dos 

Guararapes 

Não 

Não conhecia o município, a possibilidade 

surgiu com o aumento de 

empreendimentos imobiliários. 

Aumento da oferta Recife 

Não Um pouco distante de tudo. Distância Recife 

Não 
O município era muito precário além de 

ser um pouco distante do meu atual local 

de trabalho e estudo. 

Distância e precariedade Recife 

Não 

Porque eu não conhecia. Conhecia 

Camaragibe, Aldeia, Carpina, mas só tive 

a oportunidade de ir em São Lourenço, só 

fui duas vezes: uma para visitar o terreno 

e outra para visitar stand. 

Desconhecimento Recife 

Não Falta de estrutura e organização. Desordem e precariedade Recife 
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Não Apesar de morar perto nunca vi nenhuma 

propaganda neste sentido. 
Desconhecimento Recife 

Não Falta de infraestrutura!!! Precariedade Recife 

Não Em parte não. - Recife 

Não - - Recife 

Não - - Recife 

Não - - Recife 

Não - - Recife 

Não - - Olinda 

Fonte: Autora. 

 

Como podemos ver na tabela anterior, de acordo com as justificativas para a 

colocação do município como não sendo uma opção para moradia, foram várias as 

justificativas, seja dando destaques aos problemas que a cidade tinha, seja destacando as 

transformações que tornaram o lugar atrativo. 

Dentre os novos aspectos positivos na cidade, podemos destacar a chegada de 

investimentos (1) e a oferta de empreendimentos imobiliários (1), como decisivos na 

mudança da imagem que as pessoas tinham da cidade, atraindo assim alguns 

compradores. Dentre os problemas antes encontrados, temos a distância (2), o 

desconhecimento (3), a precariedade (3) e a falta de atratividade do município (1) 

apontados como os fatores que mais repeliam as pessoas. 

Nesse sentido, vale lembrar que objetivamente, a questão da distância e a 

precariedade características do município, foram aspectos que não se alteraram de forma 

significativa nos últimos anos, muito embora algumas ações de melhorias – sobretudo de 

pavimentação de vias e de capacitação profissional – tenham sido empreendidas pela 

prefeitura. 

No entanto, ao que tudo indica, a mudança na forma como as pessoas veem a 

cidade, tem relação estreita com os recentes investimentos na localidade em função da 

Copa do Mundo, em especial a perspectiva de implantação da “Cidade da Copa” enquanto 

novo vetor de desenvolvimento para a região, discurso empreendido, seja pelo poder 

público, seja pelo setor privado como já temos visto ao longo deste trabalho, e como bem 

coloca um dos participantes da pesquisa: 

 

“Porque antes não me sentia atraído em morar lá. Mas, diante dos investimentos que 

a cidade vem atraindo atualmente e o seu consecutivo crescimento, vejo hoje uma 

cidade com grande potencial.” 

(Morador de Jaboatão dos Guararapes) 
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Tais investimentos obviamente, se fazem ver – numa perspectiva de consumo -

a partir da chegada de novos empreendimentos imobiliários na região, que passa a ser 

visto como potencial local de moradia, apoiado na ideia de qualidade de vida, de 

crescimento e desenvolvimento a que são associados. 

 

4.5.3. A escolha 

 

“Seguramente a maioria não é daqui. Principalmente pelo fato de haver muito mais 

investidores do que compradores de fato.” 

(Enildo Gregório, em entrevista concedida no dia 07/07/2014) 

 

De acordo com os dados da pesquisa, dez em dezessete pessoas expressaram 

algum tipo expectativa em termos de retorno financeiro, seja pela simples valorização do 

investimento, seja para revenda, do empreendimento adquirido. 

Tal fato, se comparado aos aspectos apontados como decisivos em termos de 

localização e perfil dos empreendimentos (Tabela 16), nos mostram quais aspectos são 

considerados como prioritários, a partir da finalidade do uso, por perfil de comprador e 

de empreendimento. 

Em termos gerais, os aspectos locacionais mais decisivos na escolha pelo 

produto imobiliário, citados pelos compradores, estão: a Proximidade “Cidade da Copa” 

(8), a Infraestrutura do entorno (2) e o fato do empreendimento ser Reservado(1) e 

distante do barulho e da agitação da cidade (1). 

Dentre as características do empreendimento, a perspectiva de valorização é o 

aspecto mais mencionado (9), seguido pelo preço/valor acessível (5) e pelo facilitador 

“Minha Casa, Minha Vida” (4). A presença de comércio e serviços (3), qualidade da 

planta baixa do imóvel (3), segurança (2), lazer (2), o fato de ser um condomínio fechado 

(1) e a credibilidade da construtora (1), também aparecem como fundamentais. 

No entanto, a presença de todos estes aspectos como motivadores da escolha dos 

empreendimentos, não nos diz muita coisa quando pensamos que cada perfil de 

empreendimento comporta um público diferente, com motivações diferentes e 

expectativas diferentes diante do bem de consumo: o empreendimento e a sua localização. 

Dessa forma, apenas é possível entender o significado desses aspectos, quando 

os avaliamos por grupos de motivações – moradia; moradia e investimento; e, 
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investimento e revenda – e por perfil de empreendimento – Bairro Planejado, Conjunto 

de apartamentos de 4 pavimentos e Conjunto de apartamentos de 2 pavimentos. 

Assim, é possível saber, por exemplo, o que uma pessoa em busca de moradia, 

considera essencial em termos de localização e de qualidades do empreendimento para 

satisfazer seus desejos e necessidades? O que a faz optar por um determinado perfil de 

empreendimento em detrimento de outro? Abordaremos tais aspectos a seguir. 
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Tabela 16: Fatores decisivos na escolha dos empreendimentos em termos de localização e perfil. 

MOTIVAÇÃO 

PRINCIPAL 

PERFIL DE 

EMPREENDIMENTO 
NOME 

ASPECTO MAIS DECISIVO PARA A ESCOLHA, NO QUE SE REFERE: 

À LOCALIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 
AO EMPREENDIMENTO 

Moradia 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Proximidade à "Cidade da Copa" 
Planta do imóvel, Comércio e serviço previsto (quando 

houver) 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Preço Programa "Minha Casa, Minha Vida" 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Proximidade à "Cidade da Copa" Perspectiva de valorização 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Reservado Planta do imóvel, Programa "Minha Casa, Minha Vida" 

Conjunto de Prédios 

(4 pav.) 

Residencial Parque 

Capibaribe 

Distância do barulho e da agitação da 

cidade. 
Preço. 

Conjunto de Prédios 

(2 pav.) 
Portal São Lourenço - Planta do imóvel 

Conjunto de Prédios 

(2 pav.) 

Residencial Bosque 

Pau Brasil 
- Programa "Minha Casa, Minha Vida", segurança 

Moradia, 

Investimento 

Bairro planejado Reserva São Lourenço 
Infraestrutura do entorno, Proximidade à 

"Cidade da Copa" 

Condomínio fechado, Comércio e serviço previsto (quando 

houver), Perspectiva de valorização 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Valor accessível Perspectiva de valorização 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Proximidade à "Cidade da Copa" 
Itens de lazer, Segurança, Garagem, Comércio e serviço 

previsto (quando houver), Perspectiva de valorização 

Conjunto de Prédios 

(4 pav.) 

Reserva Atlântica 

Figueiras 

Infraestrutura do entorno, Proximidade à 

comércio e serviços, Proximidade à 

"Cidade da Copa" 

Itens de lazer, Segurança, Garagem, Condomínio fechado, 

Comércio e serviço previsto (quando houver), Programa 

"Minha Casa, Minha Vida", Perspectiva de valorização 

Investimento / 

Revenda 

Conjunto de Prédios 

(4 pav.) 

Residencial Jardim 

São Francisco 
Localização Itens de lazer. 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Proximidade à "Cidade da Copa" Perspectiva de valorização 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Proximidade à "Cidade da Copa" Perspectiva de valorização 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Proximidade à "Cidade da Copa" Perspectiva de valorização 

Bairro planejado Reserva São Lourenço Preço Perspectiva de valorização 

Bairro planejado Reserva São Lourenço 
Valor acessível do imóvel e credibilidade 

da construtora 
Perspectiva de valorização 

Fonte: Autora. 

1
5
3
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Moradia 

 

Para os compradores do Bairro planejado (4), cuja motivação é de moradia, os 

aspectos locacionais mais importantes foram a proximidade com a “Cidade da Copa” e o 

fato de ser reservado (1), enquanto que do ponto de vista das qualidades inerentes ao 

empreendimento, se destaca a qualidade da planta baixa, a presença de comércio e serviço 

dentro do empreendimento e ainda as facilidades do programa MCMV. 

Para os compradores de Conjunto de apartamentos de 4 pavimentos (1), cuja 

motivação é de moradia e investimento, a distância do barulho e da agitação da cidade (1) 

bem como o preço (1), foram fatores decisivos na escolha do imóvel. 

Já os compradores de Conjunto de apartamentos de 2 pavimentos (2), nada declararam com 

relação a localização, alegando que a planta do imóvel a segurança do empreendimento e a 

facilidade do MCMV, eram os aspectos mais importantes a serem considerados. 

 

Moradia e investimento 

 

Para os compradores do Bairro planejado (3), cuja motivação é de moradia e 

investimento, a infraestrutura do entorno e a proximidade com a “Cidade da Copa”, são 

aspectos locacionais fundamentais que, aliados ao fato de se tratar de um empreendimento 

de condomínio fechado, com lazer segurança e acesso a comércio e serviço, só faz aumentar 

a perspectiva de valorização do imóvel e torna-lo mais atrativo. 

Tais aspectos são igualmente considerados positivos no caso do comprador do 

Conjunto de apartamentos de 4 pavimentos (1), que também aposta na qualidade da 

infraestrutura do entorno, como aspectos que valorizam o imóvel, além do facilitador do 

MCMV. 

 

Investimento e Revenda 

 

No caso dos compradores que pensavam apenas em investir ou mesmo em revender 

o imóvel, aqueles que optaram por um imóvel no Bairro Planejado, o fizeram principalmente 

por conta da proximidade com a “Cidade da Copa” (3), havendo aqueles que viram no preço 

um atrativo (1) e na credibilidade da construtora como um fator positivo (1), sendo unânime 

a perspectiva de valorização do imóvel (5). 
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No caso do comprador do Conjunto de apartamentos de 4 pavimentos (1), a 

localização próxima ao centro (1) e a presença de grande variedade de itens de lazer (1) 

dentro do empreendimento, foram considerados aspectos importantes que atribuíam maior 

valor ao imóvel. 

 

4.5.4. Sobre a “Cidade da Copa” 

 

 

Diante de todos esses aspectos, vale mais uma vez retornar ao fator principal a que 

nos ativemos desde o início na busca de compreender a nova dinâmica por que passa o 

município: o “fator Copa”, em suas diversas perspectivas – seja enquanto empreendimento 

urbano (a “Cidade da Copa”), seja enquanto argumento de marketing, seja enquanto 

oportunidade, seja enquanto sinônimo de desenvolvimento, crescimento e valorização. A 

verdade a que nos atemos, é que diante das expectativas geradas pelos diversos agentes em 

torno desse elemento - ou evento, ou momento, ou monumento – a cidade tem se 

transformado. 

