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EMERGÊNCIA DOS "CONDOMíNIOS-CLUBE"
NA ZONA SUL DE NATALlRN, BRASIL

the emergence of "Club Condominius" in the south of NatallRN, Brazil

Felipc Fernandes de Araújo'

Resumo

Es se trabalho tem o objetivo de discutir o surgimento de uma nova tipo logia residencial que ve m se disse
m inando na Zona Sul da cidad e de Nata llRN, os chamado s con domt nios -club e. Sua característica pr incipal
é o apelo aos m ais diversos itens de lazer, que são utili zad os pe los emp res ários urbanos como forma de criar
um novo est ilo de vida e um nov o pro duto a se r vendido. O re fer encial teórico desse trabalho se base ia na
abord agem heterodo xa da coord enação espac ia l reali zad a por Pedro Abramo. Tal perspec tiva vê o espaç o
ur bano com o const itu ído de estoque s re sidenc iais que são oferecid os pelos empr esár ios ur banos. De maneir a
geral, a ordem urbana e a configuração residencial são incertas, porque sofrem transformaçõ es oriundas do
surgimento de inovações espaciai s causadas p or empresár ios ur banos, em busca de lucros suple mentares. No
caso da Zona Sul de Natal , a construç ão de imp ort antes eixos v iários liga essa part e da cidade ao muni cípio
v izinh o de Pamamirim, que vem send o alvo do transbordamento do mercado imobiliário de Nata l. O ciclo
de vida dos estoques residenc iais da Zona Sul de Natal modificou- se com o tempo, passand o or iginar iamente
da.moradia em grandes conjunto s habitac ionais para a produção de empreen dim entos vertic ais . Arualrnente,
um novo fenôm eno que surg e é a dissem inaç ão de uma nova tipol ogia , os ccndornlnios-cl ubc. Por ser um
processo recente, no qua l os empr eendiment os ainda estão em fase de lançamento ou construção , seu estud o
será feito atr avé s da an álise do mark eting utilizado pelos empresár ios urbanos para atrair os consumidores,
por meio de panfletos e folders.

Pelavres-ehaves: Ordem urbana, Conve nção ur bana, Inov ação espacial, Condo mínios -clu be.

Abstract

This paper aims to di scuss th e ernergen ce of a ncw residenria l rypology that has bcen spreadlng ln rhe south
ofNatal! RN, the so-callcd club cond ominiu ms . íts main fearur e is the appeal to the mo st diverso recreational
itcms, which are us ed by urban cnrreprencurs as a way to crearc a new lifcsryle and a new product bcin g sold.
The theoretical basi s of this work is ba sed on the heterod ox approach of spari al co ordinarion p erformed by
Pedro Abramo. This perspective sces the urban spac e as cons isting of resi denrial stock thrn are offered by
ur ban entrepreneurs. l n gener al, the urb an order and rhe residenrial contigurario n are uncerrain, because they
suffcr changes artsln g from the erncrgcncc of sparia l innovarions caus ed by urban cnrreprcnc urs ln search of
extra profirs. ln the case of Southern area of Natal, the con srrucrion of majo r highway s connecting this part
of town to th e neighboring mun icipaliry, Pamamirim, thar has bcen targeted to overflow of housing rnarket
in Natal, Ihc !ife cycle of' residcntial stock s in Southern area ofNatal changed ovcr t ime, pessing or iginally
from liv ing in large housing srares to the production of vert ica l pr ojc crs. Currently, a new phenom enon
th at ar ises is th e spread of a ncw classificarion, the c1ub condominiums . Being a recent case in w hich th e
enrerpr ises are still in launch phas e or consrrucrion, the study wil l be done throu gh the analysis ofmark ering
us ed by urban enrr epr encurs to arrract consumers by m ean s of pamphlets an d folders .

Key words: urban ard er, Urb an convenrion , Sparial innovarion, Club cond ominiums.

