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Resumo 
 

O trabalho tem como objetivo a análise dos processos e dinâmicas produzidos pelos  

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) em cidades médias, buscando 

compreender suas características gerais e o entendimento dos seus processos de 

espacialização intraurbana, utilizando como fonte principal os dados primários das 

emissões produzidas pela Caixa Econômica Federal (CEF) entre os anos de 2002 e 

2016. A análise procura valorizar a articulação de escalas presentes nos processos de 

financeirização do imobiliário e compreende os CRIs como instrumento do sistema 

financeiro, buscando analisá-los frente às escalas globais da valorização do capital, mas 

também, por meio das características dos mercados e dinâmicas imobiliárias de cada 

cidade. Além disso, procuramos entender os mecanismos e agentes envolvidos na 

emissão de um CRI e como a legislação brasileira condiciona e viabiliza um 

instrumento tão particular, produzindo um modelo de securitização diferente do que até 

então era apontado pela bibliografia nacional e internacional. Tal diferença é expressa 

tanto nos valores dos imóveis securitizados, quanto nas suas tipologias, que passam a 

ser majoritariamente residenciais e nos agentes envolvidos na securitização. 

Apresentamos ainda algumas das hipóteses desenvolvidas no decorrer da pesquisa, 

alguns questionamentos importantes para se pensar uma agenda de pesquisas 

geográficas acerca da securitização e os resultados obtidos ao longo da investigação 

como o destaque que os órgãos estatais assumem no modelo de securitização brasileira 

e como esse processo se dissemina pelos imóveis de baixo valor. 

 

Palavras Chave: Mercado Imobiliário, Financeirização, Securitização Imobiliária, 
Cidades Médias 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Abstract: 
 

This work aims to analyze the processes and dynamics produced by Real Estate 

Receivables Certificates (CRIs) in medium-sized cities, seeking to understand their 

general characteristics and the understanding of their processes of intra-urban 

spatialization, using as the main source the primary data of emissions produced by 

Caixa Econômica Federal (CEF) between 2002 and 2016. The analysis seeks to value 

the articulation of scales present in the real estate financialization processes and 

understands CRIs as an instrument of the financial system, seeking to analyze them 

against the global scales of the valuation of the capital, but also through the 

characteristics of the markets and real estate dynamics of each city. In addition, we seek 

to understand the mechanisms and agents involved in issuing a CRI and how Brazilian 

legislation conditions and makes such a particular instrument viable, producing a 

securitization model different from what was previously pointed out by national and 

international bibliography. This difference is expressed both in the values of the 

securitized properties, as in their typologies, which become mostly residential and in the 

agents involved in the securitization. We also present some of the hypotheses developed 

during the research, some important questions to think about an agenda of geographic 

researches about securitization and the results obtained throughout the investigation as 

the highlight that state agencies assume in the Brazilian securitization model and how 

this process it spreads through low-value properties. 

 

Keywords: Real Estate Market, Financialization, Real Estate Securitization, 

Medium Cities 
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Introdução 
 

O trabalho tem como objetivo análise dos processos e dinâmicas dos 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) em cidades médias, buscando 

compreender suas caracterísiticas gerais e o entendimento dos seus processos de 

espacialização intraurbana. A produção cartográfica resultante do trabalho assume 

particular importância por entendermos que a partir dos mapas seja possível avançar nas 

primeiras análises da escala urbana da financeirização.  

Vale ressaltar que este trabalho é resultado de dois anos de uma bolsa de 

Iniciação Científica FAPESP, que nos iniciaram no debate da Financeirização. Sendo 

assim, toda a metodologia utilizada no trabalho já havia sido testada e utilizada em 

outros trabalhos (FERREIRA, 2019a, 2019b, 2020). 

O trabalho então é dividido da seguinte maneira: Na Introdução é realizada 

realiza uma breve apresentação do tema, dos objetivos do trabalho e da forma como o 

mesmo será conduzido. No capítulo um é elaborada uma breve análise da legislação 

brasileira e de como sua evolução viabilizou os CRIs, além de apresentar algumas das 

individualidades do caso brasileiro de securitização. O capitulo dois apresenta os dados 

e os procedimentos utilizados e no capitulo quatro é debatida a estrutura de emissão de 

um CRI. No capitulo cinco são analisadas as escalas da securitização imobiliária e os 

CRIs frente às cidades analisadas. Por fim, nas Considerações finais, é apresentada uma 

síntese dos resultados obtidos e lançados alguns questionamentos para futuras 

investigações.  

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, desenvolvemos três hipóteses que 

procuraram guiar a pesquisa, e que serão retomadas ao final deste trabalho, são elas: 

1ª hipótese: O CRI é um instrumento que não pode ser analisado a partir de 

apenas uma escala geográfica; 

2ª hipótese: Os CRIs se dispersam a partir do sistema e da rede urbana; 

3ª hipótese: A captura do território de se dá de maneira diferenciada em cada 

região. 

Temos como objetivo geral deste trabalho, compreender a financeirização, 

articulando as escalas geográficas de sua operação, a partir da análise de emissões de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com ênfase nos emitidos pela Caixa 

econômica Federal (CEF) e como esse processo tem se apresentado em diferentes 

realidades do território nacional.  
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Como objetivos específicos, ampliar a análise para algumas das cidades do 

projeto temático da FAPESP denominado Fragmentação socioespacial e urbanização 

brasileira: escalas, vetores, ritmos e formas (FragUrb); entender o peso da securitização 

nestas cidades frente as capitais de seus estados; analisar o processo de securitização do 

ponto de vista intra-urbano em cidades selecionadas entre as cidades do projeto 

temático; com a análise do intraurbano contribuir com o debate da fragmentação 

socioespacial, considerando-se hipóteses decorrentes da pesquisa anterior de que tal 

processo se generaliza para imóveis residenciais de diferentes faixas de preço e 

disseminada pelo urbano.  

Destacamos ainda, que, o trabalho não tem como objetivo específico a análise da 

estrutura e dinâmicas da CEF e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Em que pese serem aqui considerados como importantes para a análise, entendemos que 

sua análise não caberia neste trabalho. Entretanto, sempre que necessário, algumas 

informações serão apresentadas para sua melhor compreensão.  

Utilizamos nesta análise os dados das emissões de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRIs) da Caixa Econômica Federal (CEF). Tais emissões, 

disponibilizadas nos sites das empresas securitizadoras responsáveis pelas emissões 

analisadas (CIBRASEC, Brazilian Securities e RB Capital Securitizadora), são 

referentes aos anos de 2002, 2011, 2014, 2015 e 2016 e, para sua utilização, foi 

necessária a tabulação e filtragem dos dados de forma manual pois, na maioria dos 

documentos, a qualidade é muito baixa na medida em que se encontram em formato 

“escaneado” de arquivo na extensão PDF. 

Importante remarcar que o processo da financeirização surge no início da década 

de 1970 como o novo “padrão sistêmico de riqueza”, partindo dos Estados Unidos e se 

disseminando pelo mundo. Neste modelo, as finanças, conformada pelo seu específico 

mercado, o mercado financeiro, passam a exercer uma dominância sobre a produção e 

reprodução da riqueza capitalista (BRAGA, 1997). 

Reconhecemos que se trata de amplo, complexo e intricado processo que exige 

rigor e aprofundamento conceitual, sujeito a polêmicas. Em decorrência disto, neste 

trabalho nos limitamos a analisar apenas uma das faces do processo de financeirização: 

a securitização imobiliária e seu principal produto no “modelo brasileiro”, os CRIs.  

Como procuramos analisá-los a partir das contribuições que a Geografia pode 

aportar no debate, interessa compreendê-los em sua dimensão espacial, debate esse que 

alguns autores indicam ser negligenciado por parte da bibliografia (AALBERS, 2019) 
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na medida em que “Um segundo conjunto de estudos, muito menor, vem analisando a 

implementação e a difusão geográfica da securitização imobiliária.” (AALBERS, 2019; p. 5)1 

Para realizarmos tal análise espacial da securitização utilizamos os dados de 

emissões de CRIs da CEF, a partir dos quais nos foi possível, além de analisar sua 

distribuição espacial no que se refere à dimensão da rede urbana, pensá-los também na 

dimensão de cada cidade selecionada. Este exercício tem permitido iniciar a 

problematização das particularidades do caso brasileiro de financeirização, 

principalmente ao incluirmos na análise cidades de diferentes realidades socioespaciais. 

Como já afirmado, a securitização surge na década de 1970, nos Estados Unidos, 

como instrumento e mecanismo que busca a antecipação de lucros e rendimentos dos 

empréstimos concedidos pelos bancos ao financiamento da habitação. Uma de suas 

principais inovações são os Mortage-backed Securities (MBSs), amplamente descrito 

por Gothan (2009) e Aalbers (2008). Surgem, assim, da necessidade que o capitalismo 

contemporâneo requer de extrema liquidez e rapidez na circulação, que somente os 

ativos financeiros podem oferecer (BELUZZO, 2017)2 Ao contrário do lento fluxo do 

pagamento de hipotecas ou financiamentos imobiliários, que se estende por longos 

períodos de tempo.  

No Brasil, a securitização só chega no final dos anos 1990, quando o aparato 

jurídico e institucional necessário ao seu funcionamento é implantado, com a criação do 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), promulgado em 1997 pelo então presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Junto com a securitização surge, também, o instrumento 

brasileiro, baseado nos MBSs Estadunidenses, os Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRIs).  

Os CRIs não são os únicos produtos da securitização no Brasil. Podemos citar 

também os CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). Já existe sobre essa 

tipologia de securitização uma extensa e variada bibliografia e em caso de interesse no 

tema indicamos a leitura de Buranelo e Oioli (2019), assim como o relatório Anual 

UQBAR sobre CRAs (2019). Entretanto, o tema dos CRAs não será abordado neste 

trabalho, focando apenas no estudo e análise dos CRIs.  

 
1 A second, much smaller set of studies has looked at the implementation and geographical diffusion of 
mortgage securitization. (tradução nossa) 
2 Relembramos as cenas iniciais do filme “A grande aposta” (2015) que mostra todo o entusiasmo do 
mercado financeiro com os títulos lastreados em empréstimos imobiliários e a velocidade com o qual eles 
se dispersam pelo mercado 
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A definição de securitização vem sendo debatida por vários autores, entre eles 

Pires (2015) que a define como: “Trata-se de processo por meio qual os fluxos financeiros 

ilíquidos (recebíveis de cartões de crédito, duplicatas, contas a receber) são transformados em 

títulos líquidos negociáveis no mercado de capitais, propiciando a circulação de riquezas” 

(PIRES, 2015. p.26). 

No mesmo sentido, para esta investigação, utilizamos a definição de 

securitização apresentada por Melazzo e Abreu: 

 
Securitização é a denominação genérica para uma prática do mundo 
das finanças que consiste em transformar certos tipos de mercadorias 
em papéis. As mercadorias em questão e os rendimentos que 
potencialmente possam gerar passam a se constituir como lastro ou 
base dos papéis emitidos e a remuneração destes últimos fica 
assegurada pelo fluxo de rendimentos (ou fluxo de caixa) que a 
mercadoria gera durante um certo período de tempo futuro. (Melazzo 
e Abreu, 2019. p. 25). 