Nesse sentido, nos interessa conhecer essas expectativas para assim caracterizar o 

significado simbólico absorvido pela população – compradores dos novos imóveis e 

moradores da cidade -  construído a partir das estratégias de marketing utilizadas, 

identificando assim, como esses símbolos foram construídos no imaginário popular. 

Para tanto, incorporamos ao questionário aplicado a esses atores, perguntas 

referentes ao conhecimento, às expectativas e a opinião pessoas desses atores com relação a 

perspectiva de crescimento e desenvolvimento da cidade a partir da possibilidade de 

construção da “Cidade da Copa” no município, bem como questões relacionadas ao 

reconhecimento da cidade enquanto “São Lourenço da Mata, Cidade da Copa”. 

Dessa forma, apresentaremos a seguir três questões: 

a) Expectativas em torno da consolidação do projeto da “Cidade da Copa”; 

b) “São Lourenço da Mata, Cidade da Copa”. 

 

Como colocado anteriormente, mesmo sendo apenas um slogan, criado para 

representar o novo momento que a cidade vive, a frase “São Lourenço da Mata, Cidade da 

Copa”, ou mesmo a utilização do símbolo “Copa” pelo setor imobiliário, pode também 
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significar expectativas e frustrações consequentes do envolvimento de cada ator social com 

o que o símbolo “Copa” significa. 

 

Expectativas em torno da consolidação do projeto da “Cidade da Copa  

 

A maioria das pessoas entrevistadas (14 dentre 19) veem a construção da Cidade da 

Copa como algo positivo para a cidade, destacando seu papel fundamental para o 

desenvolvimento do município e em especial o fato de ser essa uma boa alternativa para que 

São Lourenço da Mata adquira certa autonomia em Relação ao Recife: “Se o projeto 

realmente sair do papel, vai ser um grande desenvolvimento pra área e ainda poderá 

desafogar o Recife.”. Segundo um dos compradores de imóvel quanto as suas expectativas: 

 

“As melhores possíveis. Principalmente a descentralização: eu não tenho que estar no caos 

de Recife para ter acesso a centros de compras, universidade, enfim. Depois dessa questão 

veio a questão de qualidade de vida. Desistimos de investir e decidimos morar.” 

 

Nesse sentido, a facilidade de acesso (vias) e a existência de equipamentos voltados 

à saúde e ao ensino são outros pontos fortes do projeto, aspectos que, segundo o entrevistado, 

podem ser favorecidos pelo aumento da demanda: 

 

“A movimentação de visitantes e o aumento da procura por moradias deve ser um fator 

positivo, pois acredita-se que haverá a disponibilização de melhores hospitais, escolas e 

etc. Para suprir a nova necessidade.” 

 

Apesar disso, outras pessoas ainda duvidam do potencial de transformação da 

intervenção, uma vez que até o momento nada foi concretizado alegando que “Se ficar 

pronto um dia não vai impactar em nada para o município. Lembra da copa? São Lourenço 

nem parecia a cidade da copa. Teremos São Lourenço Velho e esse aí o São Lourenço Novo. 

É mais Recife e Camaragibe do que São Lourenço.”, enquanto outro complementa: “Hoje 

não sei mais qual seria a minha expectativa em virtude do atraso das obras e da copa em si 

já ter acabado.” 

 

Vantagem pessoal a partir da construção da Cidade da Copa 
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Dentre as pessoas que participaram da pesquisa, 15 dentre os 19 entrevistados veem 

algum tipo de vantagens pessoal a partir da construção da Cidade da Copa. Dentre as 

vantagens apontadas, cabe destaque a grande presença (6 ocorrências), de pessoas que 

relacionam a construção da nova centralidade com a perspectiva de valorização do imóvel 

recém adquirido. 

Algumas pessoas novamente reforçaram a importância da nova centralidade urbana 

para garantir que São Lourenço da Mata pudesse criar mais autonomia com relação a capital 

Recife, a partir do momento em que ofertasse mais opções de comércio e serviços, além de 

acesso à saúde, educação e emprego: “O município deixaria um pouco da dependência de 

fazer tudo em Recife, como por exemplo Faculdades, Supermercados, etc.”  Outros, apontam 

que a grande contribuição da nova centralidade, será em garantir melhor qualidade de vida 

às pessoas da cidade, alegando que com a construção do novo núcleo urbano planejado “São 

Lourenço tornar-se-á um lugar melhor para viver.” 

Dentre as pessoas que alegam não haver vantagem alguma com a construção da 

Cidade da Copa, apenas uma justifica a resposta, colocando que “Para São Lourenço é uma 

coisa vazia. É tão distante do centro.”, fazendo referência distância que existe da localização 

do empreendimento em relação ao núcleo urbano já consolidado. 

 

“São Lourenço da Mata, Cidade da Copa” 

 

Como já foi dito, entendemos que o fator “Copa”, foi utilizado de formas distintas 

na constituição da nova imagem do município, tanto pelo poder público municipal, sendo 

disseminada entre os partícipes da cidade; quanto pelo investidor privado, como forma de 

promover a venda de produtos imobiliários. 

Aceitar que o novo título tivesse sido reconhecido da mesma forma, por cada um 

desses atores, significaria assumir que a imagem da cidade constituída por eles seria a 

mesma, assumindo que todos estabelecem os mesmos tipos de relações – de vivência, de 

experiência, de sentimentos, de valores – com a cidade. Tal postura não faria sentido, uma 

vez que cada ator – representantes do governo, investidores, munícipes e pessoas de fora - 

assume um papel diferente diante do todo que configura a nova dinâmica territorial e a 

própria cidade. 

Dentre as pessoas que responderam ao questionário, apenas 2 dentre 19 concordam 

com a frase “São Lourenço da Mata, Cidade da Copa”, alegando que o título é válido 
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“Porque foi ela que dentre tantas outras cidades que podiam receber a Arena e a Cidade 

da Copa, que recebeu”, e ainda “Por que foi a contemplada com uma das maiores obras de 

infraestrutura jamais vista no Estado.” Como vemos, apontando motivos relacionados 

exclusivamente à escolha da Cidade para receber a construção da Arena e possivelmente à 

“Cidade da Copa”. 

Entre os demais, as justificativas contrárias estão relacionadas a vários aspectos, 

conforme mostrado na Tabela 17, sendo importante destacar que o fator “Copa”, assume 

diferentes interpretações, permitindo assim que as respostas fossem dadas tendo diferentes 

referências, no caso: São Lourenço da Mata, a Cidade da Copa e o Evento. 

 

Tabela 17: Porque São Lourenço da Mata não é a Cidade da Copa - Compradores Imóveis. 

COLOCAÇÃO 
A QUE SE 

REFERE 

COMO SE 

REFERE 

EM QUE 

SENTIDO 

Não. Acredito que são entidades diferentes. São Lourenço Distinção Morfologia 

Não percebo ter sido criado infraestrutura 

suficiente para acolher a quantidade de novos 

moradores e visitantes. 

São Lourenço Não teve Investimento 

Não está estruturado. São Lourenço Não teve Infraestrutura 

Pouco ganhou com isso. São Lourenço Não teve Investimento 

A "São Lourenço da Morte" nunca deixa de 

existir. 
São Lourenço Não muda Símbolo 

Nenhuma melhoria.  São Lourenço Não teve Infraestrutura 

A cidade não teve vantagem alguma,  São Lourenço Não teve Benefícios 

Apenas o nome divulgado em rede nacional que 

não significa nada.” 
São Lourenço Exclusivamente Divulgação 

Não. Mas eu acredito que ao longo de 30 anos não 

seriam construídas tantas coisas como foram 

feitas, por causa da Copa aqui. 

São Lourenço Teve Infraestrutura 

A Cidade da Copa é um mundo totalmente 

diferente, dentro do universo de São Lourenço da 

Mata. 

Cidade da 

Copa 
Distinção Morfologia 

Cidade da Copa é só um bairro. 
Cidade da 

Copa 
Distinção Morfologia 

Pois o projeto ainda está no papel. 
Cidade da 

Copa 
Não concluída Morfologia 

Trouxe muitos benefícios, não para são Lourenço 

especificamente, mas para Pernambuco, 
Evento Trouxe Benefícios 

A Copa desenvolve-se em vários locais, ou seja, 

não se limita a uma só cidade. 
Evento Distinção Localização 

Porque a Copa já aconteceu. Evento Passou Momento 

A cidade é São Lourenço da Mata, a copa não foi 

obra dela e sim do Brasil. 
Evento Não exclusivo Investimento 

Por que não existiu Copa nessa cidade. Evento Não existiu Localização 

Não concordo. - - - 

Fonte: Autora. 
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De acordo com as respostas podemos observar que, as expectativas com relação à 

São Lourenço da Mata e o mundial, giram em torno de investimentos e infraestruturas (7 

ocorrências), reforçando na maioria das vezes a negativa de que tais expectativas tenham 

sido alcançadas, embora uma das entrevistadas, apesar de não concordar com o título, tenha 

destacando de maneira enfática o fato de São Lourenço não ter de fato “participado” da 

Copa: 

 

“Eu não concordo. (...) Eu acho que trouxe muitos benefícios, como eu te disse, não para 

são Lourenço especificamente, mas para Pernambuco, porque essas construções de BR 

mesmo, facilita a vida de todo mundo. Eu acredito que ao longo de 30 anos não seriam 

construídas tantas coisas como foram feitas, por causa da Copa aqui.” 

 

Alguns moradores não veem sentido no título uma vez que compreendem e deixam 

clara a distinção morfológica entre a “Cidade da Copa” e a cidade preexistente (4 

ocorrências), colocando que “A Cidade da Copa é um mundo totalmente diferente, dentro 

do universo de São Lourenço da Mata.”, ou ainda que é apenas um bairro da cidade e que 

ainda não está concluída.  

Outras pessoas associam o título unicamente a realização da Copa na cidade, 

reconhecendo a transitoriedade inerente ao evento e seus investimentos, ou ainda que nem 

mesmo tendo a Arena em seu território a cidade de fato participou da Copa, como aponta 

um dos entrevistados: “Por que não existiu Copa nessa cidade. Nenhuma melhoria. Só umas 

bandeiras solitárias em cima do viaduto.”, enquanto um outro afirma que “A cidade não 

teve vantagem alguma, apenas o nome divulgado em rede nacional que não significa nada.” 

É interessante destacar que uma das entrevistas fez referência direta à permanência 

da identidade anteriormente atribuída a cidade, quando diz que “A ‘São Lourenço da Morte’ 

nunca deixa de existir.”, na intenção de mostrar que nada mudou na cidade apesar de toda a 

propaganda. 