Resumen

Este docume nto ti enc com o objerivo discut ir el surgimie nrc de una nuev a tipologi a res idencia l que se ha
exten dido en el sur de Natal ! RN, los condomínios Ilamado Clu b. Su principal carac terí stica es la apelación
a los articules de ocio m ás diversos, que sort ut iliz ado s p or los empresários urbanos com o un a form a de
r rear un nue vc estilo de vida y un nuev o producro qu e se vend e. La base teóri ca de este tr abaj o se basa en el
enfoque heterodoxo de la coor dinación espaci al real izada por Pedro Abramo. Esta perspectiv a considera el
espéc ie urbano como un conjunt o de inventario de vivicndas que son ofreci das por los emp res ário s urbanos.
En gener al, el ordcn urbano y el amb iente re sidenc ia l es incierto, porque sufren cambies deriv ados de la
apar ición de las irmovacioncs de espécie causadas po r empres ários urbanos ert busca de bene fícios extra
ordinár ios. En el caso de la zon a sur de Nata l, la construc ción de carreteras principales que conee tan esta
zona de la ciud ad ai v ecino municip io de Pam amirim , que ha sido el blanco de la abundan cia dei mercado
inm obiliario de Natal. EI ciclo de v ida de los ifl\'ent ari os re sidenciales de la Zona Su r de Natal ha cambiado
con el tiemp o, desde el princip io de la vivi end a en gran des alojam iento s para la prod ucción de proy eeto s
vertic ais . En la acrnalid ad, un fenó meno nuevo que se plant ea es la pr opagación de una nueva c1 as ificac ión,
los cond om in ios club. AI ser un caso reci ente en que los pr oyecto s se encuentran todavia en fase de lanza
m iento o de la construcción. el estudio se Ilevará a cabo me diante el análisis de marketing ut ilizada s por los
empresarios urbanos para atr aer a los consum idores a través de panfletos y folletos.

Palabras cJan~ ; Orden ur bana. Convención urbana, lnnovación espacial, Condo mi nios clu b.
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INTRODUÇÃO

Para compreender a emergência dos condomínios-clube, ao longo dos eixos de expansão da
Zona Sul de Natal em direção à Pamamirim, será utilizada a abordagem heterodoxa da configuração
residencial real izada por Pedro Abramo. Para tanto, faz-se necessário discutir três conceitos fun
damen tais para o entendimento da ordem urbana: convenção urbana, externalidades de vizinhança
e inovação espacial.

A convenção urbana diz respei to à crença partilhada pelos ateres urbanos acerca da local ização
residencial dos diferentes tipos de famílias . A regular idade da configuração residencial é o resul
tado do surgimento de convenções em tomo da orde m espacial. De acordo com Abramo (2007, p.
36) , 'l..] as grandezas urban as ~ isto é, as localizações, os preços, a vert icalidade e a densidade
populacional~ seriam valores mais frequentemente estabe lecidos por convenção". No caso da Zona
Sul de Natal, observa-se o surgimento de uma convenção em tOlTIOde importantes eixos viários
que se beneficia da presença de grandes terrenos para disseminar a tipologia do condominio-clube .

Abramo (2007) parte da ideia de que as famíli as buscam locali zar-se junto de pessoas de mes
ma renda , o que torna a externalidade de vizinhança funda mental para a compreensão da escolha
residencial. Assim, as escolhas dos individuos se baseiam na posição espacial que cada tipo de
famíli a ocupa. Segundo Abramo (200 I, s.p), "A relativa homogeneidade social e económica desses
moradores promove o surgimento de uma extemalidade de vizinhança que é valorada positivamente
pelas famílias" .

O concei to de inovação espacial está associado à busca de ganhos suplementares por parte dos
empresários urbanos, criando novas localizações e/ou novos produtos e modificando incessante
mente a configuração residencial, originando uma ordem urbana caleidosc ópica (ABRAMO, 2007).

Esses três conce itos serão discutidos de maneira mais aprofundada e será mostrada a sua re
lação com a ordem urbana e a dinâmica espacial de maneira geral. Posteriormente, será feita uma
leitura do caso da Zona Sul de Natal com base nessa discussão teórica.

CONVENÇÃO URBANA E ORDEM URBANA CALEIDOSCÓPICA

De acordo com Abramo (2007), a ordem urbana está inserida em um contexto de incerteza
(ordem caleidosc ópica), oriunda do surgimento de inovações espaciais que modificam tanto os esto
ques residenciais quanto a população que se movimenta em busca de externalidades de vizinhança.
Devido a essa incerteza, a convenção tem o papel de servircomo referência sobrea situação futura,
permitindo que os agentes do mercado residencial possam tomar decisões. "A convenção urbana
seria uma opinião convencional, uma crença compartilhada pelos atores urbanos sobre a localização
residencial (virtual) dos diferentes tipos de família" (ABRAMO, 2007, p. 127).