 

A definição aponta a necessidade de analisarmos e considerarmos a 

securitização de acordo com a mercadoria que lhe confere o lastro, que, no caso 

analisado, são os imóveis, a partir dos quais devem ser consideradas suas características 

específicas de produção e consumo.  

O caso dos CRIs implica no entendimento da localização e do mercado 

imobiliário no qual o imóvel, cuja dívida foi securitizada, está inserido, além, é claro, 

dos rendimentos que possam advir ao longo de certo período de tempo (considerando o 

fluxo de caixa futuro e sua antecipação ao presente). Nisto está incluso não apenas o seu 

preço de mercado ou valor de financiamento, mas, sobretudo, a base a partir da qual se 

estruturam os ganhos do mercado imobiliário que é a renda da terra, considerando todo 

o debate acerca da teoria da renda da terra desenvolvidos por autores como Haila (1988, 

1990) e Harvey (1990). 

Infere-se, então, que esses instrumentos conectam a renda da terra dos mercados 

fundiários locais ao capital financeiro e seus circuitos de reprodução e circulação. Além 

disso, tais instrumentos, os papéis da securitização, incluem a necessidade de um 

mercado específico para sua comercialização e a criação de agentes envolvidos na 

emissão de um produto tão específico como um CRI e que, no Brasil, só são instituídos 

com a promulgação do SFI.  
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Tal perspectiva é também apresentada por Aalbers (2019), ao realizar uma 

análise do mercado internacional de securitização ao afirmar que este só se concretiza 

com a criação e regulamentação de um mercado pelo Estado. 

Vários autores apontam a necessidade de entendermos as novas relações entre 

financeirização e imobiliário para entendermos as dinâmicas e produção do capitalismo 

contemporâneo (FIX e PAULANI, 2019, WEBER, 2015) e as transformações que a 

financeirização vem provocando no urbano (DEL VALLE, 2018), além de apontarem a 

crescente relação entre o financeiro e o imobiliário, tanto pelos altos custos do 

imobiliário, quanto pela transformação da terra urbana em instrumentos de acumulação 

do capital financeiro (DEL VALLE, 2018; ROLNIK, 2015). 

Aalbers (2019), ao realizar uma análise da securitização e financeirização em 

nível internacional, destaca as várias diferenças entre os modelos de financeirização, os 

atores e suas lógicas 

 

Frequentemente, presume-se que os processos de financeirização são 
menos pronunciados ou avançados no Norte Global do que no Sul 
Global. Essas reivindicações não são apenas contestáveis, mas 
também erram o alvo. A financeirização habitacional, ou qualquer 
outra forma de financeirização para esse caso, não é para mostrar qual 
lugar é mais financeirizado; trata-se de compreender o processo pelo 
qual os atores financeiros, mercados, práticas, medições e narrativas 
estão se tornando cada vez mais dominantes”. (AALBERS, 2019; 
p.5)3 (tradução nossa) 

 

A citação nos leva a considerar que os focos da pesquisa poderiam ser 

conduzidos pela busca do entendimento das lógicas e processos, além da busca pelo que 

diferencia o modelo brasileiro de financeirização. Procuraremos, então, interpretar o 

modelo de securitização imobiliária nacional a partir do modelo adotado pela CEF como 

um caminho de análise, de um lado e, de outro, compreendendo seus agentes, mercados, 

práticas, medidas e narrativas, particularmente quando se trata de analisa-la em sua 

dimensão geográfica.  

A análise proposta neste trabalho não se trata de algo meramente quantitativo, 

como a identificação de onde se concentram mais ou menos CRIs, mas sim, identificar 

 
3 “It is often assumed that financialization processes are less pronounced or advanced in the Global North 
than in the Global South. Not only are these claims contestable, they also miss the point. Housing 
financialization, or any other form of financialization for that matter, is not primarily about showing 
which place is more financialized; it is about understanding the process by which financial actors, 
markets, practices, measurements, and narratives are increasingly becoming dominant” 
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como esse processo se adapta às lógicas e agentes do mercado nacional, além é claro 

das potencialidades desses novos agentes em produzir o espaço urbano. 
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1.0. Legislação e particularidades do caso brasileiro 
 

Durante a realização do trabalho, um dos pontos importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa foi o debate acerca de legislação e dos processos 

envolvidos na securitização de empréstimos imobiliários no Brasil. Continuamos aqui, o 

debate que havia sido iniciado no período da bolsa de iniciação científica da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que permitiu que 

iniciássemos o debate aqui apresentado. Buscamos aprofundar alguns pontos e 

compreender melhor como as rodadas, de regulamentações, ou seja, os permanentes 

lançamento de novas regulações que ajustam, complementam e tornam mais funcional, 

viabilizam o processo de securitização imobiliária e seus produtos. 

Tentamos entender como um produto, como os CRIs, de características tão 

próprias, foi viabilizado por legislações que vão regulamentando o mercado de títulos 

secundários. Para tal, trazemos a evolução cronológica dos marcos regulatórios que 

culminaram na viabilização dos CRIs, destacando os pontos considerados mais 

importantes. 

Dividimos as regulamentações em três momentos distintos, tendo o início e o 

fim de cada momento indicado por linhas tracejadas apresentadas na Figura 1: o 

primeiro de 1964 a 1996, de constituição do SFH (Sistema Financeiro Habitacional); 

um segundo momento de 1997 a 2007 marcado pela implantação e início das 

regulamentações do SFI (Sistema Financeiro Imobiliário) e um terceiro momento 

marcado pela inserção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no 

“mercado de securitização” a partir do ano de 2009 (ROYER, 2016). 

O primeiro momento é bem demarcado pela estruturação dos mecanismos de 

financiamento como a criação SFH e do Banco Nacional da Habitação (BNH), num 

período em que, até então, as estruturas financeiras ainda eram pouco desenvolvidas no 

país. Esse momento é importante pois representa o período da criação de vários dos 

mecanismos, agências e órgãos, alguns deles tais como o SFH e BNH, criados entre 

1964 e 1965 (este último extinto em 1986) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), criado em 1966. 

O SFH foi um sistema responsável pela mobilização de recursos utilizados pelo 

BNH para a promoção das obras planejadas pelo Plano Nacional de Habitação e foi 

muito importante naquele primeiro momento. Ponto importante também foi a extinção  
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Figura 1: Evolução da regulamentação da legislação ao longo do tempo 

 

 

Fonte: AMBIMA (2015) ROYER (2009, 2016) UQBAR (2016).Elaboração do autor. 
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do BNH em 1986 e a paulatina transferência e concentração das contas e da 

coordenação do FGTS para a Caixa Econômica Federal (CEF).  

O segundo momento é marcado a partir de 1997 pela promulgação, pelo então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). A 

partir daí, é marcada a estruturação de um mercado de securitização como conhecemos 

hoje, com a implantação de uma série de elementos que passaram a visar a segurança 

jurídica do investidor e a criação de empresas para atuar neste mercado, tal como a 

primeira companhia de securitização brasileira, a CIBRASEC, em 1998.  

Royer (2009) destaca as diferenças entre os dois sistemas e aponta qual era a 

argumentação proposta para justificar a criação do SFI. 

 

“Ao contrário do sistema anterior, apoiado em um funding público, o 
SFI buscava deslanchar o crédito imobiliário com o uso de 
instrumentos financeiros inovadores como o Certificado de Recebíveis 
Imobiliários (CRI), a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e a Cédula de 
Crédito Imobiliário (CCI), buscando introduzir, ainda que em menor 
escala, um mercado de financiamento habitacional semelhante ao 
modelo norte-americano, provendo as condições necessárias ao 
desenvolvimento de um mercado secundário de hipotecas, que teria 
como função primordial transformar a concessão de crédito 
imobiliário num investimento dotado de segurança e liquidez.” 
(ROYER, 2009; p. 16) 
 

Além do início da regulamentação do mercado, o período é importante para que 

tais agentes pudessem viabilizar o comércio, circulação e emissão de ativos secundários 

como os CRIs e para criarem condições “atrativas” aos investidores. É nesse período 

que se muda a vinculação do CRI para as cédulas de credito imobiliário (CCI) que, na 

prática, torna mais simples a emissão de um CRI, não necessitando do consentimento do 

mutuário para realização da securitização.  

Além disso, há a concessão da isenção de imposto de renda aos investimentos 

em títulos secundários e permissão da venda dos mesmos na bolsa de valores e não mais 

no mercado de balcão (BOTELHO, 2007). O período também é marcado pela primeira 

tentativa da CEF de entrar no mercado de securitização, com a sua primeira emissão de 

CRIs em 2002, tal como indicado na Figura 1.4 

Se o primeiro momento marca a criação das estruturas e o segundo a 

regulamentação e atratividade, o terceiro momento denota a expansão e difusão dos 

CRIs pela CEF, como produto. Isso só é possível pelas regulamentações ocorridas de 
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2008 a 2012 que passaram a permitir que o FGTS compre CRIs residenciais (ROYER, 

2016).  

Esse terceiro momento marca, também, a volta da CEF ao mercado de 

securitização com o lançamento da sua segunda emissão, em 2011, como expresso pela 

Figura 1. Além do FGTS, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) foi 

autorizado, no mesmo período, a comprar CRIs, como destacado por Eloy (2013).5 “Na 

mesma linha, a regulamentação do SBPE passou a admitir a contabilização de CRIs 

adquiridas e dos investimentos em FIIs e FIDCs6 como parte do cumprimento da 

exigibilidade em crédito habitacional.” (ELOY, 2013, p. 60). 

Essa regulamentação de compras de CRIs pelo FGTS e pelo SBPE são 

extremamente importantes pois, com a disponibilização de fartos recursos, viabiliza a 

comercialização dos CRIs (ou seja, sua circulação), tendo no FGTS um investidor em 

potencial, representando, em 2016, o segundo maior investimento do FGTS em títulos e 

valores mobiliários7, com um total alocado de quase 10 bilhões, atrás apenas das Notas 

do Tesouro Nacional.  

Além disso, o FGTS foi responsável por comprar 19% de todos os CRIs 

emitidos no país no período de 2010 a 2020 (UQBAR, 2020c). Ainda, a recente 

alteração na lei da Alienação Fiduciária, Lei 13.476 de 2017 garante a segurança do 

investidor e seu ressarcimento se, em caso de leilão do imóvel para quitação da dívida, 

os valores obtidos não cobrirem os valores da dívida. Acredita-se, assim, que se trata de 

um processo em permanente aperfeiçoamento, visando a expansão do mercado de CRIs, 

garantindo-lhe, assim, segurança, estabilidade e liquidez.  

Recentemente, a Medida Provisória MP. 992 de 2020 (não incluída na Figura 1) 

regulamentou a alienação fiduciária compartilhada. Na prática, o dono do imóvel pode 

refinanciar uma dívida dando o imóvel ainda não quitado como garantia. Porém, pairam 

dúvidas sobre sua operacionalização. “Ainda não se sabe quais são os impactos dessa 

medida na securitização imobiliária, visto que ainda não foi divulgado como o 

mecanismo irá funcionar, entretanto a medida tem sido comemorada pelo mercado.” 

(TLON CRI Jornal. 2020). 
 