De maneira geral, os resultados apontam para uma insatisfação por parte dos antigos 

e novos moradores da cidade, com relação as expectativas que traçaram a partir da realização 

do evento, sobretudo no que diz respeito à investimentos e melhorias na infraestrutura 

urbana. Reforçando num outro campo do questionário: “Só uma sugestão para o prefeito da 

cidade: cuide melhor da mesma porque, já se sabe que, só com o estádio, não vai haver 

desenvolvimento.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Copa do Mundo, apesar de ser um acontecimento pontual, passa a assumir um 

papel decisivo na transformação urbana da cidade de São Lourenço da Mata, não apenas 

pelas intervenções previstas, tais como a construção da Arena Pernambuco e da “Cidade da 

Copa”, mas sobretudo pela visibilidade que promove para o lugar e pela força, alcance e 

poder de atração que o evento tem. 

Como vimos, esse novo momento, dito de exceção, por VAINER (2010), na 

verdade faz parte de um processo que se tornou práxis comum nas últimas décadas, onde os 

megaeventos esportivos surgem como um mecanismo, ou “argumento” para a transformação 

da cidade, sobretudo através de implantação de Grandes Projetos Urbanos, criando novos 

(ou recriando velhos) caminhos para a atuação do capital. 

Representada sobretudo através dos empreendimentos imobiliários de grande porte, 

tal prática, reflete a nova forma de gestão das cidades que prima pela construção de uma 

imagem positiva do lugar (ou “city marketing”), a fim de atrair investimento, e remete a um 

novo modelo de planejamento urbano – pontual e aparentemente excludente -, onde os 

Bairros e Cidades Planejadas assumem o papel fictício de solução ao desenvolvimento da 

cidade.  

Tais soluções, além de serem compatíveis com o novo momento de urbanização 

capitalista, onde a escala é fator fundamental para o ciclo do capital, apresentam uma 

imagem sedutora de uma suposta qualidade de vida, em detrimento dos inconvenientes e das 

mazelas encontradas nas cidades tal como conhecemos. 

Nesse contexto, o papel do poder público se torna fundamental, através da criação 

de condições favoráveis e atrativas para que esse capital se instale, sendo as Parcerias 

Público-Privadas um dos principais instrumentos aliados nesse processo, e a flexibilização 

urbana uma prática recorrente. 

Em São Lourenço da Mata, o projeto da “Cidade da Copa”, enquanto nova 

centralidade urbana surge inicialmente como argumento para gerar nova dinâmica 

(SECOPA, 2014), sob o discurso de levar o desenvolvimento para a Zona Oeste da Região 

Metropolitana (BRANDÃO, MORIEL, FREIRE, 2012.), adotando posteriormente um 

caráter mercadológico, a partir do momento que é posto nas mãos do empreendedor privado, 

assumindo um discurso que se firma na proposta de um desenvolvimento inteligente e 
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sustentável para a região, aliando tecnologia, inovação e planejamento: “Um lugar para 

morar, trabalhar, estudar e se divertir”. 

Mais do que como intervenção urbana – uma vez que ainda nem começou a ser 

construído – a perspectiva de implantação da “Cidade da Copa”, incita uma nova dinâmica 

na cidade de antecipação. “São Lourenço da Mata, a Cidade da Copa”, ganha visibilidade 

além de um grande atrativo e a oportunidade de fazer do momento o impulso necessário ao 

crescimento da cidade, através da atração de investimentos. 

Além disso, a demanda por parte dos investidores por condições favoráveis ao 

capital, fez mudar as diretrizes urbanísticas do Plano Diretor Municipal, como forma de 

comportar essa nova tendência de crescimento da cidade. Nesse sentido, o Plano Diretor 

enquanto instrumentos urbanísticos que deveria regular o uso e a ocupação do solo urbano, 

deixa de lado sua função social e passa a atuar em benefício da nova dinâmica territorial. 

Assim, o novo contexto que se segue no município é traduzido sobretudo a partir 

de uma crescente oferta (e demanda) de novos empreendimentos imobiliário de diferentes 

perfis, contabilizando 16 novos conjuntos residenciais, e quase 5.000 novas unidades 

habitacionais, distribuídas nas várias partes da Cidade, entre 2010 a 2014, todos com 

subsídios do Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), do Governo Federal 

Nesse sentido, é importante destacar o papel fundamental que o marketing, 

enquanto ferramenta social e empresarial, apoiado no “fator Copa”, vem exercer na 

consolidação do lugar como novo mercado de atuação do capital, dotando os 

empreendedores privados de material suficiente para associar seu produto a algo com amplo 

alcance e força de valorização. A ação do marketing contribuiu de forma decisiva para que 

se estabelecesse uma nova dinâmica territorial, passando o setor imobiliário a ter expressiva 

atuação no município, contribuindo ainda para a manutenção da ideia de desenvolvimento e 

crescimento da cidade. 

Para além de servir de impulso para uma transformação real do território, a 

construção de uma nova imagem da cidade de São Lourenço da Mata, abriu caminhos para 

que moradores locais passassem a criar expectativas com relação as melhorias que poderiam 

acontecer na cidade por conta do evento, enquanto pessoas de diferentes lugares passassem 

a ver no município um bom lugar para morar e investir: 

 

“Quando, naquele momento, se falava na cidade da copa, de um grande 

evento que passaria por aqui a autoestima do povo da cidade foi lá pra 
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cima. Hoje algumas pessoas reclamam, dizem que poderia ter acontecido 

muito mais coisa dentro da cidade.” 

(Sec. Ivaldo Beltrão, em entrevista concedida no dia 03/07/2014) 

 

Como bem aponta o secretário de planejamento e infraestrutura, passado o evento 

também fez mudar as expectativas dos moradores da cidade por não terem percebidos 

mudanças reais refletidas na cidade. Como aponta Rosenilda (2014) “Para a cidade de São 

Lourenço é uma coisa meio vazia, a Copa.”, revelando o distanciamento que existe entre a 

imagem que se promove do local e a realidade vivida no dia-a-dia dos munícipes. 

Apesar disso é notória a grande expectativa que permanece em parte dos moradores 

da cidade com relação ao potencial que a “Cidade da Copa” tem, em transformar a cidade 

de São Lourenço da Mata em um local melhor de se viver, dotando o lugar de infraestrutura, 

comércio, serviços e equipamentos que possam tornar a cidade autônoma. 

Ao se propor a abordar a dinâmica recente no território do município de São 

Lourenço da Mata, sob a perspectiva da imagem da cidade e das novas referências urbanas 

que se constituem na figura dos novos empreendimentos imobiliários, o presente trabalho 

teve como objetivo, não deixar fugir o momento de registrar tamanha mudança (e num 

período tão curto de tempo) num lugar tão ambientalmente e socialmente vulnerável, como 

é o Município de São Lourenço da Mata. 

Ao falar da dinâmica imobiliária, falamos não apenas do funcionamento do 

mercado, mas sobretudo – quando partimos para uma análise da posição dos atores 

envolvidos nesse processo – tentamos captar os simbolismos, os interesses e as expectativas 

que giram em torno de “novo lugar”, dessa cidade que renasce, num ritmo com o qual não 

estava habituada. 

Falar dos empreendimentos imobiliários, é falar das posturas políticas e 

econômicas, do projeto de cidade e do futuro reservado à cidade. É falar de legislação urbana 

municipal e perceber o quão volúvel são nossos instrumentos de regulação, o quão 

vulneráveis são nossas cidades. 

Nesse sentido, para além da grande oportunidade que se cria para o crescimento e 

desenvolvimento da cidade, a chegada de grandes investimentos e grandes intervenções traz 

consigo o desafio de promover um desenvolvimento integrado e um crescimento equilibrado 

da cidade que garanta não apenas o crescimento econômico, mas que os benefícios sejam 

territorial e socialmente extensivos. 
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Tendo isso em vista, esperamos ter contribuído, através do presente trabalho, não 

apenas como uma leitura do novo momento que vive a cidade de São Lourenço, mas 

sobretudo, que contribua como um objeto de reflexão, sobre o rumo das nossas cidades 

Para isso a preocupação do governo deve residir na elaboração de políticas públicas 

que venham garantir acesso a melhores condições de vida às pessoas e de instrumentos de 

regulação urbana que, mesmo incentivando a vinda de novos investimentos, venham inibir 

um crescimento desigual e garantir de maneira plena o direito a cidade. 
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APÊNDICE METODOLÓGICO 

A pesquisa empírica foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com seis 

tipos de agentes com papeis distintos na dinâmica recente do município de São Lourenço da 

Mata. Assim sendo, foi necessário definir questionários diferentes para cada grupo, 

mantendo, no entanto, perguntas relacionadas a alguns aspectos centrais da pesquisa, 

conforme será especificado a seguir.  

Todos as entrevistas foram realizadas no município de São Lourenço da Mata, 

sendo escolhidos de acordo com seu papel e consequente “território de atuação”, a exceção 

dos questionários aplicados via meio virtual com compradores dos imóveis no Bairro 

Planejado. 

O Quadro 2 distribui a quantidade de entrevistas/questionários aplicados por grupos 

selecionados, somando ao todo 3 entrevistas e 21 questionários. 

 

 

Quadro 2: Distribuição da quantidade de entrevistas por grupo de entrevistados. 

CARACTERIZAÇÃO DOS 

GRUPOS DE ENTREVISTADOS 
LOCAL 

QUANTIDADE 

DE TIPOS 
TOTAL 

1. PREFEITURA 
Secretário de Planejamento 1 

2 
Setor de comunicação da Prefeitura 1 

2. EMPREENDEDOR Análise de material promocional - - 

3. CORRETORES Corretor Local 1 1 

4. MORADORES DOS 

EMPREENDIMENTOS (Por 

perfil do empreendimento) 

Bairro planejado 12 

17 
Edifício de apartamentos - 

Condomínio de apartamentos 3 

Condomínio de duplex 2 

5. MORADORES DA CIDADE 

Próximo do centro 2 

4 Próximo aos empreendimentos 

(Um por perfil do empreendimento) 
2 

TOTAL 23 

 

Para cada um desses grupos foi definido um conjunto de questões para orientar a 

entrevista com os diversos agentes, conforme explicitado a seguir: 
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Quadro 3: Questões de orientação para questionários, por ator.  

ENTREVISTADOS PAPEL PROCESSO/ MERCADO MARKETING 

1. PREFEITURA MUNICIPAL 

Além do papel político - na decisão das intervenções na cidade -, é responsável direto pela gestão do território e pela consolidação de uma imagem de governo e 

da cidade. Tem interesses diretos e específicos na atual dinâmica territorial. 

Secretário de 

Planejamento 

Responde pela 

legislação urbana 

municipal – Plano 

Diretor -, pelas 

intervenções para a 

Copa do Mundo de 

2014 – obras de 

mobilidade e “Cidade 

da Copa” - e pela 

aprovação dos novos 

empreendimentos 

imobiliários instalados 

no território. 

1. Expectativas criadas em torno da implantação da 

Cidade da Copa; 

2. Quando e por que se identificou a necessidade de 

fazer um novo Plano Diretor para a Cidade; 

3. Houve algum diálogo com o setor imobiliário nesse 

processo; 

4. Quais os principais ganhos para a cidade quando da 

implantação da Cidade da Copa; 

5. O crescimento no número de empreendimentos 

imobiliários é positivo para o município? Em que 

aspectos? 