Como a configuração residencial futura é incerta, os participantes buscam orientação com
aqueles que julgam mais adequados, melhor informados, ou seja, os empresários urbanos, supondo
que eles têm indicação sobre a localização dos diferentes tipos de famíli a. Portanto, a convenção
surge de um movimento de opi niões entrecruzadas relativas às antecipações de localização (ABRA
MO, 2007).

A convenção urbana sinalizará a localização que os capitalistas devem escolher para oferecerem bens
residenciais, assim como as características destes bens. De fato, ela é uma crença referente ao tipo de
família que, supostamente. vai se instalarnuma determinada local ização (externalidade de vizinhança),
conforme as inovações espaciais (diferenciações do bem-moradia) propostas pelos capitalistas
(ABRAMO, 2001 , s.p.).

Abramo (2007) deixa claro que o papel dos comportamentos imitativos é fundamental para o
surgimento, permanência ou fracasso de uma convenção. São eles que permitem a"amplificação de
uma percepção individual em um processo de encadeamen to de antec ipações cruzadas (contágio)"
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(ABRAMO, 2007, p. 125) . Dessa forma, os participantes do mercado imo biliário encontram uma
"representação comum da estrutura residencial futura que os ajudará a se coordenar em termos es
paciais" (ABRAi\'10, 2007, p. 138). Como as famílias dc um mesmo tipo de renda buscam convergir
suas escolhas para determinada localização, imitar a decisão de outras fam ílias garante a esperada
extcmalidadc de vizinhança. Assim, a parti r do momento em que essa crença se torna partilhada
pelos pa rticipantes do mercado residencial, a convenção produz um compo rtamento repetitivo nas
escolhas de localização .

A sucessão de diversas convenções ao longo do tempo permite definir o que Abramo (2007)
aponta como ciclo de vida das localizações urbanas, que representa "a história dos estoques residen
ciais" cm determinada localização, caracterizada a partir do estoque residencial e da externalidade
de vizinhança em dado mome nto.°ciclo de vida de um a localização é composto por uma sucess ão
de fases durante as quais tais características seriam relativamente constantes. Assim, uma dctcrmi 
nada localização materializa as diversas convenções a que foi submetida ao longo do tempo . Dessa
forma, tal aborda gem propicia relacionar a rigidez do espaço construído (estoque imobiliário ) e a
fluidez da externalidadc de vizinhança (mobilidade residencial) (ABRAMO, 2001) .

A sucessão das convenções promove tanto modificações tisicas quanto socioespaciais na
estrutura intraurbana, formando a imagem de "um mosaico de cxtemulidadcs em constante muta
ção: a de uma ordem residencial calcidoscópica" (ABRAMO, 2007, p . 294). Quando a estrutura
residencial consegue conservar seu perfil de maneira estável, significa que a convenção urbana
conseguiu coordenar as açõcs dos empresários urbanos. Por outro lado, quando há transformações
nas características tisicas c!ou nas externalidadcs de vizinhança da área-localização , as crenças
relacionadas à determinada área- localização passam por transições (ABRAMO , 2007 ).

Conclui-se, portanto, que a convenção urbana é temporária e é oriunda da inovação que os
empresário s urbanos buscam introduzi r constantem ente . Devido a essas açõcs, a ordem urbana é
permanentemente dinâmica e "a linha que separa a ordem e a desordem é bastante ténue" (ABRA
MO, 200 7, p- 143) Para compreender essa sutil relação, é preciso aprofundar a compreensão sobre
o papel dos empresários urbanos na configuração residencial.

INOVAÇÃO ESPACIAL E DINÃMICA ESPACIAL

De acordo com Schumpetcr (1984), a constituição do capital compreende constantes inova
cõcs tecnol ógicas e organizacionais no âmbito do processo de produção capitalista, assegurando a
reprodução de mercadorias e das relações sociais que nele estão inseridas. A implantação constante
de novos sistemas de produção emprega o processo de "destruição criativa" sempre que necessita
conquistar novos mercados, lançar novos produtos ou apresentar novas soluções. Segundo Harvey
( 1996), a acumulação de capital e a expansão territorial constituem a lógica da "destruição criativa".
No caso do mercado residencial, os empresários urbanos promovem a destruição de uma paisagem
anterior e a modificam, na busca por lucros excepcionais, por meio da inovação espacial.