5 Não foram identificadas quais as regulamentações que autorizam o SBPE à comprar CRIs, por isso as 
mesmas não adicionadas à linha do tempo. 
6 FIIs são Fundos de Investimentos Imobiliários, já FIDICs são Fundos de Investimentos em Direitos 
Creditórios. Neste trabalho não iremos nos aprofundar na apresentação e debate desses instrumentos, em 
caso de interesse no tema, indicamos a leitura de “Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 
(FIDIC)” de Daniela Marin Pires (2015).  
7 Dados obtidos a partir do relatório de administração do FGTS disponibilizado pela Caixa Econômica 
Federal 
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Royer (2009) e Eloy (2013) destacam que, durante a implantação do SFI, 

propunha-se um novo modelo em que se tencionava o fim do funding público. 

Entretanto, viu-se necessário à viabilização dos instrumentos criados com o SFI e a 

busca por recursos por meio de outras fontes que não o mercado. “Com a dificuldade 

para emplacar a securitização, foram concedidos incentivos fiscais por meio da isenção 

tributária. Além disso, o SFI buscou recursos junto às fontes do SFH – FGTS e SBPE – 

um contrasenso.” (Eloy, 2013, p. 60). 

Fica evidente, após uma breve análise do processo de estruturação das 

regulamentações, dos marcos que viabilizaram os CRIs e dos debates propostos pela 

bibliografia, que esse processo não pode ser analisado de forma isolada. A Figura 1 e as 

regulamentações apresentadas devem, então, ser lidas como um processo de “longa 

duração” em que cada elemento compõe mais uma etapa das rodadas de financeirização 

da economia. Além disto, é preciso entender que cada elemento é necessário à 

compreensão dos processos anteriores e posteriores a ele e não compreensível de forma 

isolada. 
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2.0. Materiais e Métodos  
 

Tivemos uma preocupação muito grande com os dados empíricos, pois 

entendemos que as informações que deles podem ser elaboradas permitem uma análise 

geográfica, atentos às diferentes escalas e às questões de cunho teórico-metodológico 

para sua interpretação. Tentamos, por meio dessas informações, fazer uma análise 

geográfica da financeirização, tendo como base as emissões de CRIs da CEF. 

Os dados analisados são referentes às Séries de emissões de CRIs, todos da 

Caixa Econômica Federal (CEF), sendo eles a 11ª série da 2ª emissão da CIBRASEC - 

CIA Brasileira de Securitização no ano de 2002, as 203ª e 204ª séries da 1ª emissão da 

Brazilian Securities no ano de 2011, as 110ª e 111ª séries da 1ª emissão da RB Capital 

Companhia de Securitização referentes ao ano de 2014, além das 123ª e 124ª séries da 

1ª emissão  de 2015, de responsabilidade, também, da RB Capital Companhia de 

Securitização8 e as 265ª e 266ª séries da 2ª emissão da CIBRASEC - CIA Brasileira de 

Securitização referente ao ano de 2016.  

Entendendo as especificidades deste trabalho, trazemos antes da apresentação 

dos dados um glossário básico com alguns dos termos que serão apresentados e 

utilizados ao longo do trabalho 

 

 Agencia de Ratting: É a empresa que avalia os empréstimos e 

estruturação dos CRIs para verificar a “qualidade” dos mesmos e garantir 

que não ocorram fraudes nem prejuízos aos investidores; 

 Agente Fiduciário: É o agente responsável pela liquidação dos títulos da 

carteira, representar os investidores, administrar a emissão, além de 

comunicar os investidores quanto aos ganhos e desempenhos da carteira 

de investimento; 

 Prospecto definitivo: É o documento que apresenta algumas das 

informações técnicas e de relevância para o investidor, referentes a 

emissão, nele contém as taxas de juros, as datas de vencimento, as taxas 

de administração, a agencia de ratting (quando houver) entre outras 

informações; 

 
8 As emissões são divididas em estruturas duas de séries, sendo a segunda sempre subordinada a primeira, 
isso se deve ao fato dos CRIs serem dividos em subordinados (ou júnior) e sênior, sendo o pagamento do 
primeiro sendo afetuado somente após o pagamento ao qual ele se subordina, o CRI sênior (BRAZILIAN 
SECURITIES, 2011). 
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 Securitizadora: É a empresa responsável pela emissão em sí, é ela que 

organiza e realiza o processo de emissão de um CRI junto ao mercado; 

 Termo de emissão de CRI: É o documento que contém as informações 

referentes aos imóveis que tiveram suas dívidas securitizadas, são nesse 

documento que coletamos as informações que utilizamos nas nossas 

análises e que subsidiaram a produção cartográfica. 

 

Neste trabalho, utilizamos as informações contidas nos prospectos definitivos 

das emissões. Dentre as informações disponíveis, selecionamos a cidade, o endereço e 

os valores do financiamento para elaborarmos essa análise.  

As figuras apresentadas têm como finalidade demonstrar a forma que se 

apresentam os documentos das emissões e o conjunto das informações neles contidas e, 

também, possibilitar uma ideia do processo envolvido na tabulação e filtragem dos 

dados.  

A emissão de 2011, de responsabilidade da Brazilian Securities, foi composta 

por 3337 imóveis distribuídos em 400 municípios de todo o território nacional. Quanto 

à qualidade do documento, o mesmo apresenta uma resolução muito baixa dificultando 

a leitura e extração de dados. 
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Figura 2: Captura de tela do documento da emissão de CRI da CEF - 2011 

 

Fonte: Brazilian Securities, 2011 

 

A emissão de 2014, de responsabilidade da RB Capital Securitizadora, sendo a 

maior dentre as emissões aqui analisadas. É composta por 18521 imóveis securitizados 

distribuídos por 346 cidades. Diferentemente de outras emissões, é restrita apenas ao 

Estado de São Paulo. Chamamos a atenção para a baixa qualidade do documento, 
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Figura 3, na qual é possível observar que o mesmo é cortado pela metade, o que 

dificulta a leitura e a extração dos dados. 

 

 

Figura 3: Captura de tela do documento da emissão de CRI da CEF - 2014 

 

Fonte: RB Capital Companhia de Securitização, 2014 

 

Quanto à emissão de 2015, de responsabilidade da RB Companhia de 

Securitização, é composta por 7462 imóveis securitizados, em 1236 municípios do 

território nacional. 
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Figura 4: Captura de tela do documento da emissão de CRI da CEF - 2015 

 

Fonte: RB Capital Companhia de Securitização, 2015 

 

A emissão de 2016, de responsabilidade da CIBRASEC, composta por 5321 

imóveis securitizados, distribuídos por 678 municípios do território nacional. Quanto à 

qualidade do documento nota-se a evolução do mesmo, em termos de formato e dados 

disponíveis, quando comparado ao documento de 2011. 
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Figura 5: Captura de tela do documento da emissão de CRI da CEF – 2016 

 

 

Fonte: CIBRASEC, 2016 

 

Como já citado, esse trabalho é resultado de uma iniciação científica. A mesma é 

esteve vinculada ao projeto temático FAPESP “Fragmentação socioespacial e 

urbanização brasileira: escalas, vetores, ritmos e formas – FragUrb”. Sendo assim, a 

escolha das cidades analisadas partiu de uma análise prévia do conjunto de cidades 

estudadas no referido projeto temático, para então selecionarmos as cidades às quais nos 

dedicamos a analisar de forma mais aprofundada neste trabalho. 

As cidades são: Chapecó/SC, Mossoró/RN, Marabá/PA, Ituiutaba/MG, Ribeirão 

Preto/SP, Presidente Prudente/SP, Dourados/MS, Maringá/PR e São Paulo/SP; sendo as 

três primeiras as quais iremos analisar de forma mais aprofundada neste trabalho. O 

objetivo central desta seleção é duplo: de um lado, ao incluir cidades de formações 

socioespaciais distintas, teremos a possibilidade de observar se, como e com qual 

intensidade os processos de securitização alcançam estas diferentes realidades e, de 

outro, contribuir com o citado Projeto Temático, articulando nossa análise às discussões 

mais amplas sobre a urbanização brasileira contemporânea.  

Realizamos um esforço de trabalho em que a ajuda do grupo foi imprescindível 

para seu andamento, possibilitando a identificação do número de CRIs e em qual 
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município se localiza, nos permitindo elaborar mapas de dispersão dos CRIs em todo o 

território nacional. Devido ao volume de dados envolvidos, também foi possível 

recuperar as informações endereço dos imóveis securitizados apenas para os municípios 

de Chapecó/SC, Mossoró/RN, Marabá/PA.  

Consideramos que os resultados obtidos foram extremamente importantes: além 

de permitir a análise espacial da financeirização e da securitização, vem permitindo, 

também, que construamos toda uma base de dados e informações que podem, além de 

subsidiar futuras pesquisas individuais, apoiar também a construção de futuras 

pesquisas coletivas. 

Durante o processo de tabulação e georreferenciamento uma parte das 

informações foi perdida. Entretanto, essa perda não foi significativa e não 

impossibilitou a análise. Essa perda se deu entre os processos de digitação, filtragem e 

georreferenciamento dos dados. Esses dados não foram possíveis de serem recuperados 

por erros na informação analisada a partir dos termos de emissão. Tais erros vão desde 

imóveis securitizados em outros municípios, mas que foram registrados em cartórios 

das cidades analisadas, até ausência do endereço completo no termo de emissão, como é 

o caso dos imóveis securitizados em Marabá no ano de 2016, que analisaremos mais à 

frente.  

É importante ressaltar que foi constatado que todos os imóveis securitizados pela 

CEF nas emissões de 2011, 2014, 2015 e 2016 são do tipo residencial.9 Os imóveis 

residenciais securitizados pela CEF, demonstra uma mudança no modelo vigente 

apontado pela bibliografia, que indicava a predominância dos grandes empreendimentos 

como shoppings center, complexos turísticos, grandes edifícios e galpões de empresas 

(BOTELHO, 2007; RUFINO, 2013). Esta constatação e a análise mais aprofundada da 

citada mudança serão melhor desenvolvidas a seguir 

  

 
9 Informação retirada dos prospectos definitivos das respectivas emissões analisadas. 
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3.0. Estrutura de emissão de um CRI  
 

A estruturação do mercado de securitização no Brasil é um processo recente e 

que gerou uma série de transformações no mercado financeiro, tanto pela adição de 

novas regulamentações, surgimento de novos agentes e novas necessidades do mercado 

para emitir, gerir e fazer circular um produto tão único quanto os CRIs, tal como já 

delineado.  

Assim, procuramos nesse momento retomar o processo de emissão de um CRI, 

elaborando uma análise mais focada nos processos e agentes mais relevantes a nossa 

análise. 

Diversos autores já se dedicaram a análise dos agentes envolvidos na emissão de 

um ativo securitizado, focando principalmente nas obrigações legais de cada agente 

(PIRES, 2015). É necessário destacar que o surgimento/criação desses agentes só se 

viabiliza com a regulamentação do mercado de Securitização pelo Estado.  

Dentre os agentes envolvidos e necessários ao processo de securitização, 

destacamos a Securitizadora, que é a responsável por realizar o processo de emissão do 

CRIs. Entretanto, a Securitizadora não realiza esse processo sem o suporte e garantias 

legais articulados a outros agentes. 