6. São identificadas novas demandas para a prefeitura a 

partir dessa dinamização do território? 

1. A Cidade da Copa trouxe visibilidade para o 

município? 

2. Em que esse aumento de visibilidade tem contribuído 

para o crescimento / desenvolvimento da cidade? 

3. A população local se identifica com o novo 

reconhecimento do município enquanto “Cidade da 

Copa”. Isso é positivo? 

4. São Lourenço da Mata é a “Cidade da Copa”? 

Secretária de 

Comunicação social e 

institucional 

Responsável pela 

comunicação, é o canal 

de afirmação das ações 

da prefeitura para a 

consolidação de uma 

imagem de governo e 

da cidade.  

1. Expectativas criadas em torno da implantação da 

Cidade da Copa; 

2. Quais os principais ganhos para a cidade quando da 

implantação da Cidade da Copa; 

3. O crescimento no número de empreendimentos 

imobiliários é positivo para o município? Em que 

aspectos? 

1. A Cidade da Copa trouxe visibilidade para o 

município? 

2. Em que esse aumento de visibilidade tem contribuído 

para o crescimento / desenvolvimento da cidade? 

3. A população local se identifica com o novo 

reconhecimento do município enquanto “Cidade da 

Copa”. Isso é positivo? 

4. São Lourenço da Mata é a “Cidade da Copa”? 

2. EMPREENDEDOR 

Representantes dos empreendimentos imobiliários previamente selecionados a partir do seu perfil, de acordo com os critérios apresentados no Capítulo 4 deste trabalho. 

Incorporadores 

Marketing 

Tem o papel de tomar 

decisão pelo local de 

implantação dos 

empreendimentos, 

considerando as 

características do novo 

As análises referentes a postura do empreendedor diante 

da dinâmica recente se fez através da caracterização dos 

empreendimentos e da análise do material de marketing, 

uma vez que esses elementos além de caracterizar a nova 

1. Qual o papel do marketing na consolidação desse 

mercado? 

2. Quais as principais ferramentas utilizadas? 

3. O fator Copa foi decisivo na consolidação do 

mercado? 



172 

 

 

mercado. Tem o papel 

de construir uma 

imagem do produto e 

do lugar, de forma que 

agregue valor ao 

produto e desperte 

interesse aos 

consumidores. 

dinâmica vem refletir as intenções, expectativas e 

posturas dos empreendedores com relação ao novo 

mercado e a cidade. 

4. O fator Copa é um bom argumento para agregar valor 

ao produto ou é apenas artifício para dar visibilidade? 

5. Por que com o passar do tempo o fator Copa deixou 

de estar presente no marketing dos empreendimentos? 

6. Qual é o carro chefe da propaganda desses 

empreendimentos hoje? 

O que tem mais força, a copa, o MCMV ou o próprio 

local? 

1. CORRETORES 

São a principal ponte entre o empreendedor (produto) e os compradores (consumidores). Serão entrevistados profissionais em estandes de vendas dos 

empreendimentos localizados no município de São Lourenço da Mata. 

Eduardo Feitosa 
Se utilizam do 

marketing para vender 

seu produto, aliando a 

isso o discurso da 

promoção do produto e 

do lugar. Tem contato 

direto com o 

consumidor, sabe de 

seus desejos e suas 

necessidades. 

1. Quais as faixas do MCMV que os empreendimentos 

atendem? Há alguma diferenciação entre eles? 

2. O que buscam os clientes que visitam os stands de 

vendas? 

3. Os produtos oferecidos suprem o desejo (marketing) 

e as necessidades (por moradia) dos clientes? 

4. O que comumente frustra/não atende as expectativas 

do cliente? 

5. Qual o forte dos empreendimentos que hoje existem 

em SLM? 

6. Qual o empreendimento você mais 

recomenda/compraria? Por que? 

 

1. O que atrai os consumidores aos stands de venda? 

2. O produto normalmente atende as expectativas do 

cliente? 

3. O que é mais importante para o cliente: o produto, o 

MCMV, a Copa, o verde, a localização? 

4. Para além do produto imobiliário, o que as pessoas 

buscam nos empreendimentos? Verde, tranquilidade, 

MCMV? 

5. O fato de ter havido muita referência a “Cidade da 

Copa” contribuiu de alguma forma para a 

consolidação do mercado imobiliário que SLM tem 

hoje? 

6. Por certo tempo se utilizou da Copa como grande 

ferramenta para o marketing. Quando se deixou de 

usar a Copa como mote? Porque? Qual era a reação do 

público? Era um fator decisivo na compra d 

empreendimento? 

De algum 

empreendimento 

2. MORADORES DOS EMPREENDIMENTOS (Por perfil do empreendimento) 

Cada empreendimento (de diferentes perfis) tem seu público específico. Seja pela localidade, seja pelo produto, seja pelas facilidades. Conhecer esse público é 

importante para identificar o que move esses consumidores, é o desejo, é a necessidade, quais as necessidades, as escolhas, os impulsos desses compradores? Será o marketing 

de fato tão decisivo? O que é determinante nessas escolhas? 
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Bairro planejado 

O consumidor é o 

“fim” do ciclo do 

mercado. É para sua 

“satisfação” – de seus 

desejos e necessidades 

– que o mercado 

existe, é somente por 

conta dele que o 

mercado funciona. 

Conhecer o 

consumidor é ter uma 

leitura dos resultados 

dos esforços de todos 

os outros atores. 

1. Onde morava antes de vir para esse 

empreendimento? 

2. Onde e com o que trabalha? 

3. Quantas pessoas na família? 

4. Já conhecia o município? São Lourenço da Mata 

sempre foi uma opção? 

5. Visitou outros empreendimentos antes de optar por 

esse? Na cidade ou em outra localidade? 

6. O que mais o incentivou a optar por esse 

empreendimento? 

7. Quais os fatores decisivos na escolha? 

8. Se planejava a muito tempo para comprar um apto? 

9. O MCMV foi decisivo na aquisição do imóvel? 

10. Por que optou por essa tipologia? 

11. Conhece o projeto da “Cidade da Copa”? Sabe onde 

se localiza? 

12. Quais suas expectativas em torno da cidade? É/vai 

ser importante para o município? (Crescimento, 

desenvolvimento, valorização, etc.). 

13. Vê alguma vantagem pessoal com a construção da 

CDC? 

1. Como ficou sabendo desse empreendimento? 

2. O que o chamou atenção na propaganda? 

3. Lembra como era o panfleto? 

4. O nome do empreendimento é algo importante? 

5. O que acha do fato de São Lourenço ter sediado um 

evento da Copa? 

6. Você considera que SLM é a “Cidade da Copa”? Edifício de 

apartamentos 

Condomínio de 

apartamentos 

Condomínio de duplex 

3. MORADORES DA CIDADE 

O morador local está em todas as partes da cidade, assim sendo, foi preciso definir áreas para a aplicação de questionários. Para ter um público heterogêneo e que 

pudesse opinar sobre as várias alterações que veem ocorrendo na cidade, optamos por definir algumas áreas de interesses sendo elas: o centro de São Lourenço da Mata, que 

é onde acontece o comércio e a grande atividade da cidade, que hoje comporta uma nova dinâmica, sobretudo com a implantação de grandes lojas, bancos e um aquecimento 

nas venda e aumento dos preços; a BR-408, foi recentemente duplicada até o município de Paudalho, por conta da realização do mundial, apesar de não ser uma área com 

muitas habitações, está passando por grandes mudanças, inclusive por conta das alterações no zoneamento municipal; a “Cidade da Copa”, área pouco habitada, mas com 

ocupações residenciais no entorno, sobretudo nas áreas de declividade mais acentuada, o contato com a área da Arena não é direto, mas visual o entorno dos novos 

empreendimentos, por receberem o impacto direto na alteração na forma de ocupação do solo. 

Próximo do centro 

O morador local é o 

principal impactado 

com as transformações 

urbanas impulsionadas 

pelas obras da Copa ou 

1. Houve alguma mudança em SLM por conta da 

construção da Arena PE e das obras da Copa? 

2. Se mudou, foi para melhor ou pior? 

3. Você acha que essas mudanças vão passar com o 

fim da Copa? 

1. Já ouviu falar na “Cidade da Copa”? Conhece o 

projeto? 

2. Já viu, ouviu falar ou conheceu algum 

empreendimento imobiliário em SLM? 

3. Considera que SLM é a “Cidade da Copa”? 
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Próximo à BR 408 

pela implantação 

desses novos 

empreendimentos. Por 

estar na cidade antes 

das intervenções é 

possível que possa dar 

depoimentos sobre as 

mudanças que 

ocorreram na cidade, 

mudanças que 

impactaram seu dia-a-

dia, positiva ou 

negativamente. 

Fazer as perguntas acima e complementar: 

1. Houve alguma mudança no dia-a-dia a partir da 

duplicação da BR-408? 

2. Da construção da cidade da Copa? 

3. Da construção dos novos empreendimentos 

imobiliários? 

4. Em algum momento teve interesse em adquirir um 

imóvel? 

5. Já recebeu alguma oferta de compra do seu imóvel? 

Quanto foi oferecido? 

6. Acredita que a construção da “CDC trará benefícios 

para SLM? 

Próximo à cidade da 

copa 

Próximo aos 

empreendimentos 

(entorno imediato) 
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APÊNDICE – INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

MODELOS DE ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS 

1. Modelo entrevista Secretário de planejamento; 

2. Modelo entrevista Secretária de Comunicação Social e Institucional; 

3. Modelo entrevista corretor imobiliário; 

4. Modelo questionário comprador de imóvel; 

5. Modelo questionário morador antigo da cidade; 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
Pesquisa: TRANSFORMAÇÕES NA DINAMICA TERRITORIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - 

DA CIDADE DA COPA AOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 
 

ENTREVISTA 1: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DA 
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO QUESTIONÁRIO 

1.1. PESQUISADOR: 1.2. DATA: 
2. INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

2.1. NOME: 2.2. CARGO: 
3. APRESENTAÇÃO 
A presente entrevista será realizada para uso acadêmico, na dissertação intitulada: “Transformações na dinâmica 
territorial de São Lourenço da Mata – Da cidade da Copa aos novos empreendimentos imobiliário”, e, como o título 
já sugere, visa reconstruir a trajetória da dinâmica urbana recente no município, desde a proposição da construção 
da Cidade da Copa, até a construção dos novos empreendimentos imobiliários. 

4. ESTRUTURA DA ENTREVISTA (EIXOS DE DISCUSSÃO) 
 SÃO LOURENÇO DA MATA COMO LOCAL ESCOLHIDO E A CIDADE DA COPA 

 ALTERAÇÃO URBANÍSTICA (PLANO DIRETOR MUNICIPAL) 

 NOVA DINÂMICA TERRITORIAL (NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) 
 MARKETING DA CIDADE E VISIBILIDADE 

 
QUESTÕES: 
 

I. SOBRE O PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE SÃO LOURENÇO E A CONSTRUÇÃO DA ARENA DA COPA 
1. COMO SE DEU O PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA COMO LOCAL DE 

IMPLANTAÇÃO DA ARENA PERNAMBUCO E DA CIDADE DA COPA? 
2. QUAL FOI A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA NESSE PROCESSO? 
3. QUAIS AS EXPECTATIVAS CRIADAS EM TORNO DO PROJETO? 