Com relação à ordem u rbana, Abramo (2007) chama a atenção para o fato de que os movimen
tos das convenções urbanas geralmente resultam da manifestação das inovações espaciais, porém
també m podem significar a difusão geográfica das mesmas inovações : " É a conjunção de inova
cõcs - bem como suas imitações - ao mesmo tempo geradora de ordem e de desordem residencial,
que denomino dinâmica espacial" (ABRAMO, 2007, p. 294 ). De acordo com o autor, a dinâmica
espaci al é oriunda de um duplo movimento de homogeneização e de diferenc iação .°primeiro é
fruto da ação de empresários urbanos que "consiste em imitar antigas inovações espaciais praticadas
alhures" (ABRA MO, 2007, p. 307 ), levando a uma homogeneização dos estoques: o segundo é
proveniente daquele "t ipo verdadeiramente schum pcteriano, que empreendem acima de tudo novas
diferenciações dentro de uma mesma localidade residencial" (ABRAMO, 2007, p .307), originando
uma diferenciação dos estoques.
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A inovação espacial produz uma depreciação "fictícia" dos estoques passados, uma vez que
a diferenciação nas caracteristicas do produto-habitação induz mudanças nas preferências dos
consumidores, gerando uma espécie de "efeito de moda graças ao qual os imóveis, quando enve
lhecem, perdem a capacidade concorrencial" (AB RA MO, 2007, p. 81). Dessa forma, a inovação
-diferenciação confere aos empresários schumpete rianos a possibilidade de impor uma margem de
ganho ao mercado da demanda .

Apesar da importância da estratégia da inovação, Abramo (2007) destaca que não se deve
desassociar a dimensão espacial do produto-habitação, uma vez que está diretamente atrelada à

questão da localização. Devido ao fato de ser um bem imóvel e de alta durabilidade, a diferenciação
do produto se realiza por meio de deslocamentos espaciais da demanda residencial.

De fato, quando as famílias decidem consumir (comprar) bem moradia, raciocinam mais por uma
lógica de localiza ção do que pelo produ to cm si. Como supus que o produto seja definido pela busca
de externalidadcs de vizinhança, a inovação urbana s ó poderá ser definida com base em uma nova
oferta de localização que possa atrair tipos de famílias que, a princípio, tenderiam a se transferir para
outro local.Assim sendo, as diferenciações do produto habitação serão util iza das mais frequentemente
para propor novas localizações que possam reunir famílias de um tipo particular e produziruma certa
externalidade de vizinhança cm outro local (AB RAMO, 200 7, p. 84).

Ao gerar uma diferenciação do produto-habitação e impor uma margem de ganho, gera-se
também uma valorização da localização convencionada em relação à estrutura residencial anterior
(depreciação "fictícia" dos estoques passados), levando as familias a acreditarem que a crença na
convenção se confirmou. Tal efeito de valorização é discut ido por Abramo (2007, p. 157-158) como
responsável pela "manutenção do caráter segmentado das proposições de localização residencial
em termos económico-espaciais", uma vez que impede a entrada de famílias com status social mais

:+ baixo do que a convenção propõe. Em suma, a estratégia de inovação visa atender preferencial
mente às familias de maior poder aquisitivo: "a oferta capitalista de residências estabelecerá uma
estratégia de escalonamento de inovações datadas: quanto mais alto o rendimento das familias em
jogo, mais recente será a inova ção" (ABRAMO, 2007, p. 308).

Para Abramo (2007), o movimento da popu laçào em busca de externalidades de vizinhança
provoca muda nças nas zonas residenciais da cidade como um todo. Tal processo pode ser melhor
entendido a part ir da ideia de uma espiral do mercado imobiliário. De maneira geral, as familias
que se mudam para zonas de renda superior deixam para trás estoques que serão ocupados por
famílias de renda inferior, que, " por seu turno , deixarão atrás delas um vazio que provocará novos
deslocamentos e assim por diante" (p. 299). Pros seguindo com este raciocinio, vê-se que a inovação
espacial pode modificar a externalidade de v izinhança de toda a ordem urbana.