Entre esses agentes chamamos atenção para a Agência de Rating, que tem como 

função a avaliação dos riscos e da “qualidade” da carteira de Crédito que se deseja 

securitizar; o Agente Fiduciário responsável por supervisionar a liquidação dos títulos 

da carteira, administrar o processo da securitização, representar os investidores e enviar 

relatórios sobre o desempenho da carteira aos investidores. Destacamos também 

distribuidor ou coordenador que é o agente responsável pela distribuição das cotas aos 

investidores e indicar aos clientes qualquer alteração que ocorra no fundo ou na carteira 

de CRIs (PIRES, 2015).  

Tão importante quanto conhecer os agentes e divisão de trabalho entres eles na 

estruturação deste mercado secundário de papéis lastreados em imóveis, é conhecer os 

processos envolvidos na emissão. Para isso, trazemos a Figura 6, que esquematiza o 

processo de emissão de um CRI. 
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Figura 6: Esquema de emissão de um certificado de Recebível Imobiliário. 

 

Fonte: AMBIMA, 2015. 

 

A emissão se inicia na etapa 1, indicada no esquema, com a relação entre o 

devedor e o cedente (ou originador) no momento em que o devedor busca o cedente 

para obtenção de crédito imobiliário. Essa relação nada mais é que o momento em que 

um indivíduo busca o banco para obtenção de um empréstimo imobiliário. É essa 

relação inicial que permite que se lastreia todo o processo de securitização imobiliária e 

emissão do CRI. 

O processo segue com a cessão da carteira de créditos a uma empresa de 

securitização, etapa 2, que paga pela compra da mesma. A partir desse momento, a 

securitizadora, agora dona da carteira de créditos, pode, por meio de uma série de 

agentes, emitir o CRI. A Cessão da carteira de créditos à securitizadora garante, entre 

outras coisas, que os créditos cedidos saiam do balanço da empresa cedente, no caso 

analisado, a CEF. A partir desse momento a CEF não possui obrigações legais para com 

o processo. 

O lastro da emissão, entretanto, não é no empréstimo em si, e sim a Cédula de 

Crédito Imobiliário (CCI), tendo como o lastro da emissão o CCI. Este nada mais é que 

um produto derivado do empréstimo original. O lastro do processo no CCI torna mais 
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ágil e sem a necessidade de cessão do empréstimo, necessitando apenas do endosso no 

próprio título. Na prática, o CCI é um envelope, ou pacote, que torna o processo de 

emissão mais ágil e independente da vontade do devedor para a emissão do CRI. 

A emissão propriamente dita de um CRI, indicada pela etapa 3, envolve alguns 

agentes específicos e isto se deve ao fato da necessidade de fornecer uma segurança 

jurídica aos investidores. Um CRI para ser emitido precisa ser avaliado por uma agencia 

de rating para assegurar e avaliar a “qualidade” do CRI e se possui garantias de 

pagamento (MAFRA, 2006).  

Mais ainda, é necessário que o CRI passe pela escrituração, por um agente 

fiduciário e este deve garantir que o CRI tenha validade e garantir, também, o 

recebimento dos direitos creditórios pelos compradores dos ativos. 

Apesar das emissões da CEF passarem por avaliações de risco, nem todas as 

emissões de CRIs são obrigadas a passarem por tais avaliações, mas apenas aquelas que 

se enquadrem na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (ICVM) 400. O 

Anuário UQBAR (2020A) destaca que 83,4% dos CRIs emitidos em 2019 não 

continham avaliações de risco. 

 

“Apenas CRI distribuídos nos termos da ICVM 400 são obrigados a 
ter uma opinião de crédito emitida por uma agência de classificação 
de risco. Assim, não é surpresa que a maior parte dos CRI, tanto em 
termos de montante como em termos de títulos não são classificados. 
Em 2019, CRI representando 75,6% do montante total emitido, e 
83,4% do número de títulos, não dispunham de nota de crédito por 
parte de uma agência de classificação de risco. Contudo, 23,0% do 
montante emitido diz respeito a CRI com nota de crédito atribuída 
entre ‘A’ e ‘AAA’, mas esse percentual cai para 5,7% sob a ótica do 
número de títulos. Adicionalmente, 1,4% e 10,9% do montante e do 
número de títulos, respectivamente, desfrutam de nota compreendida 
entre ‘B’ e ‘BBB’.” (UQBAR, 2020A. p. 29). 

 

A evidência de que cerca de 83% das emissões de CRIs brasileiras não passem 

por avaliações de risco contrasta com o marketing feito pelas securitizadoras que 

indicam o investimento em CRIs, principalmente pela sua segurança, por se tratar de um 

ativo com lastro e que possui um imóvel como garantia. Entretanto, o que vem sendo 

indicado é que esses ativos podem não possuir tanta segurança. 

Após a emissão, o “pacote” de CRIs é entregue a um coordenador, etapa 4, que 

os coloca no mercado disponibilizando-os para os investidores. A etapa 5 representa a 

constância de pagamento das parcelas do crédito imobiliário original e que garante o 
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fluxo de remunerações dos CRIs. Esses pagamentos são repassados diretamente à 

securitizadora, que os repassa aos vários investidores as devidas remunerações.  

Em síntese, o processo de emissão de um CRI que reúne dividas variadas e 

heterogêneas em suas localizações, valores e fluxos futuros de pagamentos, as 

homogeneíza e disponibiliza para investidores o direito de receber estas dividas na 

forma de fluxos contínuos e periódicos de pagamento.  

Todo esse processo é extremamente técnico e jurídico e só possível de ser 

realizado de forma efetiva e atrativa aos investidores com a promulgação do SFI e a 

criação de um aparato sociotécnico10 (SANFELICI E HALBERT, 2018), que garanta a 

segurança jurídica e liquidez do ativo. Porém, possui, assim como todo bem imobiliário, 

uma dimensão espacial específica: a dimensão da escala urbana que é relevante a 

análise (MELAZZO e ABREU, 2019). 

Ponto ainda muito controverso e pouco abordado pela bibliografia é a escolha 

dos imóveis a serem securitizados. Isso se deve em parte pelos recortes de análise 

elaborado, que em sua maioria analisam empreendimentos selecionados, como 

shoppings centers ou empreendimentos isolados, tais como prédios. A escolha dos 

imóveis a serem securitizados, então, depende muito mais das lógicas dos agentes 

envolvidos na construção, que da seleção dos imóveis em si. 

O que exploraremos então será quais os critérios de seleção utilizados pela CEF 

para definir os imóveis dentro de sua carteira de crédidos, que comporão dada emissão 

de CRIs.  

A realização do curso de securitização de ativos da UQBAR no ano de 2020 nos 

apresentou os critérios de seleção padrão para o processo, sendo eles divididos em três 

categorias: as características do financiamento; o histórico de pagamentos e a análise do 

imóvel.  

Focaremos então na análise do imóvel, o qual consideramos o critério mais 

importante em nossa análise e que vincula o processo em si de securitização a uma 

localização específica, ou seja, a uma cidade, ou bairro, por entender que as duas 

primeiras categorias se referem aos parâmetros básicos para que o empréstimo se 

adeque a securitização. O imóvel é analisado segundo três características sendo elas: a 

boa liquidez do imóvel, a área urbana na qual se encontra e a documentação 

regularizada do imóvel.  

 
10 (sociotechnical devices) – Tradução nossa 
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O último critério que se refere à documentação do imóvel é mais um dos 

mecanismos de garantia colocados. Já os outros dois critérios são mais particulares ao 

imóvel e ao imobiliário local, entendendo que as diversas formações socioespaciais 

podem originar necessidades, tendências e características ao imobiliário próprios àquela 

formação socioespacial. Estes critérios, então, nos levam a refletir sobre a importância 

da espacialidade e das particularidades da escala local para a compreensão do potencial 

e limites da securitização imobiliária. 

Entendendo então que os padrões de liquidez dos imóveis são próprios, também, 

à escala local e a escala do intra-urbano, a compreensão do imobiliário local se torna 

imprescindível à análise dos CRIs. Destacamos que para este trabalho utilizamos a 

definições e debates acerca do conceito de intra-urbano inicialmente elaborado por 

Villaça (1998). 

Acreditamos que devido ao volume de imóveis selecionados, a escolha não é 

feita de forma manual, mas sim que os critérios de seleção são colocados como 

parâmetros em algum software que os selecione frente ao universo da totalidade da 

carteira de créditos da CEF. 
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4.0. As escalas da financeirização e as cidades analisadas  
 

Durante o desenvolvimento do trabalho nos deparamos com novos temas, 

principalmente quando analisamos os CRIs pela escala das redes urbanas. O tema das 

redes é recorrente na Geografia e já debatido por diversos autores e por diversas 

perspectivas (CHRISTALLER, 1966; CORREA, 1997, 2018 entre vários outros). Os 

trabalhos analisados chamam a atenção para as diversas influências que a rede urbana 

exerce, desde as questões econômicas até na circulação das pessoas, sendo forte 

elemento da produção do espaço. 

Nesse sentido, também, destacamos a importância de trabalhos tal como a 

recente REGIC - Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2018). Trabalho esse que 

além de elaborar uma hierarquização das cidades brasileiras, também identifica as áreas 

de influência das cidades e suas conexões e fluxos com as principais cidades do país. 

Trabalhos como esse permitem que realizemos análises mais amplas acerca dos papéis e 

funções realizados pelas cidades estudadas. 

A análise proposta busca entender o fluxo e a captura da rede urbana por um dos 

instrumentos do capital financeiro, os CRIs.  Ao elaborar uma análise dos mapas 

identificamos o que parece ser a capacidade da CEF de dispersar seus CRIs pela rede 

urbana e pelo sistema urbano. Aqui utilizaremos o termo redes urbanas ao analisar o 

recorte regional e sistema urbano quando a analise for relativa ao recorte nacional.  

A constatação da disseminação desse instrumento a partir do sistema e rede 

urbana só reitera a necessidade de analisarmos e pensarmos os CRIs e a financeirização 

como fenômenos e processos multiescalares, não apenas compreendendo sua dispersão 

pelo sistema e rede urbana, como também, sua localização no intraurbano das cidades, 

investigando quais as áreas vem apresentando as maiores concentrações de CRIs e quais 

as características dos mercados imobiliários locais. 

São retomados, então, alguns autores que nos levam a refletir sobre as múltiplas 

dimensões escalares dos processos socioespaciais e da necessidade de analisá-los por 

várias escalas (DEL VALLE, 2018; MELAZZO, 2019; SANFELICI, 2015). Se, por um 

lado, não compreendemos a financeirização quando analisamos um único imóvel 

securitizado em dada cidade, por outro, não podemos analisar a financeirização apenas 

por meio de escalas globais ou mesmo nacionais, pois não conseguiremos compreender 

o que os processos vêm resultando no espaço urbano.  
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Em outras palavras, existe o desafio de relacionar como a 
financeirização condiciona as operações de financiamento e de 
despesas públicas, modificando as estratégias de diversos agentes, 
com uma abordagem que seja mais sensível às principais dimensões 
espaciais: escalas, lugares, redes e territórios. Assim, será possível 
uma melhor compreensão das relações micro e macro do fenômeno e 
da evolução de suas geografias históricas no Brasil. (KLINK e 
SOUZA, 2017 p. 383.). 
 