 

II. SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO 
4. QUANDO E POR QUE SE IDENTIFICOI A NECESSIDADE DE FAZER ALTERAÇÕES NO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL? 
5. HOUVE ALGUM DIÁLOGO COM O SETOR IMOBILIÁRIO NESSE PROCESSO? 

 

III. NOVA DINÂMICA TERRITORIAL (NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) 
6. O AUMENTO NO NÚMERO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO É POSITIVO PARA O 

MUNICÍPIO? EM QUE ASPECTOS? 
7. SÃO IDENTIFICADAS NOVAS DEMANDAS PARA A PREFEITURA A PARTIR DESSA DINAMIZAÇÃO 

TERRITORIAL RECENTE? 
 

IV. MARKETING DA CIDADE E VISIBILIDADE 
8. A CIDADE DA COPA TROUXE VISIBILIDADE PARA O MUNICÍPIO. EM QUE ESSE AUMENTO DE 

VISIBILIDADE TEM CONTRIBUÍDO PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CIDADE? 
9. CONCORDA COM A AFIRMAÇÃO: “SÃO LOURENÇO DA MATA É A CIDADE DA COPA”? POR QUE? 
10. QUAL O MAIOR LEGADO DA COPA DO MUNDO PARA O MUNICÍPIO? 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
Pesquisa: TRANSFORMAÇÕES NA DINAMICA TERRITORIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - 

DA CIDADE DA COPA AOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 
 

ENTREVISTA 2: SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO 
LOURENÇO DA MATA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO QUESTIONÁRIO 

1.1. PESQUISADOR: 1.2. DATA: 

2. INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

2.1. NOME: 2.2. CARGO: 

2. APRESENTAÇÃO 
A presente entrevista será realizada para uso acadêmico, na dissertação intitulada: “Transformações na dinâmica 
territorial de São Lourenço da Mata – Da cidade da Copa aos novos empreendimentos imobiliário”, e, como o título 
já sugere, visa reconstruir a trajetória da dinâmica urbana recente no município, desde a proposição da construção 
da Cidade da Copa, até a construção dos novos empreendimentos imobiliários. 

3. ESTRUTURA DA ENTREVISTA (EIXOS DE DISCUSSÃO) 
 SÃO LOURENÇO DA MATA COMO LOCAL ESCOLHIDO E A CIDADE DA COPA 

 MARKETING DA CIDADE E VISIBILIDADE 

 NOVA DINÂMICA TERRITORIAL 

 
QUESTÕES: 
 
I. SOBRE A DEFINIÇÃO DE SÃO LOURENÇO E A CONSTRUÇÃO DA ARENA DA COPA 

1. A COPA DO MUNDO DE 2014 E PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA 

COPA TROUXE VISIBILIDADE PARA O MUNICÍPIO. EM QUE ESSE AUMENTO 

DE VISIBILIDADE TEM CONTRIBUÍDO PARA O CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADE? 

2. DO PONTO DE VISTA DA COMUNICAÇÃO E DA IMAGEM DA CIDADE, QUAIS 

AS EXPECTATIVAS CRIADAS EM TORNO DO PROJETO? 

 

II. MARKETING DA CIDADE E VISIBILIDADE 

3. CONCORDA COM A AFIRMAÇÃO: “SÃO LOURENÇO DA MATA É A CIDADE DA 

COPA”? POR QUE? 

4. EM QUE SENTIDO A PREFEITURA CONSIDERA QUE A “CIDADE DA COPA” 

POSSA CONTRIBUIR PARA A MUDANÇA DA IMAGEM E DA REALIDADE 

MUNICIPAL? 

5. CONSIDERA IMPORTANTE QUE A POPULAÇÃO LOCAL SE IDENTIFIQUE COM 

O RECONHECIMENTO DE SÃO LOURENÇO DA MATA COMO “CIDADE DA 

COPA”? ISSO SERIA POSITIVO? POR QUE? 

 

III. NOVA DINÂMICA TERRITORIAL 

6. SÃO IDENTIFICADAS NOVAS DEMANDAS PARA A PREFEITURA A PARTIR 

DESSA VISIBILIDADE E CONSEQUENTE DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO? 

7. QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE O QUE SÃO LOURENÇO DA MATA É HOJE 

E A PROPOSTA DO NOVO NÚCLEO URBANO PLANEJADO: “CIDADE DA 

COPA”? 

8. QUAL O MAIOR LEGADO DA COPA DO MUNDO PARA O MUNICÍPIO? 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
Pesquisa: TRANSFORMAÇÕES NA DINAMICA TERRITORIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - 

DA CIDADE DA COPA AOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 
 

ENTREVISTA 3: CORRETOR DE IMÓVEL (SÃO LOURENÇO DA MATA) 
1. IDENTIFICAÇÃO QUESTIONÁRIO 

1.1. PESQUISADOR: 1.2. DATA: 

2. INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

2.1. NOME: 2.2. CARGO: 

3. APRESENTAÇÃO 
A presente entrevista será realizada para uso acadêmico, na dissertação intitulada: “Transformações na dinâmica 
territorial de São Lourenço da Mata – Da cidade da Copa aos novos empreendimentos imobiliário”, e, como o título 
já sugere, visa reconstruir a trajetória da dinâmica urbana recente no município, desde a proposição da construção 
da Cidade da Copa, até a construção dos novos empreendimentos imobiliários. 

4. ESTRUTURA DA ENTREVISTA (EIXOS DE DISCUSSÃO) 
 PRODUTO IMOBILIÁRIO 

 O CONSUMIDOR 

 MARKETING: DESEJO E NECESSIDADE 

 
QUESTÕES: 
 

I. O PRODUTO IMOBILIÁRIO 

1. O PRODUTO IMOBILIÁRIO ESTÁ ADEQUADO AO MERCADO? HÁ BOA 

RECEPTIVIDADE AO PRODUTO E BOA SAÍDA? 

2. QUAL O DIFERENCIAL OU O FORRTE DOS PRODUTOS OFERECIDOS EM SÃO 

LOURENÇO DA MATA HOJE? 

3. DENTRE OS EMPREENDIMENTOS EXISTENTES EM SÃO LOURENÇO DA MATA 

HOJE, QUAL VOCÊ MAIS RECOMENDA PARA OS CLIENTES? QUAL VOCÊ 

COMPRARIA? POR QUE? 

4. O QUE ATRAI OS CONSUMIDORES AOS STANDS DE VENDAS? 

II. O CONSUMIDOR 

5. O PRODUTO NORMALMENTE ATENDE AS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR? 

6. QUAL O PERFIL DO PÚBLICO QUE NORMALMENTE VEM AOS STANDS? 

COMPRADORES, INVESTIDORES? PESSOAS QUE BUSCAM TER ACESSO AO 

CRÉDITO? MORADORES LOCAIS? 

7. QUAIS AS FAIXAS DE RENDA DO MCMV ATENDIDAS PELO QUE É 

PRODUZIDO HOJE EM SLM? 

8. O MUNICÍPIO COMPORTA UM MERCADO DE MAIS ALTO PADRÃO? 

9. O QUE NORMALMENTE MAIS PESA PARA A ESCOLHA DO CLIENTE? A 

PLANTA, O PORTE DO EMPREENDIMENTO, A TIPOLOGIA, O MCMV, A 

LOCALIZAÇÃO, O ENTORNO, O VERDE, ETC? 

10. PARA ALÉM DO PRODUTO IMOBILIÁRIO, O QUE AS PESSOAS BUSCAM NO 

EMPREENDIMENTO? VERDE, TRANQUILIDADE, SEGURANÇA, ETC? 

III. MARKETING: DESEJO E NECESSIDADE 

11. O FATO DE TER HAVIDO MUITA REFERENCIA À “CIDADE DA COPA” EM 

ALGUNS EMPREENDIMENTOS, CONTRIBUIU DE ALGUMA FORMA PARA A 

CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO QUE SÃO LOURENÇO DA 

MATA TEM HOJE? 

12. EM ALGUM MOMENTO A COPA FOI DECISIVA NESSA DINÂMICA? 

13. CONCORDA COM A AFIRMAÇÃO: “SÃO LOURENÇO DA MATA É A CIDADE DA 

COPA”? POR QUE? 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
Pesquisa: TRANSFORMAÇÕES NA DINAMICA TERRITORIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - 

DA CIDADE DA COPA AOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 
 

QUESTIONÁRIO 1: MORADORES DOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
 

1. IDENTIFICAÇÃO QUESTIONÁRIO 

1.1. DATA: PESQUISADOR: 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (Respondido pelo pesquisador) 

2.1. NOME EMPREENDIMENTO: 

2.2. TIPO:        BAIRRO PLANEJADO                PRÉDIO SOLTO NO LOTE 

                          CONJUNTO DE PRÉDIOS         CONJUNTO DE CASAS 

2.3. INSERÇÃO:        ÁREA URBANA                ÁREA DE TRANSIÇÃO 

3. INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

3.1. IDENTIFICAÇÃO 

3.1.1. NOME: 3.1.2. IDADE: 

3.1.3. ESCOLARIDADE: 

 NUNCA ESTUDOU      ANALFABETO           FUNDAMENTAL I            FUNDAMENTAL II            ENSINO MÉDIO 
 TÉCNICO                      GRADUAÇÃO           PÓS GRADUAÇÃO 

3.1.3.1. SITUAÇÃO 

 INCOMPLETO             COMPLETO               NÃO SE APLICA (N/A) 

3.1.4. ENDEREÇO: 3.1.5. TELEFONE: 

3.2. TRABALHO E RENDA 

3.2.1. ONDE TRABALHA?  EM SÃO LOURENÇO DA MATA 

EM OUTRO MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA (Especificar) 

_______________________________________ 

EM OUTRO ESTADO (Especificar) 

__________________________________________________________________ 

OUTRO (Especificar) 

3.2.2. FAIXA DE RENDA DA FAMÍLIA: 

 0 a 3 SM                Mais de 3 a 6 SM                Mais de 6 a 10 SM                Mais de 10 SM  

3.2.2.1. NÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIA: 

4. PROCESSO DE ESCOLHA DO IMÓVEL 

4.1. ONDE MORAVA ANTES DE ADQUIRIR O IMÓVEL? 

 EM SÃO LOURENÇO DA MATA 

 EM OUTRO MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA (Especificar) 
______________________________________ 

 EM OUTRO ESTADO (Especificar) 
_________________________________________________________________ 

 OUTRO (Especificar) 

4.1.1. Morava em:        CASA         APARTAMENTO 

4.2. SOBRE O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA 

(SE MORADOR NOVO NO MUNICÍPIO, RESPONDER AS QUESTÕES DE 4.2.1. A 4.2.2.1) 