Nos dois cap itulos a segu ir, será utilizada tal discussão teórica para real izar uma leitura da
dinâm ica espacial da Zona Sul da cidade de Natal. Primeiro será feito um breve histórico sobre os
ciclos de vida de tal área-localização e sua expansão urbana. Em seguida, será enfatizado o sur
gimento de uma inovação espacia l que vem se disseminando em Natal e no municipio vizinho de
Parnamirim, os chamados co ndomínios-clube.

o PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA DE NATALIRN EM DIREÇÃO Á PARNAMIRIM

Neste breve histórico sobre a dinâmica espacia l da Zona Sul de Natal, destacar-se-à o pro
cesso de expa nsão da cidade em d ire ção ao municipio de Parnamirim, que passa a se intensificar
por volta da década de 1990. Neste período, surgem novos centros associados aos principais eixos
viários da cidade, co mo a Avenida Senador Salgado Filho (BR- I01), responsável por comportar o
fluxo diár io dos moradores de Parnamirim que trabalham em Natal. Ao longo dessa avenida, mais
recentemente , foi construido o Complexo Viário do Quarto Centenário, que interliga duas grandes
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avenidas, Prudente de Morais e Salgado Filho, através da Avenida Lima e Silva. Inaugurada em
1999, é uma das maiores obras viárias que a cidade possui (FURTADO, 2007) .

Co nforme Furtado (2 007), com relação à atividade com ercial ao longo de tal eixo , observa
-se um incipiente crescimento até início dos anos 1990, elevando-se consideravelmente a partir de
então , a partir da inauguração de dois grandes shcppings cente rs na BR- I0 l c com o processo de
desconcentração de algumas atividadcs em dircção à Zona Sul da cidade . Às margens desse eixo ,
locali zam-se alguns dos maiores conjuntos habitacionais da cidade, como Cidade Satélite, Mirassol,
Candelária c Neópolis, construídos pelo BNH nas décadas de 1970 e 1980. Com relação ao ciclo
de vida da Zona Sul de Natal, observa-se nesse período a primeira fase da sua ocupação , por meio
de conjuntos habitacionais voltados à classe média da população. Com base em Abramo (2007),
compree nde-se que a homogeneidade oriun da de tal extcmalidade de vizi nhança foi fundamental
para a posterior valorização dessa área-locali zação. De acordo com Furtado (2007), as moradias
em conjunto s habi tacionais só começaram a perde r valor quando a população local incorporou a
"cultura" do apartamento. Em outras palavras, o surgimento de uma inovação espac ial provocou
a de preciação "fictícia" dos estoques nos conju ntos habitacionais c a consolidação de uma nova
convenção urbana.

Tem-se, portanto, na década de 1990 , um novo momento no ciclo de vida da Zona Sul de
Natal: a construção de empreendimentos verticais. Pa ra Costa (2000), o período correspondente à
década de 1990 caracteri zou-se por sero de maior cresci mento vertical na cidade, concentrando 367
construções ou 67% de todas as construções verticais realizadas em Natal, sendo 92% de prédios
residenciai s. O autor afirma que o aumento da demanda por habitações em edifícios verticais em
Natal está relacionado à criminalidade urbana e ao prestígio socia l que esse tipo de residência desfruta
entre as camadas de maior poder aquisitivo. Como vimos, a ação dos empresários u rbanos consiste
na criaçã o de novas preferências dos consumidores, modificando o imaginário da população. Sobre
esse aspecto, Costa (2 000 ,p . 293-294) é esclarecedor: "Esse imaginário da moradia vertical é criado
pelos agentes imobiliários através da mídia, para a qual o aparta mento cm edifício é sin ónimo de
tranqt iilidade, conforto, segurança, lazer, área verde, bela paisagem , qua lidade de vida etc." .

No início da década de 1990 , a maioria dos lançamentos imobiliários se localizava na Zona
Sul , quando a cidade começava a se expandir cm dircçãc ao municíp io v izinho, Pamamirim (NO
BRE, 200 1). Segundo Clementino e Souza (2009), há um transbordamento do mercado imobiliário
da região sul de Natal para Pamamirim. De acordo com o IBGE (20 IO), no ano 2000, a cidade de
Natal possuía 14 mil unidades de apartamento , o que representava 7 % do total de habitações . No
último ce nso, esse número passou para 28 mil. Os apartamentos agora representam 12% do total.
A vizinha Pamamirim acompanha o crescim ento da capital. No ano 2000, o mun icípio possuía 3
mil unidades de apartamento. O último censo revelou que esse número subiu para 7 mil. De acordo
com Clcmentino e Souza (2 009), o apartamento representa o espaço de moradia preferencial da
elite na Região Metropolita na de NataL