A citação nos leva a crer que a compreensão da realidade e da totalidade do 

processo de financeirização só é possível com uma análise multiescalar do fenômeno, 

buscando entender o processo em sua totalidade e compreendendo, também, que o 

mesmo não é unidirecional e que possui diferenças entre modelos e as diversas 

realidades (SANFELICI, 2015).  

Desta forma, o que propomos com a análise da rede urbana é apresentar que o 

processo em analise não se limita às cidades analisadas, mas sim que o mesmo se 

apresenta de forma generalizada pelo território, com repercussões nas cidades. Trata-se 

de um processo de duplo condicionamento, em que o processo analisado se generaliza 

pelo sistema urbano, mas que as características das cidades condicionam como este irá 

se apresentar na escala intraurbana. 

Neste trabalho buscamos entender e comparar como a securitização vem se 

apresentando em formações socioespaciais diferentes, entendendo por formação 

socioespacial a definição de Santos (1977), bem como o debate estabelecido por ele, 

destacando a importância de se pensar o espaço como um condicionante das formações 

econômicas e considerando, também, as consequências dos processos atuantes e dos 

instrumentos que nele agem. 

 

“De fato, a redistribuição dos papéis realizados a cada novo momento 
do modo de produção e da formação social depende da distribuição 
quantitativa e qualitativa das infra-estruturas e de outros atributos do 
espaço. O espaço construído e a distribuição da população, por 
exemplo, não têm um papel neutro na vida e na evolução das 
formações económicas e sociais.” (Santos, 1977, p. 91). 
 

Sendo assim partimos do recorte territorial nacional elaborando os mapas de 

dispersão de CRIs pelo sistema urbano e rede urbana das cidades analisadas. Posterior a 

análise da escala nacional e dentro do recorte de cidades do Projeto Temático FragUrb, 
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realizamos uma análise prévia da securitização nessas cidades e optamos pela seleção de 

três delas, para então inclui-las como recorte da pesquisa.  

As cidades selecionadas pertencem a estados e realidades distintas para que seja 

possível compreender como a securitização passa a estar presente e compor a dinâmica 

da produção e do consumo do imobiliário, em geral, e da habitação, em particular, ou 

seja, fazendo parte da produção do espaço. 

Temos como subsidio para esta investigação trabalhos recentes que descreveram 

e analisaram a presença de tais instrumentos nas cidades médias paulistas (ABREU, 

2019; FERREIRA, 2019a; MELAZZO E ABREU, 2019). Além disso, o trabalho 

publicado recentemente por Abreu, Melazzo e Ferreira (2020) realiza uma análise da 

CEF a partir de um recorte nacional, e que nos auxilia a entender a visão de conjunto 

deste processo. 

Buscamos com a elaboração dos mapas de concentração dos CRIs pelo território 

nacional responder principalmente ao objetivo geral da pesquisa, procurando analisar a 

securitização frente a rede urbana.  Já com a elaboração dos mapas de concentração 

intra-urbana, além de contribuir com o objetivo geral de responder aos objetivos 

específicos da pesquisa, procuramos entender a dispersão dos CRIs pelas cidades 

analisadas, contribuindo com o debate da fragmentação socioespacial do projeto 

temático FragUrb, ao qual este projeto se vincula. 

Iremos, neste momento, apresentar e analisar os mapas de concentração dos 

CRIs pelo território nacional utilizando, para isso, as emissões referentes aos anos de 

2011, 2015 e 2016. Para tanto, elaboramos os mapas de círculos proporcionais para 

visualizar as concentrações de CRIs por cidade. Procuramos, neste momento, identificar 

diferenças na distribuição e concentração dos CRIs e as alterações no processo nas 

diferentes emissões analisadas. 
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Mapa 1: Concentração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários no Brasil - 

2011 

 

 

Ao analisarmos a dispersão da emissão 2011, apresentada no Mapa 1, fica 

evidente que os CRIs conseguem capturar as principais cidades da rede urbana 

brasileira. Chamamos a atenção para a cidade de São Paulo, que apresenta a maior 

concentração de CRIs, 478, e para a cidade do Rio de Janeiro que apresenta a segunda 

maior concentração, 277, seguindo por Brasília com 181 imóveis securitizados pela 

CEF no ano de 2011. 
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Chamamos a atenção, ainda, para as diferenças entre alguns estados que 

apresentam uma distribuição mais homogênea dos CRIs, tal como os estados do Paraná 

e São Paulo e outros estados que apresentam uma distribuição mais restrita as suas 

capitais, o que fica muito demarcado na Região Nordeste  

O mapa parece indicar que os CRIs se distribuem seguindo a rede urbana dos 

estados, sendo que os estados que contam com uma rede urbana mais complexa e 

diversificada apresentam uma distribuição relativamente mais homogênea. 

Elaboramos, então, o Quadro 1, que apresenta as 10 cidades com as maiores 

concentrações de CRIs da CEF para o ano de 2011. 

 

Quadro 1: 10 cidades com maiores concentrações de CRIs da CEF – 2011 

Cidades Nº de CRIs 

São Paulo/SP 458 

Rio De Janeiro/RJ 277 

Brasília/DF 181 

Belo Horizonte /MG 178 

Curitiba/PR 163 

Porto Alegre /RS 104 

Salvador/BA 94 

Goiânia/GO 79 

Santo André /SP 70 

Recife/PE 63 
Fonte: Brazilian Securities (2011) Org.: do autor 

 

Ainda no Quadro 1, chamamos a atenção para apenas uma das cidades não ser 

capital de seu estado, no caso Santo André. Entretanto, a mesma se encontra localizada 

na região metropolitana de São Paulo. 
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Mapa 2: Concentração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários no Brasil - 

2015 

 

 

 

Chamamos a atenção para o Mapa 2, dando destaque para a cidade de Brasília, 

que apresenta a maior concentração de CRIs, com 1111 imóveis securitizados, seguido 

por São Paulo, com 988, e Goiânia, com 304 CRIs. Logo atrás, encontra-se Ribeirão 

Preto e São José dos Campos com 215 e 184 CRIs, respectivamente.  
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Chamamos a atenção, também, para o número de cidades que possuem CRIs no 

ano de 2015, saltando de 400 cidades na emissão de 2011 para 1236 em 2015, além de 

um crescente número de imóveis securitizados, que passam de 3337, em 2011, para 

7462, em 2015.  

Destacamos, ainda, que, apesar dessa disseminação os CRIs para mais cidades, 

ocorre um processo de concentração espacial dos mesmos, principalmente na Região 

Metropolitana de São Paulo 

O Quadro 2, apresenta 10 cidades com as maiores de CRIs da CEF para o ano de 

2015: 

Quadro 2: 10 Cidades com maiores concentrações de CRIs da CEF no Brasil –

2015 

Cidade Nº De Cris 

Brasília/DF 1111 

São Paulo/SP 988 

Goiânia/GO 304 

Ribeirão Preto/SP 215 

São Jose Dos Campos/SP 184 

São Bernardo Do Campo/SP 114 

Guarulhos/SP 108 

Santo André/SP 104 

Belo Horizonte/MG 99 

Campinas/SP 98 
Fonte: Brazilian Securities (2015) Org: do Autor 

 

Destacamos, no Quadro 2, que, além da Cidade de São Paulo, outras três cidades 

dentre as 10 se encontram na Região Metropolitana de São Paulo, sendo elas São 

Bernardo do Campo, Guarulhos e Santo André. 
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Mapa 3: Concentração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários no Brasil - 

2016 

 

 

 

 

Uma aproximação ao que está representado no Mapa 3, do ano de 2016, permite 

observar uma continuidade do processo de 2015. Chama a atenção o destaque que 

Curitiba assume no mapa, com a segunda maior concentração de CRIs da CEF no ano, 

logo atrás de São Paulo e o destaque também para algumas cidades da região nordeste 
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que, pela primeira vez (exceto Recife), se apresentam entre as 10 maiores concentrações 

de CRIs da CEF do país.  

Destacamos a relativa desconcentração espacial que ocorre na região 

metropolitana de São Paulo, confirmado pelo Quadro 3, que apresenta as 10 cidades 

com maiores de CRIs da CEF em 2016. 

 

Quadro 3: 10 cidades com as maiores concentrações de CRIs da CEF - 2016 

Cidade Nº de CRIs 
São Paulo/SP 503 
Curitiba/PR 237 
Brasilia/DF 225 

Belo Horizonte/MG 166 
Salvador/BA 151 

Rio de Janeiro/RJ 140 
Goiania/GO 133 
Recife/PE 111 

Joao Pessoa/PB 105 
Fortaleza/CE 97 

Fonte: Cibrasec (2016). Org.: do autor 

 

Essa dispersão pela rede urbana e desconcentração dos CRIs do estado de São 

Paulo e, principalmente, da Região Metropolitana de São Paulo, pode se apresentar para 

os investidores como mecanismos de segurança, ao diminuir os riscos da operação 

desconcentrando-a pelo território, mas também, pode ter sido ocasionado pelo 

dinamismo dos mercados imobiliários respectivos, que se apresentavam naquele 

momento em um crescimento econômico e que uma série de lançamentos estavam 

ocorrendo no período.  

Muito apesar de não termos acesso à informação de endereço dos imóveis 

securitizados pela CEF nos anos de 2012 e 2013, temos os valores totais das emissões. 

O Gráfico 1 indica os volumes totais de CRIs emitidos no Brasil pela CEF no período 

de 2011 a 2016 (em valores nominais). 
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Gráfico 1: Valor total securitizado pela Caixa Econômica Federal – 2002 a 2016 

 
Fonte: Brazilian Securities (2011); RB Capital Securitizadora S.A. (2012, 2014); Gaia 

Securitizadora S.A(2011, 2013); RB Capital Securitizadora S.A. (2015); Cibrasec (2016). Org: 
Do autor 

 
Chamamos a atenção para o Gráfico 1 em dois pontos. Primeiro, mesmo sendo 

uma emissão restrita ao estado de São Paulo, a emissão de 2014 mantém o valor total da 

emissão muito próximos dos valores das emissões nacionais. Segundo, a redução total 

no valor da emissão de 2015 com subsequente crescimento exponencial na emissão de 

2016 pode indicar que as emissões da CEF podem, também, serem suscetíveis aos 

processos macroeconômicos e políticos que se instauraram na época.   

Após a realização dessa análise da concentração dos CRIs partindo da análise do 

sistema urbano nacional, iremos então analisar a concentração dos CRIs a partir da 

escala intra-urbana, buscando entender como esse instrumento se adapta a mercados 

imobiliários distintos 

A seleção das cidades a serem analisadas foi feita a partir das cidades estudadas 

no projeto temático da Fapesp, ao qual este trabalho se vincula, a partir da análise prévia 

da presença dos CRIs em tais cidades nas emissões analisadas.  
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Quadro 4: Número de imóveis Securitizados nas cidades do projeto Temático da 
Fapesp (FragUrb) para os anos de 2011, 2014, 2015 e 2016. 