4.2.1. JÁ CONHECIA SÃO LOURENÇO DA MATA?        SIM          NÃO 

4.2.2. SÃO LOURENÇO DA MATA SEMPRE FOI UMA OPÇÃO PARA MORADIA?        SIM          

NÃO 

4.2.2.1. POR QUE? 

 

 

4.3. SOBRE O EMPREENDIMENTO 

4.3.1. COMO FICOU SABENDO DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL? 

 TV                                  PANFLETO            FEIRÃO DA CAIXA                             OUTDOOR 

 FAMÍLIA / AMIGOS     IMOBILIÁRIA        PROCURANDO PELA CIDADE         INTERNET 
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 OUTRO (Especificar) 

4.3.1.1. Especificar: 

4.3.2. VISITOU OUTROS EMPREENDIMENTOS/IMÓVEL ANTES DE COMPRAR ESSE?        SIM         

 NÃO 

4.3.2.1. LOCALIZADO EM SÃO LOURENÇO DA MATA?        SIM          NÃO 

4.3.2.2. SE SIM, QUAIS: 

 ALLAMEDA RESIDENCIAL CLUBE        CONDOMÍNIO CLUB VILA VERDE        RESERVA ATLÂNTICA DAS 
FIGUEIRAS 
 RESERVA ATLÂNTICA JATOBÁS           RESERVA ATLÂNTICA PALMEIRAS       RESERVA SÃO LOURENÇO 
 RESID. BOSQUE PAU BRASIL               RESID. JARDIM SÃO FRANCISCO          RESID. PARQUE CAPIBARIBE 
 RESID. PORTAL SÃO LOURENÇO         RESIDENCIAL VILA BELA                        RESID. VILA CAPIBARIBE 
 RESID. VILA DA COPA                            RESID. VILLA DO CAMPO                      RESID. VILA LUZ 
 RESID. VILA NOVA                                 NENHUMA DAS ALTERNATIVAS 

4.3.3. EM QUE ANO COMPROU O IMÓVEL? 

4.3.3.1. EM QUE ESTÁGIO ESTAVA?        LANÇAMENTO        EM CONSTRUÇÃO         

ENTREGUE       REVENDA 

4.3.4. QUANTO CUSTAVA O IMÓVEL? 

4.3.4.1. QUANTO O IMÓVEL CUSTA HOJE? 

5. FATORES DE DECISÃO 

5.1. QUAL A MOTIVAÇÃO PRINCIPAL PARA A COMPRA? 

 MORADIA         INVESTIMENTO          REVENDA          OUTROS (Especificar) 

5.1.1. Especificar: 

5.2. QUAIS OS FATORES PRINCIPAIS DE DECISÃO PARA A ESCOLHA? 

5.2.1. DE LOCALIDADE: 
 A CIDADE                                         LOCALIZAÇÃO                            INFRAESTRUTURA DO ENTORNO 
 FACILIDADE DE ACESSO                TRANSPORTE PÚBLICO            PROX. COMÉRCIO E SERVIÇO 
 PROXIM. DA CIDADE DA COPA    OUTROS (Especificar) 
5.2.1.1. Especificar: 

5.2.2. DO EMPREENDIMENTO 
 INTENS DE LAZER                                SEGURANÇA                                                     GARAGEM 
 PLANTA DO IMÓVEL                           TIPOLOGIA (CASA/APARTAMENTO)            CONDOMÍNIO FECHADO 
 COMÉRCIO E SERVIÇO PREVISTOS   PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA    PERSPECTIVA DE 
VALORIZAÇÃO 
 NENHUMA DAS ALTERNATIVAS       OUTRO (Especificar) 
5.2.2.1. Especificar: 

5.3. O NOME DO EMPREENDIMENTO É ALGO IMPORTANTE?        SIM          NÃO 

5.3.1. POR QUE? 

6. CIDADE DA COPA 

6.1. JÁ OUVIU FALAR DA “CIDADE DA COPA”?        SIM          NÃO 

6.1.1. SE SIM, SABE ONDE SE LOCALIZA?               SIM          NÃO 

 

Em Pernambuco, a construção da “Cidade da Copa” – dita 1ª Smart City da América Latina, localizada no Município 
de São Lourenço da Mata, a 19km do Recife -, além de viabilizar a construção da Arena Pernambuco, trouxe consigo 
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a proposta de Governo de levar desenvolvimento à Zona Oeste da Região Metropolitana, através da criação desta 
nova centralidade urbana. Empreendida pelo Consórcio Arena Pernambuco, o empreendimento prevê a instalação 
de Universidade, Hospital, Centro administrativo do Governo, Central de segurança pública, empresariais, edifícios 
de habitação, escolas, supermercados, além de parques e praças públicas. A previsão é que seja desenvolvido em 
4 etapas ao longo de 33 anos de concessão do terreno de 249 hectares. 

6.2. TENDO ISSO EM VISTA, QUAIS SUAS EXPECTATIVAS EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DA 

CIDADE DA COPA? VAI SER BOM PARA O MUNICÍPIO? QUAL O RETORNO PARA O 

MUNICÍPIO? 

  

 

 

 

 

6.3. VÊ ALGUMA VANTAGEM PESSOAL COM A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DA “CIDADE 

DA COPA”? 

 

 

 

7. CONCORDA COM ESSA AFIRMAÇÃO: “SÃO LOURENÇO DA MATA É A CIDADE DA COPA”?       

 SIM          NÃO 

7.1. POR QUE? 

 

 

 

8. GOSTARIA DE ACRESCENTAR MAIS ALGUM COMENTÁRIO? 

 

 

 

 

 

 

9. OBSERVAÇÕES PESQUISADOR 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
Pesquisa: TRANSFORMAÇÕES NA DINAMICA TERRITORIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - 

DA CIDADE DA COPA AOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 
 

QUESTIONÁRIO 2: MORADORES ANTIGOS DE SÃO LOURENÇO DA MATA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO QUESTIONÁRIO 

1.1. DATA: 1.2. PESQUISADOR: 

2. INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

2.1. NOME: 

2.2. IDADE: 2.3. TELEFONE: 

2.4. ESCOLARIDADE: 
 NUNCA ESTUDOU     ANALFABETO            FUNDAMENTAL I            FUNDAMENTAL II            ENSINO MÉDIO 
 TÉCNICO                      GRADUAÇÃO           PÓS GRADUAÇÃO 

2.4.1. SITUAÇÃO 
 INCOMPLETO             COMPLETO               NÃO SE APLICA (N/A) 

2.5. QUANTO TEMPO MORA NA CIDADE? 

3. LOCALIZAÇÃO 
3.1. BAIRRO: 3.2. ENDEREÇO: 

3.3. REFERÊNCIA: 
 PRÓX AO CENTRO           PRÓX. A BELMINO CORREIA                                                  PRÓX. AO RIO CAPIBARIBE 

 PRÓX. A BR-408               PRÓX. À CIDADE DA COPA / ARENA PERNAMBUCO 

 OUTROS (Especificar) 

3.3.1. Especificar: 

4. COPA DO MUNDO DE 2014 
4.1. HOUVE ALGUMA MUDANÇA EM SÃO LOURENÇO DA MATA POR CONTA DA COPA DO MUNDO E DA 
CONSTRUÇÃO DA ARENA PERNAMBUCO?         SIM        NÃO 

4.1.1. SE SIM, QUE TIPO DE MUDANÇA? 
 AUMENTOS NOS PREÇOS                             MAIS TRABALHO                                            MAIS PESSOAS 

 NOVAS LOJAS                                                 MAIS OBRAS E CONSTRUÇÕES                    MAIS PRÉDIOS 

 VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS                       DESTRUIÇÃO DA NATUREZA                        SEGURANÇA 

 OUTROS (Especificar) 

4.1.1.1.Especificar: 

4.1.2. DE FORMA GERAL, MUDOU PARA MELHOR OU PARA PIOR?      MELHOR     PIOR     INDIFERENTE 

4.1.2.1. POR QUE? 

 

 

5. NOVA DINÂMICA TERRITORIAL 
5.1. HOUVE ALGUMA MUDANÇA NO SEU DIA-A-DIA POR CONTA: 

5.1.1. DA DUPLICAÇÃO DA BR-408?        SIM        NÃO 

5.1.1.1. SE SIM, O QUE MUDOU? 

 

5.1.1.2. SE NÃO, POR QUE? 

 

5.1.2. DA CONSTRUÇÃO DA ARENA PERNAMBUCO?        SIM        NÃO 

5.1.2.1. SE SIM, O QUE MUDOU? 

 

5.1.2.2. SE NÃO, POR QUE? 

 

5.1.3. DA CONSTRUÇÃO DOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS?        SIM        NÃO  

5.1.3.1. SE SIM, O QUE MUDOU? 

 

5.1.3.2. SE NÃO, POR QUE? 
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5.2. CASO MORE PERTO DE UMA DESSAS OBRAS, VÊ ALGUMA VANTAGEM PESSOAL PELA CONSTRUÇÃO SER 
PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA?        SIM        NÃO 

5.2.1. SE SIM, QUAL?  
 

 

5.3. VÊ ALGUMA DESVANTAGEM?        SIM        NÃO 

5.3.1. SE SIM, QUAL?  

 

 

6. NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

6.1. CONHECE/JÁ OUVIU FALAR DE ALGUM EMPREEND. IMOBILIÁRIO EM SÃO LOURENÇO?        SIM        NÃO 

6.1.1. SE SIM, QUAIS: 
 ALLAMEDA RESIDENCIAL CLUBE        CONDOMÍNIO CLUB VILA VERDE        RESERVA ATLÂNTICA DAS 
FIGUEIRAS 
 RESERVA ATLÂNTICA JATOBÁS           RESERVA ATLÂNTICA PALMEIRAS       RESERVA SÃO LOURENÇO 
 RESID. BOSQUE PAU BRASIL               RESID. JARDIM SÃO FRANCISCO          RESID. PARQUE CAPIBARIBE 
 RESID. PORTAL SÃO LOURENÇO         RESIDENCIAL VILA BELA                        RESID. VILA CAPIBARIBE 
 RESID. VILA DA COPA                            RESID. VILLA DO CAMPO                      RESID. VILA LUZ 

 RESID. VILA NOVA                                 NENHUMA DAS ALTERNATIVAS 

6.2. EM ALGUM MOMENTO TEVE INTERESSE EM ADQUIRIR UM IMÓVEL?        SIM        NÃO 

6.2.1. POR QUE? 

 

 

 

7. CIDADE DA COPA 

7.1. JÁ OUVIU FALAR DA “CIDADE DA COPA”?        SIM        NÃO 

7.1.1. SE SIM, SABE ONDE SE LOCALIZA?             SIM        NÃO 

Em Pernambuco, a construção da “Cidade da Copa” – dita 1ª Smart City da América Latina, localizada no Município 
de São Lourenço da Mata, a 19km do Recife -, além de viabilizar a construção da Arena Pernambuco, trouxe consigo 
a proposta de Governo de levar desenvolvimento à Zona Oeste da Região Metropolitana, através da criação desta 
nova centralidade urbana. Empreendida pelo Consórcio Arena Pernambuco, o empreendimento prevê a instalação 
de Universidade, Hospital, Centro administrativo do Governo, Central de segurança pública, empresariais, edifícios 
de habitação, escolas, supermercados, além de parques e praças públicas. A previsão é que seja desenvolvido em 
4 etapas ao longo de 33 anos de concessão do terreno de 249 hectares. 