Com base nos dados de licenciamentos da Prefeitura de Pam ar uirim (2 0 IO), observa-se que
houve u m aum ento significativo no número de unidades licenciadas entre 200 8 e 20 IO, o que in
dica o aquecimento do setor imobiliário no município. Além disso, em 20 10, o total de unidades
multifaruiliares (apartam entos) representou aproximadamente 95% do total de unidades licenciadas
no ano, conforme pod e ser visto na tabela 1.
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Tabela I: Unidades habitacionais licenciadas entre 200S e 20 10 em Pamamirim

ANO

2008

2009

201 0

ENlllA DI S HABlTAClONA1S Ll·

C ENC1AR \ S

904

5354

12445

YIlJU 'lEn nUARES

337

4474

11799

Fonte: Dados da Prefeitura Municipal de Pamamir im. 20 10.

De acordo com Marta Turra (2003), ao es tudar a importância dos financiamentos habi tacionais
da Ca ixa Económica Federal, no período de 1995 a 2002, para a expansão da Grande Na tal, dois
bairros de Parnamirim foram os mais impactados com a corrida imobiliár ia para além dos limites
administrat ivos do município de Natal: No va Parnamirim e Ema ús. Turra (2003 , p. 94) desvenda
um dos motivos para tal expansão: "Em relação às duas áreas (No va Parnamirim e Ema ús) cabe
acrescen tar que as mesmas não são cobertas pelo Plano Diretor de Natal, o que permite inferir que
este fato pode ser considerado um atra rivo extra para os investimentos em moradia na região".

Além disso, a ligação entre Na tal e Parnamir im através da BR-I OI e da Avenida Ayrton Senna ,
bem como a ligação dessas duas vias entre si pelas avenidas Abel Cabral e Maria Lacerda Montene
gro, definiram um "novo quadrilátero dos investimentos e negóc ios imobiliários na Grande Natal"
(TURRA, 2003, p. 107) e propiciou a instalação de serviços especializados , como de saúde, educa

'l........ çâo , gêneros alimenticios e de material de construção. Pe lo fato dos bairros de Nova Parnamirim e
Emaús serem limítrofes com o município de Natal e cortados por tais eixos viários , os investimentos
imobiliários foram mais intensos nesses bairros. "Em toda essa extensão, predomina a construção

:+ de edifici os residenciais , represen tando uma maior tendência de urbanização vertical quanto maior
for a proximidade da divisa en tre os municípios de Natal e Parn amirim" (TURRA, 2003, p. 112).
Atualmente, outro eixo viário de expansão que irá represen tar uma importante liga ção entre os dois
municípios é o prolongamento da Avenida Prudente de Morais, que está sendo construído e que
pode vir a significar uma nova fren te de abertura para o mercado imobiliário .

SURGIMENTO DOS CONDOMíNIOS-CLUBE AO LONGO DOS EIXOS DE EXPANSÃO DA
CIDADE

De acordo com Abramo (2007), quando se dão conta de que, em certos locais, passa a vigorar
uma nova crença concernente à config ura ção futura das residências , e se os estoques reais forem
significativamente diferentes dos propostos pela nova convenção urbana, os empresário s deci dem
produzir residências em tal área-localização . No caso de Natal, a Zona Sul da cidade tomou-se um
lugar privilegiado de investimentos em infraestrutura, bem como em habitação para a cla sse média
da cidade. Os empresários urbanos utilizam em suas propagandas a localização dos empreendimentos
na Zona Sul como forma de atrativo para os consumidores, inclusive no caso dos empreendimentos
que se localizam em Parnami rim, chamada de Zona Sul da Reg ião Metropol itana de Natal.

O fenómeno mais recente co m relação ao ciclo de vida da Zona Sul de Natal é o advento
dos condomínios-clube. É importan te destacar que, por ser um fenómeno ba stante atual, todos os
empreendimentos dessa tipo log ia estão em fase de lan çamento ou construção e sua localização se
dá justamente ao longo dos eixos viários de expansão entre Natal e Pamamirim, conforme mostra
a Figura I.

Abramo (200 I), com base na ideia de "ciclo puro" de Kalecki, destaca que a produção do
estoque imobili ário se reali za no tempo (cronológico) , dai que as m udanças reais só vão inter ferir
no nível da estrutura residencial após um tempo médio de produção. Nesse sentido , no caso dos
condominios-c1ube em Natal, embora ainda estejam em fase de lançamento ou construção, pode-se
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perceber que há um a aproximação do ponto de encontro entre o estoque real e a representação vei
culada pela convenção urbana. Somente após tal encontro haverá de fato uma mudança no estoque
residencial e nas externalidades de vizinhança. De qualquer forma. esse período de transição não
impede que seja feita uma tentativa de compreensão desse novo momento por que passa o ciclo de
vida da Zona Sul de Natal, principalmente através do marketing utilizado pelos empresários urbanos.