Cidade/ano 2011 2014 2015 2016 

Chapecó/SC 6 0 3 9 

Dourados/MS 7 0 12 4 

Ituiutaba/MG 2 0 4 1 

Marabá/PA 1 0 58 6 

Maringá/PR 16 0 14 27 

Mossoró/RN 0 0 1 4 

Presidente Prudente/SP 5 211 18 15 

Ribeirão Preto/SP 23 627 218 62 

São Paulo/SP 458 4246 989 503 
Fonte: Brazilian Securities (2011); RB Capital Securitizadora S.A. (2014); RB Capital 
Securitizadora S.A. (2015); Cibrasec (2016). Org: Do autor 
 

A partir da análise do volume das emissões nas cidades do projeto temático e 

levando em conta, também, que as cidades que já haviam tido estudos semelhantes 

quanto à presença de tais instrumentos de securitização imobiliária em seu recorte intra-

urbano, selecionamos, então, como foco do trabalho, três cidades que possuem 

formações socioespaciais distintas, sendo elas Chapecó-SC, Marabá-PA e Mossoró-RN. 

O Quadro 5 apresenta o número de imóveis securitizados em cada cidade e suas 

respectivas capitais estaduais para os anos analisados. Mesmo sendo poucos os casos 

registrados, a presente análise considera sua relevância a partir de dois pontos de vista: 

o primeiro encontra-se relacionado à identificação da presença dos processos de 

securitização imobiliária residencial para além das metrópoles e das grandes cidades do 

país; o segundo, como será tratado adiante, refere-se às localizações e tipologias destes 

imóveis em cada cidade. 

 

Quadro 5: número de imóveis securitizados para as cidades selecionadas e suas 
capitais estaduais nos anos de 2011, 2015 e 2016 

Municípios/Ano 2011 2015 2016 
Chapecó 6 3 10 

Florianópolis 65 56 56 
Marabá 1 58 6 
Belém 47 25 41 

Mossoró 0 1 4 
Natal 22 51 70 

Fonte: Brazilian Securities (2011); RB Capital Securitizadora S.A. (2014); RB Capital 
Securitizadora S.A. (2015); Cibrasec (2016). Org: Do autor 
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A partir do Quadro 5 evidencia-se que nas três cidades analisadas ocorre um 

aumento no número de imóveis securitizados do ano de 2011 para o ano de 2016. Ainda 

no Quadro 5 chamamos atenção para os 58 imóveis securitizados em Marabá no ano de 

2015, sendo que no mesmo ano o número de imóveis securitizados na capital estadual, 

Belém, foram 25. Além disso, percebe-se que com exceção da emissão de Marabá em 

2015, todas as capitais estaduais possuem mais imóveis securitizados que as cidades 

analisadas. 

O Quadro 6 identifica os valores máximos e mínimos dos imóveis securitizados 

no ano de 2015 para os municípios analisados, assim como para as capitais de seus 

estados.  

Quadro 6: Valores máximos e mínimos dos imóveis securitizados nas cidades 
analisadas e suas capitais estaduais - 201511 

Valores/Cidades Valor Mínimo Valor Máximo 
Chapecó/SC R$ 84.987,64 R$ 130.552,77 

Florianópolis/SC R$ 129.898,28 R$ 203.780,01 
Marabá/PA R$ 97.802,26 R$ 193.855,66 
Belém/PA R$ 83.638,81 R$ 394.916,43 

Mossoró/RN R$ 119.846,81 R$ 119.846,81 
Natal/RN R$ 78.276,36 R$ 396.164,51 

Fonte: RB Capital Securitizadora S.A. (2015). Organização: do Autor. 

Uma análise do Quadro 6 indica que o padrão dos imóveis que foram 

securitizados pela CEF nas cidades analisadas apresenta baixos valores. Chamamos 

atenção ainda que os imóveis securitizados nas capitais estaduais atingem valores mais 

elevados que os securitizados nas cidades analisadas, sem, entretanto, se aproximar dos 

valores que a bibliografia analisa. Essa evidencia indica que as emissões da CEF se 

diferenciam do que era tido como o padrão até recentemente pela bibliografia.  

Chamamos a atenção para os valores mais elevados para os imóveis 

securitizados nas capitais estaduais das cidades analisadas, sendo que esse fato pode ser 

explicado pelos valores mais elevados praticados nos mercados imobiliários das capitais 

e pelo preço da terra urbana mais elevado nas capitais. 

Tanto a presença de imóveis securitizados nas cidades analisadas, como também 

os valores desses imóveis, indicam que a participação da CEF destoa do modelo de 

securitização que era aplicado no Brasil até então. Esse modelo era marcado por grandes 

 
11 A escolha pelo ano de 2015 se deve ao fato dessa ser a única emissão que contém o valor dos imóveis 
que tiveram suas dívidas securitizadas, as outras emissões apresentam apenas o valor dos empréstimos 
concedidos.  
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empreendimentos de alto valor e localizados nas principais metrópoles do país 

(BOTELHO, 2007, RUFINO, 2013). 

Tendo analisado o processo de securitização a partir da escala do sistema 

urbano, partiremos, então, para a análise desse processo a partir da escala intraurbana 

das cidades. Iniciaremos com uma breve apresentação das cidades analisadas, para 

então adentrarmos na análise do processo de securitização. Entendemos que o objetivo 

deste trabalho não é a elaboração de um extenso debate acerca dos processos históricos 

e geográficos que conformaram as cidades estudadas, entretanto, vemos a necessidade 

de apresenta-los, mesmo que brevemente. 

 

Chapecó 
 

 Fundada em 1917, Chapecó destaca-se pela atividade agroindustrial, 

principalmente na produção de alimentos “mais especificamente na suinocultura, na 

avicultura e, ultimamente, na bovinocultura de leite” (SPOSITO e MAIA, 2016; p. 178). 

Possui uma população estimada, para o ano de 2020, de 224.013 (IBGE, 2020). Dentre 

as cidades analisadas é a que se encontra no nível hierárquico mais alto, sendo 

classificada como “Capital Regional A” na nova REGIC (2018).  

A formação da região e da cidade de Chapecó está inserida em um contexto de 

disputas internacionais e regionais pelo controle do território, que datam desde o século 

XIX.  

“Desde o século XIX, o território que abrange o oeste de Santa 
Catarina foi palco de frequentes disputas, como a acontecida entre a 
Argentina e o Brasil. Ambas as nações reivindicavam a posse da 
região. Esse conflito se encerrou em 1895, quando o então presidente 
dos Estados Unidos, Grover Cleveland, mediador indicado para 
solucionar o impasse, legitimou as terras como propriedade do Brasil. 
Porém, isso não pôs fim aos problemas de posse, pois a região 
continuou contestada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, 
episódio que ficou conhecido como a questão do Contestado.” 
(MATIELLO, VILLELA, FUJITA, OTSUSCHI E ALBA, 2016. p. 
193) 

 

O Mapa 4 apresenta a localização do município de Chapecó e da capital 

estadual, Florianópolis. 
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Mapa 4: Localização dos municípios de Chapecó e Florianópolis. 

 
 

A região onde hoje se localiza Chapecó passou por um longo processo histórico 

de ocupação e atividades econômicas. Esses processos datam desde a região como rota 

de passagem do gado, à exploração da erva mate e as companhias colonizadoras até se 

estruturar na forma de pequenas propriedades rurais familiares. Tais propriedades deram 

origem a estrutura agroindustrial baseada no sistema de integração das pequenas 

propriedades em torno de um capital agroindustrial de exportação desses produtos pelos 

pequenos agricultores. 

 

O denominado modelo de integração foi a forma encontrada para a 
manutenção da fragmentação dos agricultores em suas unidades 
produtivas, simultaneamente à sua “integração” a uma cadeia de 
produção necessária à nova fase de desenvolvimento do capital. Sob 
esse modelo, padrões de produção puderam ser preestabelecidos pela 
empresa, com a vantagem de manter o produtor sob o seu controle 
econômico e também ideológico, criando uma relação de dependência 
(MATIELLO, VILLELA, FUJITA, OTSUSCHI E ALBA, 2016. p. 
200). 

 

Todos esses processos acabam conformando a região e a cidade analisada. 

Compreendido, mesmo que brevemente, os processos históricos de formação da região, 
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partimos então para a análise dos processos de securitização na rede urbana catarinense 

e na cidade de Chapecó. Após uma apresentação, mesmo que breve, do processo 

histórico que produziu Chapecó, partimos então para a análise do processo de 

securitização na rede urbana Catarinense e na cidade de Chapecó. O Mapa 5 apresenta a 

localização e concentração dos imóveis securitizados no estado de Santa Catarina para 

os anos de 2011, 2015 e 2016. 

 

Mapa 5: Imóveis securitizados Santa Cataria – 2011, 2015 e 2016 

 

 

Da análise do Mapa 5, chamamos atenção para alguns pontos. O mapa de 2011 

indica uma relativa disseminação desse instrumento por uma boa parte da rede urbana 

analisada. Já no ano de 2015, ocorre uma concentração dos imóveis securitizados e essa 

concentração pode ser explicada pela diminuição do valor total emitido no ano de 2015, 

como expresso pelo Gráfico 1. No ano de 2016 ocorre uma nova disseminação desses 

CRIs pela rede urbana, com destaque para a região litorânea do estado.  

Ainda no Mapa 5, indicamos que mesmo com a relativa concentração de CRIs 

na faixa litorânea, apresentada no ano de 2016, existe uma disseminação desses CRIs 

pelo estado. Além disso, a concentração apontada não se constitui a partir de um único 

município, ela se dá a partir de uma série de municípios com expressiva concentração, 
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indicando que a rede urbana catarinense tem se apresentado de forma atrativa a esses 

instrumentos do capital financeiro. 

O Mapa 6 apresenta a localização e concentração dos imóveis securitizados no 

intraurbano de Chapecó para os anos de 2011, 2015 e 2016. 

 

Mapa 6: Imóveis securitizados Chapecó, 2011, 2015, 2016  

 

 

Em uma primeira aproximação aos mapas de localização e concentração dos 

CRIs identificados em Chapecó – SC é possível verificar uma relativa concentração dos 

CRIs. No ano de 2011 é possível verificar uma relativa concentração dos imóveis na 

área central. Porém, no ano de 201512 eles aparecem mais dispersos e no ano de 2016 

ocorre um crescimento do número de CRIs identificados e eles se dispersam mais pela 

malha urbana, apesar de manterem uma relativa concentração. 

Relembramos que a origem dos CRIs são empréstimos imobiliários para compra 

ou construção de um imóvel. Sendo assim, a localização dos CRIs torna-se um 

 
12 Apesar de serem identificados 6 imóveis securitizados em Chapecó para o ano de 2015 só foi possível 
georreferenciar 2 deles, estamos trabalhando para identificar qual o erro que ocorreu no processo e 
corrigi-lo para o relatório final. 
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indicativo de onde a produção imobiliária vem se acentuando, permitindo que 

chamemos a atenção para parte dos imóveis securitizados em Chapecó, bem como para 

o fato de que, parte destes se encontram na periferia geográfica, às margens da malha 

urbana. Isto condiz com o crescimento do mercado imobiliário nacional, ocorrido no 

período analisado. 