7.2. TENDO ISSO EM VISTA, QUAIS SUAS EXPECTATIVAS EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA COPA? VAI 
SER BOM PARA O MUNICÍPIO? 

  

 

 

 

7.3. VÊ ALGUMA VANTAGEM PESSOAL COM A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DA “CIDADE DA COPA”? 
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7.4. CONCORDA COM ESSA AFIRMAÇÃO: “SÃO LOURENÇO DA MATA É A CIDADE DA COPA”?        SIM        
NÃO 

7.4.1. POR QUE? 

 

 

 

8. GOSTARIA DE ACRESCENTAR MAIS ALGUM COMENTÁRIO? 

 

 

 

 

 

 

 

9. OBSERVAÇÕES PESQUISADOR 
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PLANILHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

Quadro 4:Marketing Territorial – Cidade da Copa e Localização. (Apêndice) 

L
A

N
Ç

 

Nº EMPREENDIMENTO 

CIDADE DA COPA LOCAL / LOCALIZAÇÃO 

OCORR. EXPRESSÃO OCORR. EXPRESSÃO 

2010 12 Resid. Vila Capibaribe - - Sim 
"Próximo de tudo (Camaragibe/São Lourenço)" 

(Site) 

2
0

1
1
 

1 
Alameda Residencial 

Clube 
Sim 

"A menos de 10km da Arena Pernambuco" (Site de 

vendas) 
Não - 

6 
Reserva São Lourenço - 

1ª Etapa 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" (panfleto); 

7 
Resid. Bosque Pau 

Brasil 
Sim 

Logo "São Lourenço da Mata 2014. Cidade da 

Copa."; "A cidade representante de Pernambuco 

para sediar a Copa de 2014 está de braços abertos 

para você" (panfleto) 

Sim 

"A cidade representante de Pernambuco para sediar a 

Copa de 2014 está de braços abertos para você" 

(panfleto) 

8 
Resid. Jardim São 

Francisco - 1ª Etapa 
- - Sim 

"Residencial Pronto para Morar, próximo ao Centro 

de São Lourenço da Mata, vizinho a UPA – PE." 

(Site) 

8 
Resid. Jardim São 

Francisco - 2ª Etapa 
- - Sim 

"Residencial Pronto para Morar, próximo ao Centro 

de São Lourenço da Mata, vizinho a UPA – PE." 

(Site) 

10 
Resid. Portal São 

Lourenço 
- - Sim 

"Excelente apartamento em São Lourenço da Mata." 

(Site de vendas) 

11 Resid. Vila Bela - - Não - 

13 Resid. Vila da Copa Sim Nome do Empreendimento - - 

2
0

1
2
 

4 
Reserva Atlântica 

Jatobás 
Sim 

"a 4 km da Cidade da Copa"; "Entrega para a Copa 

de 2014" 
Sim 

"No centro de SLM" (em destaque panfleto); 

"Lançamento localizado no bairro da Muribara em 

São Lourenço da Mata, Cidade da Copa 2014." (Site) 

6 
Reserva São Lourenço - 

2ª Etapa 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" (panfleto); 

6 
Reserva São Lourenço - 

3ª Etapa 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" (panfleto); 

9 
Resid. Parque 

Capibaribe - 1ª Etapa 
Sim 

"Próximo a Arena da Copa" (panfleto); " A poucos 

quilômetros da Cidade da Copa" (site) 
Não - 
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14 Resid. Villa do Campo Sim 
Logo "São Lourenço da Mata 2014. Cidade da 

Copa." (Panfleto) 
Sim 

Rua Alcântara, centro de São Lourenço"; Logo "São 

Lourenço da Mata 2014" (panfleto) 

2
0

1
3
 3 

Reserva Atlântica das 

Figueiras 
Sim "a 12 minutos da Cidade da Copa" Sim "No centro de SLM" (em destaque panfleto) 

9 
Resid. Parque 

Capibaribe - 2ª Etapa 
Sim 

"Próximo a Arena da Copa" (panfleto); " A poucos 

quilômetros da Cidade da Copa" (site) 
Não - 

2
0

1
4
 

2 
Condomínio Club Vila 

Verde 
Sim 

"Próximo à entrada da cidade da Copa e à Arena 

Pernambuco, o Condomínio Clube Vila Verde vai 

contar com área de lazer completa" (Site) 

Sim "Beira da BR-408." (Site) 

5 
Reserva Atlântica 

Palmeiras 
Sim "a 12 minutos da Cidade da Copa" Sim 

"No Centro de São Lourenço da Mata”; “O Reserva 

Atlântica Palmeiras é perto de tudo que você e sua 

família precisam". (Material promocional) 

15 Resid. Vila Luz Não - Sim 

“Além da localização privilegiada, o Vila Luz conta 

com as facilidades de pagamento do programa Minha 

Casa Minha Vida." 

16 Resid. Vila Nova Sim 

"Um residencial completo para toda a família morar 

dentro da Cidade da Copa"; "Vila Nova, um 

residencial completo para sua família, pertinho da 

Cidade da Copa. More onde o desenvolvimento 

acontece, com lazer e diversão para toda família." 

(Site) 

Sim 
"No caminho do desenvolvimento, completo para a 

sua família" 

6 
Reserva São Lourenço - 

4ª Etapa 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" 
Sim 

"More pertinho da Cidade da Copa por R$199,00 

mensais" (panfleto); 

Observação: Em nenhum dos empreendimentos foi feito referência direta à natureza do local. 

Fonte: Autora. 
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Quadro 5: Marketing Imobiliário – Infraestrutura Urbana e Acesso (Apêndice). 
L

A
N

Ç
 

Nº EMPREENDIMENTO 

INFRAESTRUTURA URBANA ACESSO 

OCORR. EXPRESSÃO OCORR. EXPRESSÃO 

2010 12 Resid. Vila Capibaribe - - - - 

2
0

1
1
 

1 
Alameda Residencial 

Clube 
Sim "Próximo da UPA de São Lourenço, padarias, restaurantes, etc." (Site) Sim 

* "Parada de ônibus a menos de 

100m." 

6 
Reserva São Lourenço - 1ª 

Etapa 
Sim 

Apresenta todas as obras e investimentos feitos na região pelo Governo 

para viabilizar a Cidade da Copa -inclusive aquelas realizadas distante 

da cidade da copa, como a via mangue e o corredor Norte Sul - dando 

bastante ênfase as palavras "mais desenvolvimento". (Material de 

promoção consultores 9º feirão da Caixa) 

Sim 

"Acesso a transporte público" 

(material de promoção consultores 

9º feirão da Caixa) 

7 Resid. Bosque Pau Brasil Não - Não - 

8 
Resid. Jardim São 

Francisco - 1ª Etapa 
Sim 

"Vizinho a UPA e próximo ao Centro Comercial da cidade, Bancos, 

Supermercados, Hospitais, Restaurantes, Praças, Academias, Padarias e 

muito mais." (Site) 

Não - 

8 
Resid. Jardim São 

Francisco - 2ª Etapa 
Sim 

"Vizinho a UPA e próximo ao Centro Comercial da cidade, Bancos, 

Supermercados, Hospitais, Restaurantes, Praças, Academias, Padarias e 

muito mais." (Site) 

Não - 

10 
Resid. Portal São 

Lourenço 
Sim 

"Exelente apartamento em São Lourenço da Mata, próximo ao Núcleo 

de segurança comunitária, colégios, farmácias, praças, simples acesso a 

tudo e por trás da Garagem Metropolitana." (Site vendas) 

Sim 
"simples acesso a tudo" (Site 

vendas) 

11 Resid. Vila Bela Não - Sim 

"Localizado a 10 minutos da 

Estação do Metrô de Camaragibe" 

(Site) 

13 Resid. Vila da Copa - - - - 

2
0

1
2
 

4 Reserva Atlântica Jatobás Sim Mapa esquemático destacando equipamentos do entorno. Não - 

6 
Reserva São Lourenço - 2ª 

Etapa 
Sim 

Apresenta todas as obras e investimentos feitos na região pelo Governo 

para viabilizar a Cidade da Copa -inclusive aquelas realizadas distante 

da cidade da copa, como a via mangue e o corredor Norte Sul - dando 

bastante ênfase as palavras "mais desenvolvimento". (Material de 

promoção consultores 9º feirão da Caixa) 

Sim 

"Acesso a transporte público" 

(material de promoção consultores 

9º feirão da Caixa) 
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6 
Reserva São Lourenço - 3ª 

Etapa 
Sim 

Apresenta todas as obras e investimentos feitos na região pelo Governo 

para viabilizar a Cidade da Copa -inclusive aquelas realizadas distante 

da cidade da copa, como a via mangue e o corredor Norte Sul - dando 

bastante ênfase as palavras "mais desenvolvimento". (Material de 

promoção consultores 9º feirão da Caixa) 

Sim 

"Acesso a transporte público" 

(material de promoção consultores 

9º feirão da Caixa) 

9 
Resid. Parque Capibaribe - 

1ª Etapa 
Sim Mapa esquemático destacando equipamentos do entorno. Sim 

Acesso Fácil as Principais Vias 

Locais de São Lourenço e Cidades 

Circunvizinhas. (Site de vendas) 

14 Resid. Villa do Campo Não - Não - 

2
0

1
3
 3 

Reserva Atlântica das 

Figueiras 
Sim Mapa esquemático destacando equipamentos do entorno. Não - 

9 
Resid. Parque Capibaribe - 

2ª Etapa 
Sim Mapa esquemático destacando equipamentos do entorno. Sim 

Acesso Fácil as Principais Vias 

Locais de São Lourenço e Cidades 

Circunvizinhas. (Site de vendas) 

2
0

1
4
 

2 
Condomínio Club Vila 

Verde 
Não - Sim 

"Beira da BR-408. A 300 metros da 

entrada principal de São Lourenço." 

(Site) 

5 
Reserva Atlântica 

Palmeiras 
Sim 

"Área verde, escolas, bancos, hospitais, supermercados, lojas e um 

futuro centro comercial ao lado do empreendimento" 
Não - 

15 Resid. Vila Luz Sim 
"A 150 m de farmácia, padaria, mercado e escola"; Mapa esquemático 

destacando equipamentos do entorno. 
Não - 

16 Resid. Vila Nova Não - Sim 
Próximo a BR-408 e com fácil 

acesso a Arena Pernambuco. 