 

Marabá 
 

A origem de Marabá e da região advém de um processo de ocupação 

extremamente antigo e tem sua história ligada à busca pelas drogas do sertão e ao 

processo catequização de indígenas pelos jesuítas (ALMEIDA, 2002). Porém, sua 

ocupação oficial é datada a partir de 1895 e somente em 1913 é reconhecida como 

município (TRINDADE JÚNIOR, AMARAL, RIBEIRO, MALHEIRO, RODRIGUES, 

2016). 

 

“Tal gênese resulta, ainda, do avanço de frentes pioneiras que 
tenderam a migrar das regiões Nordeste e Centro-Oeste para o Sudeste 
do Pará e se estabeleceram em algumas áreas nas proximidades da 
confluência entre os rios Tocantins e Itacaiúnas, no final do século 
XIX, conformando aldeamentos que deram origem ao núcleo urbano 
de Marabá.” (Rodrigues, 2015, p. 107). 
 

Rodrigues (2015) destaca, ainda, que o avanço desses “agentes do capital 

mercantil” e a produção do aldeamento, que resultou no que hoje é a cidade de Marabá, 

se deu não sem que ocorresse um etnocídio das populações indígenas, as tribos Gavião, 

que lá se encontravam.  

O Mapa 7, localiza os municípios de Belém e a capital estadual, Marabá. 
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Mapa 7: Localização dos Municípios de Belém e Marabá. 

 

 

Apesar de sua ocupação histórica, o “boom” de Marabá se dá com o início do 

ciclo da Borracha. Neste momento, também, o município assume importância na 

centralidade regional, por se tornar importante centro estratégico, entreposto comercial e 

de transportes, devido a sua localização junto ao encontro dos rios Tocantins e 

Itacaiunas (TRINDADE JÚNIOR, AMARAL, RIBEIRO, MALHEIRO, RODRIGUES, 

2016). 

Convém destacar, que todo o processo histórico econômico de Marabá sempre 

esteve ligado ao extrativismo, com destaque para as drogas do sertão, a borracha, o 

caucho, e, mais recentemente, a castanha. Destacamos, também, que a extração desses 

produtos sempre foram motivos para disputas entre os agentes sociais e políticos, tendo 

como objetivo o controle da extração desses produtos. “Dentro dessa perspectiva, a 

estrutura econômica deste núcleo urbano produziu-se em bases fortemente atreladas à 

inserção deste espaço na divisão territorial do trabalho, como fornecedor de matérias 

primas para o mercado internacional.” (RODRIGUES, 2015. p. 109).   

Já na década de 1970, o município se torna palco de ações da Superintendência 

do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que planejou a criação do núcleo urbano 

Nova Marabá. Decorre deste núcleo e de sua organização um dos problemas 
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encontrados no decorrer da pesquisa e que serão apresentados quando analisarmos a 

espacialização dos CRIs localizados em Marabá. “Anos de 1970: criação e implantação 

do núcleo urbano planejado da Nova Marabá, com um traçado orgânico em forma de 

‘folhas’ de castanheira, com ingerência direta do governo ditatorial e sob coordenação 

da Sudam” (TRINDADE JÚNIOR, AMARAL, RIBEIRO, MALHEIRO, 

RODRIGUES, 2016; p. 58). 

Apresentado, mesmo que de forma sucinta, o processo histórico que conforma o 

município de Marabá, damos início a análise do objeto de estudo desse trabalho, os 

Certificados de Recebíveis Imobiliários. O Mapa 8 apresenta os CRIs identificados no 

Estado do Pará nos anos analisados.  

 

Mapa 8: Concentração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários no Pará – 
2011, 2015 e 2016.13 

 

 

A partir da análise do mapa de concentração dos imóveis securitizados no estado 

do Pará, indicamos dois pontos fundamentais. Primeiro, a forte relevância da capital 

 
13 Por conta do baixo volume de CRIs em algumas das emissões e o contraste evidente entre cidades que 
apresentam apenas alguns CRIs, para cidades que apresentam algumas dezenas optamos por apresentar 
legendas próprias a cada emissão, 
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estadual, nas emissões analisadas, que se destaca nos três anos, com exceção do ano de 

2015, em que Marabá apresenta uma maior concentração de CRIs emitidos. Segundo, 

chamamos a atenção para a baixa presença de CRIs na rede urbana paraense. Entretanto, 

essa presença vem aumentando com a inclusão de mais cidades e com mais cidades se 

destacando na concentração de CRIs, em especial Marabá. 

Durante a tabulação dos dados foram identificados 58 imóveis securitizados em 

Marabá no ano de 2015. Porém, o termo de emissão destes CRIs identifica como sendo 

todos os imóveis localizados em Nova Marabá, sem, entretanto, indicar em qual folha 

estão localizados os imóveis, ou seja, sem sua localização precisa.  

Uma análise mais detalhada do termo de emissão, nos leva a crer que os 58 

imóveis securitizados em 2015, na cidade de Marabá, são referentes a um mesmo 

empreendimento, devido às datas de assinaturas dos contratos e valor dos empréstimos 

serem todos iguais.14  

Devido a este problema não foi possível georreferenciar os dados intraurbanos 

de Marabá para o ano de 2015. Sendo assim, os mapas apresentam apenas os anos de 

2011 e 2016. Entretanto, elaboramos um mapa de localização dos dois possíveis 

empreendimentos aos quais a emissão possivelmente se refere. 

O Mapa 9 localiza e identifica a concentração de imóveis securitizados no 

espaço intraurbano de Marabá para os anos de 2011 e 2016. 

  

 
14 Entramos em contato com colegas pesquisadores que residem na cidade e que indicaram que os 
imóveis provavelmente são referentes aos condomínios Tocantins - Total Ville e/ou Itacaiunas - Total 
Ville pela localização, datas e valores dos CRIs serem condizentes com os empreendimentos. 
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Mapa 9: Imóveis securitizados Marabá 2011, 2016 

 

 

Em uma aproximação ao Mapa 9, que indica a localização dos imóveis 

securitizados de Marabá – PA para os anos de 2011 e 2016, é possível identificar a 

presença de apenas um imóvel securitizado no ano de 2011, localizado na porção centro 

sul da cidade. Já no ano de 2016, ocorre um aumento no número de imóveis 
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securitizados e os mesmos se dispersam pela malha urbana de Marabá com uma ligeira 

concentração de CRIs ao sudoeste da cidade, indicada pela mancha vermelha no mapa. 

Ao identificar a impossibilidade de georreferenciar os imóveis securitizados pela 

CEF em Marabá no ano de 2015, optamos apenas por identificar os condomínios aos 

quais possivelmente os imóveis se referem. O Mapa 10 identifica os condomínios 

supracitados na malha urbana de Marabá. Ambos os condomínios se localizam as 

margens da rodovia BR-230 (transamazônica). 

 

Mapa 10: Localização dos condomínios Tocantins - Total Ville e Itacaiunas - 

Total Ville – Marabá/PA 

 

 

A Figura 7 é correspondente a uma imagem de satélite obtida a partir do 

software Google Earth e apresenta a área correspondente aos dois condomínios 

analisados. A imagem de satélite deixa clara a proximidade entre os dois condomínios e 

a semelhança entre as estruturas existentes em ambos, dentre elas, quadras abertas e 

piscina. 
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Figura 7: Captura de tela do Software Google Earth da imagem de satélite dos 

condomínios Tocantins - Total Ville e Itacaiunas - Total Ville – Marabá/PA 

 
Fonte: Google Earth. Acesso em: 29/10/2020 

 

Devido às informações contidas nos termos de emissão aos quais temos acesso, 

não podemos identificar quais os imóveis do condomínio foram securitizados. 

Entretanto, podemos generalizar suas localizações e analisá-los. Uma análise locacional 

desses imóveis mostra um deslocamento espacial da securitização, destoando do que era 

visto até então na cidade. Além disso, a securitização desses imóveis indica que as 

características do imobiliário local tem capacidade de alterar, em certa medida, a 

securitização. 

Ao analisar a securitização desses 58 imóveis, comparado aos 25 imóveis 

securitizados pela CEF em Belém no mesmo ano, identificamos duas possibilidades. A 

primeira delas consiste no fato de que, nesse dado momento, o imobiliário de Marabá 

foi dado como mais atrativo a esse instrumento. A segunda possibilidade é que a 

implantação destes condomínios neste período tornou o imobiliário de Marabá mais 

dinâmico e atrativo a securitização imobiliária. 

 

Mossoró 
 

Possuindo uma área de influência que se estende para além dos limites do estado 

do Rio Grande do Norte, Mossoró possui uma economia bem diversificada dividida 

entre a agricultura irrigada, salinicultura, agropecuária e a economia petrolífera e seus 

ramos associados (AMORIN, 2016).  



58 
 

O processo de formação do município data do período colonial, tendo como uma 

de suas primeiras atividades econômicas a pecuária, atividade essa que resultou na 

ocupação do interior da então capitania do Rio Grande do Norte. Mossoró tem origem 

no sec. XVII, com a extração de sal, entretanto, a região ganha destaque mais 

especificamente no sec. XVIII, como região de entroncamento das rotas de passagem do 

gado (AMORIN, 2016). 

O Mapa 11 localiza os municípios de Mossoró e Natal no estado do Rio Grande 

do Norte. 

 

Mapa 11: localização dos municípios de Mossoró e Natal 

 

 

Além disso, a região passou por inúmeras atividades econômicas, não menos 

importantes que as já citadas, até chegar aos dias atuais. Dentre elas, podemos citar a 

cultura do algodão, produção essa que se destacou por um breve momento durante as 

guerras de independência e secessão estadunidenses, como destacado por Furtado 

(2005). Mais tarde, como resultado da criação da SUDENE (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste) e de suas estratégias, a região começa a se destacar pela 

fruticultura de exportação. “Uma das estratégias adotadas pela SUDENE foi a 

integração da agricultura à indústria, com uma mudança no perfil produtivo da 
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agropecuária nordestina, voltado à produção de frutas tropicais para exportação.” 

(AMORIN, 2016. p. 34) 

Amorin (2016) destaca, ainda, a importância regional assumida pelas atividades 

de comércio e serviços com a implementação de grandes equipamentos de consumos 

principalmente no início do sec. XXI (AMORIN, 2016; COUTO, 2011). Os resultados 

desses processos históricos, dessas atividades econômicas e dos agentes de produção do 

espaço urbano envolvidos é a conformação de Mossoró, tal como conhecemos hoje. Um 

município cuja população estimada é de 300.618 habitantes (IBGE 2020) e que se 

conforma como Capital Regional C, segundo a REGIC (2018), com destaque para sua 

área de influência interestadual, muito por conta de sua posição geográfica quase 

ocupando a fronteira do estado. 

Em suma, por se tratar de um município tão antigo, que data do período colonial, 

podemos citar inúmeras atividades econômicas e funções exercidas pelo município e 

pela região. Tratemos então, da análise dos processos de securitização a parte da escala 

da rede urbana estadual, utilizamos para isso o Mapa 11, que apresenta a concentração 

de CRIs na rede urbana do estado do Rio Grande do Norte. 
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Mapa 12: Concentração de CRIs no estado do Rio Grande do Norte – 2011, 

2015 e 2016. 