6 
Reserva São Lourenço - 4ª 

Etapa 
Sim 

Apresenta todas as obras e investimentos feitos na região pelo Governo 

para viabilizar a Cidade da Copa -inclusive aquelas realizadas distante 

da cidade da copa, como a via mangue e o corredor Norte Sul - dando 

bastante ênfase as palavras "mais desenvolvimento". (Material de 

promoção consultores 9º feirão da Caixa) 

Sim 

"Acesso a transporte público" 

(material de promoção consultores 

9º feirão da Caixa) 

Fonte: Autora. 
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Quadro 6: Marketing Habitacional – Minha Casa, Minha Vida, Infraestrutura Interna e Natureza  (Apêndice). 
L

A
N

Ç
. 

Nº EMPREENDIMENTO 

MCMV INFRAESTRUTURA INTERNA NATUREZA/VERDE 

O
C

O
R

R
. 

EXPRESSÃO 

O
C

O
R

R
. 

EXPRESSÃO 

O
C

O
R

R
. 

EXPRESSÃO 

2010 12 Resid. Vila Capibaribe - - Sim "Playground e churrasqueira" (Site de vendas) - - 

2
0

1
1
 

1 
Alameda Residencial 

Clube 
Não - Sim 

"Possui piscina adulto e infantil, churrasqueira, deck e 

ducha, área de playground, mini campo, uma vaga de 

garagem individual com portão exclusivo do morador, 

porteiro com guarita." (Site)  

Não - 

6 
Reserva São Lourenço - 

1ª Etapa 
Sim 

Logo (panfleto); "Financiados 

pelo Minha Casa, Minha 

Vida" (material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

Sim 

"Área de Lazer em cada condomínio"; "Clube com 

quadras poliesportivas e Salão de Festas"; "Local para 

Clube, minicampo, duas quadras poliesportivas e pista de 

cooper"; "Empreendimento com ruas pavimentadas, 

sistema de drenagem, saneamento e estação de 

tratamento de esgoto."; "Portaria com portão eletrônico" 

(material de promo consultores 9º feirão da Caixa) 

Sim 

"120.000 m² de área 

verde preservada" 

(material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

7 Resid. Bosque Pau Brasil Sim 

"Financiamento pelo sistema 

de amortização em até 30 

anos com o aporte 

financiador" (Panfleto) 

Sim 

"Portaria de segurança; circuito interno de TV;  

Piscina/Salão de festas; Espaço Gourmet; Playground; 

Pracinha; Terreno próprio" (panfleto) 

Sim 

Nome empreendimento, 

verde e folhas em 

destaque no panfleto. 

8 
Resid. Jardim São 

Francisco - 1ª Etapa 
Não - Sim 

Guarita de segurança, Piscina adulto/infantil com Deck e 

Ducha, Salão de festas, Mini campo, Brinquedoteca, 

Biblioteca, Playground, Churrasqueira, Forno de Pizza, 

Speed Ball, Dominódromo, Lojas integradas ao 

Condomínio e muito mais. 

Não - 

8 
Resid. Jardim São 

Francisco - 2ª Etapa 
Não - Sim 

Guarita de segurança, Piscina adulto/infantil com Deck e 

Ducha, Salão de festas, Mini campo, Brinquedoteca, 

Biblioteca, Playground, Churrasqueira, Forno de Pizza, 

Speed Ball, Dominódromo, Lojas integradas ao 

Condomínio e muito mais. 

Não - 

10 
Resid. Portal São 

Lourenço 
Não - Sim 

"Pronto pra morar, rua calçada, estacionamento privativo 

e churrasqueira." (Site de vendas) 
Não - 
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11 Resid. Vila Bela Não - Sim "Área de Lazer e Guarita" (Site) Não - 

13 Resid. Vila da Copa - - - - - - 

2
0

1
2
 

4 Reserva Atlântica Jatobás Sim 

Logo e "Subsídio de até 

R$17.960 pelo PMCMV" 

(em destaque panfleto) 

Sim 
"Mais de 40 itens de lazer"; "Uma estrutura 

incomparável de conforto, lazer e diversão". 
Sim 

Nome empreendimento, 

grama no panfleto. 

6 
Reserva São Lourenço - 

2ª Etapa 
Sim 

Logo (panfleto); "Financiados 

pelo Minha Casa, Minha 

Vida" (material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

Sim 

"Área de Lazer em cada condomínio"; "Clube com 

quadras poliesportivas e Salão de Festas"; "Local para 

Clube, minicampo, duas quadras poliesportivas e pista de 

cooper"; "Empreendimento com ruas pavimentadas, 

sistema de drenagem, saneamento e estação de 

tratamento de esgoto."; "Portaria com portão eletrônico" 

(material de promo consultores 9º feirão da Caixa) 

Sim 

"120.000 m² de área 

verde preservada" 

(material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

6 
Reserva São Lourenço - 

3ª Etapa 
Sim 

Logo (panfleto); "Financiados 

pelo Minha Casa, Minha 

Vida" (material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

Sim 

"Área de Lazer em cada condomínio"; "Clube com 

quadras poliesportivas e Salão de Festas"; "Local para 

Clube, minicampo, duas quadras poliesportivas e pista de 

cooper"; "Empreendimento com ruas pavimentadas, 

sistema de drenagem, saneamento e estação de 

tratamento de esgoto."; "Portaria com portão eletrônico" 

(material de promo consultores 9º feirão da Caixa) 

Sim 

"120.000 m² de área 

verde preservada" 

(material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

9 
Resid. Parque Capibaribe 

- 1ª Etapa 
Sim 

Logo; "O financiamento do 

empreendimento depende de 

aprovação da operação pela 

Caixa Econômica Federal" 

Sim 

"2 quartos + lazer para toda a família"; "Playground, 

Salão de festas, campo de areia, pista de cooper, guarita 

de segurança, grande área verde" (panfleto) 

Sim 

"Grande área verde"; 

folhas cercando o nome 

do empreendimento 

(panfleto) 

14 Resid. Villa do Campo Sim 

"Subsídio de até R$17.960 

Programa 'Minha Casa, 

Minha Vida'." (Panfleto) 

Sim 
"O condomínio com playground, pracinha e portaria/wc 

serviço" (panfleto) 
Não - 

2
0

1
3
 

3 
Reserva Atlântica das 

Figueiras 
Sim 

Logo e "Subsídio de até 

R$17.960" (em destaque 

panfleto); "Fácil de pagar" 

(sobre tabela especificando as 

etapas do pagamento pelo 

programa" 

Sim 
"Mais de 40 itens de lazer"; "Conforto de condomínio 

com estrutura de clube. O seu novo endereço". 
Sim 

Nome empreendimento, 

folhas em destaque no 

panfleto. 

9 
Resid. Parque Capibaribe 

- 2ª Etapa 
Sim 

Logo; "O financiamento do 

empreendimento depende de 

aprovação da operação pela 

Caixa Econômica Federal" 

Sim 

"2 quartos + lazer para toda a família"; "Playground, 

Salão de festas, campo de areia, pista de cooper, guarita 

de segurança, grande área verde" (panfleto) 

Sim 

"Grande área verde"; 

folhas cercando o nome 

do empreendimento 

(panfleto) 
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2
0

1
4
 

2 
Condomínio Club Vila 

Verde 
Não 

"Por atender às exigências do 

Minha Casa, Minha Vida, o 

imóvel poderá ser financiado 

pelo programa do Governo 

Federal." (Jornal) 

Sim 

"Próximo à entrada da cidade da Copa e à Arena 

Pernambuco, o Condomínio Clube Vila Verde  vai contar 

com área de lazer completa" (Site) 

Não - 

5 
Reserva Atlântica 

Palmeiras 
Sim 

"Minha Casa, Minha Vida. 

Subsídio de até R$17.960" 

(Material promocional) 

Sim 

"O Condomínio-Clube feito para a sua família"; "Um 

apartamento sob medida para você e sua família"; "Mais 

de 40 itens de lazer para toda a família"; "Segurança, 

conforto e muita diversão" (Material promocional) 

Sim 

Nome empreendimento, 

folhas em destaque no 

panfleto. 

15 Resid. Vila Luz Sim 

“Além da localização 

privilegiada, o Vila Luz conta 

com as facilidades de 

pagamento do programa 

Minha Casa Minha Vida." 

Sim 

"Acesso com guarita protegida e estacionamento interno; 

Espaço Gourmet, Espaço Piquenique; Minicampo; 

playground ao ar lirve;  Eco Fitness; praça de leitura; 

Praça de jogos; Praça Zen.  

Não - 

16 Resid. Vila Nova Sim 
"Subsídio de até R$17.960 do 

PMCMV" (imagem site) 
Sim "Área de lazer completa" (imagem site) Sim 

Planta como logo, junto 

ao nome 

empreendimento. 

6 
Reserva São Lourenço - 

4ª Etapa 
Sim 

Logo (panfleto); "Financiados 

pelo Minha Casa, Minha 

Vida" (material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

Sim 

"Área de Lazer em cada condomínio"; "Clube com 

quadras poliesportivas e Salão de Festas"; "Local para 

hipermercados, galerias e edifícios comerciais"; "Local 

para praça, escola, centro municipal de educação 

infantil"; "Local para igrejas e templos evangélico"; 

"Local para Clube, minicampo, duas quadras 

poliesportivas e pista de cooper"; "Empreendimento com 

ruas pavimentadas, sistema de drenagem, saneamento e 

estação de tratamento de esgoto."; "Portaria com portão 

eletrônico" (material de promo consultores 9º feirão da 

Caixa) 

Sim 

"120.000 m² de área 

verde preservada" 

(material de promo 

consultores 9º feirão da 

Caixa) 

Fonte: Autora. 
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Quadro 7: Outros Usos Internos (Apêndice) 
A

N
O

 

L
A

N
Ç

. 

Nº EMPREENDIMENTO 
OUTROS USOS INTERNOS 

OCORR. EXPRESSÃO 

2011 

6 Reserva São Lourenço - 1ª Etapa Sim 

Local para hipermercados, galerias e edifícios comerciais; "Local para praça, escola, centro municipal 

de educação infantil"; "Local para igrejas e templos evangélico" (material de promoção consultores 9º 

feirão da Caixa) 

8 Resid. Jardim São Francisco - 1ª Etapa Sim Lojas de conveniência com Lotérica, lanchonete, farmácia e Lan House. 

8 Resid. Jardim São Francisco - 2ª Etapa Sim Lojas de conveniência com Lotérica, lanchonete, farmácia e Lan House. 

2012 

6 Reserva São Lourenço - 2ª Etapa Sim 

Local para hipermercados, galerias e edifícios comerciais; "Local para praça, escola, centro municipal 

de educação infantil"; "Local para igrejas e templos evangélico" (material de promoção consultores 9º 

feirão da Caixa) 

6 Reserva São Lourenço - 3ª Etapa Sim 

Local para hipermercados, galerias e edifícios comerciais; "Local para praça, escola, centro municipal 

de educação infantil"; "Local para igrejas e templos evangélico" (material de promoção consultores 9º 

feirão da Caixa) 

2014 6 Reserva São Lourenço - 4ª Etapa Sim 

Local para hipermercados, galerias e edifícios comerciais; "Local para praça, escola, centro municipal 

de educação infantil"; "Local para igrejas e templos evangélico" (material de promoção consultores 9º 

feirão da Caixa) 

Fonte: Autora. 

 