 

 

Da análise da concentração dos CRIs na rede urbana analisada, chamamos a 

atenção para três pontos. Primeiro, a baixa presença de CRIs na rede urbana analisada. 

Segundo, a relevância que a capital estadual, Natal, apresenta na rede urbana analisada, 

assim como de uma das cidades de seu entorno, Parnamirim, que se destaca em dois dos 

três anos analisados. Terceiro, a crescente disseminação de CRIs pela rede urbana, que 

independente do volume, vem se expandindo. 
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Mapa 13: Imóveis securitizados Mossoró 2015, 201615 

 

 

Em uma primeira aproximação aos mapas de Mossoró é possível identificar um 

único imóvel securitizado para o ano de 2015 na porção norte da cidade. Já no ano de 

2016, ocorre um aumento do número de imóveis securitizados, ocorrendo, também, uma 

 
15 A cidade não apresenta CRIs em todos os anos analisados. Sendo assim, os mapas 

de concentração intraurbana de CRIs contêm apenas os anos de 2015 e 2016. 
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dispersão dos imóveis pela cidade, apesar deles se conformarem em dois blocos, um na 

porção centro sul e outro a sudeste da malha urbana.  
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Considerações Finais 
 

Buscamos, até o momento, compreender como o processo de securitização e 

financeirização vem se apresentando nas diversas realidades sócioespaciais do país, o 

que auxilia na elaboração de uma visão de totalidade do processo, não limitada ao 

recorte territorial de um estado ou de uma cidade particular.  

Ao trabalhar com o recorte nacional buscamos, primeiramente, identificar a 

presença ou não desses ativos nestas cidades e, em segundo, buscar entender como 

ocorre a espacialização desses ativos no intra-urbano, utilizando, para isso, os mapas de 

localização, os quais tem como base os endereços contidos nas emissões, tal como 

apresentado.  

Como afirmado anteriormente, mais que uma questão quantitativa, trata-se de 

identificar a disseminação e presença do processo em todas estas cidades, mesmo que de 

maneira diferenciada. 

Assim, o recorte possibilita trazer para o debate um novo ponto, que é a 

dispersão da financeirização pelo território, visto que muitas vezes as análises só tratam 

a escala nacional e internacional (RUFINO, 2013; AALBERS, 2008) de maneira 

genérica.  

Para tanto, trazemos o debate a partir da rede urbana e de algumas cidades 

médias e, como os agentes financeiros vem se inserindo nesses espaços e atuando como 

agentes de produção do espaço (MELAZZO, 2013).  

 
“O processo de securitização da habitação tem ocupado crescente 
interesse em investigações que identificam as relações entre o 
processo de financeirização e da produção do espaço urbano a partir 
dos nexos entre a criação, expansão e sofisticação de instrumentos 
financeiros que ampliaram e transformaram, nas últimas décadas, o 
volume e a intensidade dos recursos mobilizados no mercado 
imobiliário e voltados à produção da moradia e das cidades. (ABREU, 
MELAZZO, FERREIRA, p. 2, 2020). 
 

A citação nos leva a refletir sobre as crescentes relações e aproximações entre os 

capitais imobiliário e financeiro e os resultantes espaciais decorrentes dessa nova lógica 

de produção e consumo do espaço urbano. 

O debate da financeirização e de uma de suas facetas, a da secutitização, vem 

sendo extensamente debatido nos últimos anos, principalmente a partir de sua relevância 

na crise financeiro-imobiliária de 2008 (AALBERS, 2008; ROUBINI, 2010; dentre 
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outros). Entretanto, apesar do recente interesse pelo tema, ainda existem muitas questões 

a serem investigadas. A Geografia, em especial, pode, em muito, contribuir com esse 

debate, apresentando uma análise geográfica a partir da difusão espacial desses 

instrumentos, tal como exposto por Del Valle (2018). 

No Brasil, a securitização imobiliária se desenvolve a partir da promulgação do 

SFI e, como Aalbers (2019) indica, o Estado atua apenas na regulamentação e 

estruturação do mercado. No caso brasileiro, com suas particularidades, o que vemos é o 

Estado, através de diversos agentes, atuando ativamente na cessão de crédito imobiliário 

e na posterior compra do CRI emitido através do crédito cedido. Nesse sentido, 

destacamos as participações da CEF e do FGTS. 

Destacamos a importância que o estudo da legislação assume. Ele foi primordial 

ao desenvolvimento da pesquisa. É impossível compreender o surgimento e a 

disseminação da securitização imobiliária sem analisar o avanço paulatino de uma 

legislação que visa viabilizar tais instrumentos e ampliar a rentabilidade e segurança dos 

investidores. 

Salientamos, ainda, o caráter contraditório do processo em que o mesmo se 

estrutura a partir de um contexto em que se propunha a criação de tais instrumentos 

como forma de funding habitacional e imobiliário via mercado.  

Entretanto, o que identificamos é um processo em que cerca de 19% do total se 

CRIs emitidos nos últimos 10 anos foram comprados com recursos do FGTS. Além 

disso, a descoberta de que mais de 80% dos CRIs emitidos no Brasil não passam por 

uma avaliação de risco, o ratting, indica mais uma das contradições do processo que, 

apesar de vender como marketing do produto sua segurança, não verifica e avalia se 

essa segurança é real. 

Ainda, a constatação da expressiva participação do FGTS na compra de CRIs e o 

expressivo volume de CRIs emitidos pela CEF indica a relevância da análise dos 

agentes públicos para compreensão do caso brasileiro de securitização. 

O desenvolvimento da pesquisa nos indicou ainda que a tipologia e valores dos 

imóveis e créditos imobiliários, que vem sendo securitizados no Brasil, tem sofrido 

alterações, se comparados ao que vinha sendo apresentado pela bibliografia até então. 

Até recentemente, a bibliografia indicava a securitização como restrita aos grandes 

centros e a imóveis de alto valor, tais como shoppings centers, galpões de empresas, 

imóveis residenciais de alto padrão e edifícios empresariais.  
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Entretanto, as tipologias e valores dos imóveis que vem sendo securitizados pela 

CEF diferem em muito do que era tido como padrão até então pela bibliografia, 

apresentando imóveis residenciais, de baixo valor e localizados em cidades médias. 

Ademais, a descoberta dos padrões de seleção para os imóveis a terem seus créditos 

imobiliários securitizados responde a uma das principais questões da pesquisa.  

Durante a realização do trabalho algumas questões foram levantadas frente às 

descobertas que foram realizadas, assim como algumas hipóteses. Entendemos que 

apesar do recente interesse e dos trabalhos que vem sendo publicados, o tema ainda 

carece de muitas investigações e não pretendemos aqui esgotá-lo.  

Não temos a pretensão de elaborar teorias gerais sobre a financeirização ou 

securitização imobiliária, mas buscamos levantar algumas hipóteses que possam guiar 

agendas de pesquisas que procurem analisar o tema e, em certa medida, responder a 

alguns dos questionamentos levantados ao longo da pesquisa. 

As hipóteses levantadas se relacionam, na maior parte, com a localização dos 

imóveis e na forma como diferentes áreas do território nacional são capturadas pelos 

CRIs 

 

1ª hipótese: O CRI é um instrumento que não pode ser analisado a partir de 

apenas uma escala; 

2ª hipótese: Os CRIs se dispersam a partir do sistema e da rede urbana; 

3ª hipótese: A captura do território de se dá de maneira diferenciada em cada 

região. 

Além disso, levantamos alguns questionamentos que guiaram a pesquisa. 

Questionamos se os imóveis que tiveram suas dividas securitizadas são novos ou 

usados. Questionamos também quais as semelhanças e diferenças entre a securitização 

imobiliária no Brasil frente a outros modelos. Procuramos, também, entender qual a 

intencionalidade da Caixa Econômica Federal, do FGTS e do SBPE com a emissão e a 

compra desses títulos. Além disso, procuramos entender essa dupla atuação do FGTS no 

financiamento dos empréstimos imobiliários e na compra dos títulos derivados de 

empréstimos imobiliários, os CRIs.  

No decorrer da pesquisa, com a luz de algumas das descobertas, nossas hipóteses 

foram, em partes, se confirmando. Com a descoberta dos critérios de seleção dos 

imóveis já apresentados, a hipótese de que os CRIs não podem ser analisados a partir de 

uma única escala se confirma. A revelação de que as características do imóvel, sua 
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liquidez e a área urbana ao qual está inserida fazem parte de critérios de seleção nos 

confirma a necessidade de analisar os CRIs no contexto em que está inserido. Ou seja, 

devemos analisar o imobiliário local, suas características e formações para, então, 

compreendê-lo em sua totalidade. 

Mais além, permitem indagar o quanto a presença de tais processos de 

securitização em cada cidade não seria capaz de alterar o próprio funcionamento do 

mercado imobiliário, dimensão crucial para uma avaliação mais precisa dos seletivos 

processos de produção do espaço da moradia de cada, marcados já, mas 

tendencialmente mais propensos às desigualdades socioespaciais e, por consequência, 

propensos a processos de fragmentação socioespacial, compreendido aqui como 

acirramento das distâncias entre os diferentes com base em suas distintas capacidades 

econômicas para consumir (no sentido estrito) e de se apropriar (no sentido amplo) da 

própria cidade.  

Os mapas produzidos e aqui apresentados nos levam a considerar, também, que 

nossas segunda e terceiras hipóteses também se confirmam. Visto que, os CRIs 

aparentemente se dispersam através da rede urbana e que essa dispersão acompanha a 

densidade e complexidade da rede e sistema urbanos. Além disso, podemos verificar 

que a captura do território por esses instrumentos se dá de forma diferenciada e isso se 

dá muito em função da capacidade dos CRIs de se adequarem à formação socioespacial 

ao qual estão se inserindo. 

A confirmação das hipóteses apresentadas nos auxiliam a construir um caminho 

necessário ao desenvolvimento de pesquisas desse gênero, assim como a construir uma 

agenda de pesquisa que se dedique a análise espacial da securitização a partir de 

realidades não metropolitanas. Nesse sentido, este trabalho se insere dentro de um 

conjunto de outras pesquisas (ABREU,2019; ABREU, MELAZZO e FERREIRA, 

2020; FERREIRA 2019A 2019B) que vem demonstrando que o processo em análise 

vem sofrendo alterações e que vem se disseminando pela rede urbana, em especial nas 

cidades médias.  

Assim, entendemos que, apesar dos avanços e das recentes descobertas, o estudo 

da securitização imobiliária ainda precisa avançar e a Geografia pode e deve contribuir 

com este debate. Uma agenda de pesquisa deve ser construída de modo a continuar a 

analisar esses processos e entender quais suas lógicas, sua capacidade de produzir o 

espaço urbano, seus potenciais riscos e qual a relevância desse processo frente aos 

meios mais “tradicionais” de financiamento.  Verifica-se então, que o financiamento 
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imobiliário, fundamental para viabilizar a produção e o consumo dos bens imobiliários, 

deixa de ser apenas um elemento facilitador e que muitas vezes deve ser disponibilizado 

pelo Estado, passa a ser capturado pela lógica financeira como veículo que visa 

sobretudo acelerar e facilitar a circulação do capital através do imobiliário. 
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