A definiç ão de condomínio-clube está associada aos empreendimentos que possuem grandes
áreas de lazer, o que implica na necessidade de terrenos de grande extensão. Dessa forma , privile
giam-se as áreas comuns externas em detrimento do tamanho dos apartamentos, que apresentam
espaço interno reduzido (SAMPAIO, 2009: CAMPOS, 2007). Essa tipologia originou-se na década
de 1980 nos empreendimentos construídos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem sua imagem
associada à possibilidade de ter acesso ao lazer sem a necessidade de enfrentar a violência e os
perigos da cidade (SAMPAIO, 2009).

OA.....uho MaiaUaodo

OA.....uho A_ s....

L -101

• .....uho AbdCalnl

D ""' A........ _ ..."""""

e c ' ...

Figura I - Lo....calização dos condomí n ios-clube ao longo dos eixos de expansão de Natal em dire.....ão à Pa m amirim.
Fonte: Elaborado pejo autor co m base na image m do Google Earrh (20 11)

De acordo com o referencial teórico adotado, pode-se observar que a inovação criada pelos
empresários urbanos objetiva tornar-se uma convenção ao longo dos eixos viários de expansão de
Natal em dircçã o aPamam irim. Tal área-localização apresenta significativa quantidade de terrenos
de grande extensão, fundamentais para a construção de empreendimentos do tipo condomínio-clube.
Com o forma de ilustrar, pode-se citar os exemplos dos empreendimentos "Novo Stillo Homc Club''.
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no qual o terreno ehega a 20.000m'; "Central Park Condomínio Clube", com terreno de 60.000m' ;
"Vila Park" com terreno de 70.000m' ; "L'acqua Condominium Clube", em que o terreno tem apro
ximadamente 43.000m'.

Para Nobre (200 I), na década de 1990, em Natal, há uma inovação no que se relere às cam
panhas publicitárias, introduzi ndo um elemento capaz de gerar lucros excepcionais à produção
imobiliária: o acesso a uma bela vista. A paisagem torna-se um ativo para os empresários urbanos
atraírem novos consumidores:

[...] as campanhas publicitárias realizadas antes da const rução dos edifícios são mais elaboradas, urna
vez que, não estando pronto o produto, a necessidade de despertar o interesse do comprador torna-se
mais intensa. Entende-se que nesse contexto as menções à paisagem ocorram com maior frequência,
tendo em vista o poder de sedução nela implícito (NOBRE, 200 1, p, 98).

No caso dos condominios-elube, a área de lazer cada vez mais assume posição de destaque nos
informes publi citários do mercado imobiliário residencial. O espaço comum abrange diversos itens
de lazer, como sala de ginásti ca, piscinas, quadras poliesportivas, lan house, brinquedoteca, salão
de jogos, espaço gourmet, redário (praça de descanso destinada para armar rede, hábito comum no
nordeste brasileiro). A tabela abaixo ilustra algun s empre endimentos localizados na área de estudo
e a maneira pelas quais o marketing utiliza os itens de lazer para atrair os consumidores:

Tabela 2: O lazer no marketing imob iliário

NOME DO EMPREENDIMENTO

CENTRAL PARK CONDOMíNIO CLUB E

L' ACQUA CONDO\1INIUM CLUBE

VJTA R ESIDENCIAL CLUB

VTLA V ERD E

CONDO\1!NIO CLUB E AQUARELLE

NOVO STILLO HO\1 E CLUn

VJLL -\ PARK

DISCURSO DOS EMPRES..\R JOS URBA,'iOS

" Amplo parque aquático e mais de 30 opções de lazer e conforto"

"Tudo o que sua fam llia sempre qu is: mais de 40 itens de Jazer, diver

são garantida"

" 4{) itens de Jazer e espaço de sobra dentro e fora do seu aparta mento"

"MUlto verde e Jazer para toda famíl ia"

"Ma is de 20 Itens de lazer e um grande complexo de piscinas"

"Vista sua nova vida co m lazer e conforto"

"2 área s de lazer: uma no condomín io e outra no clube"

Fonte: Real izado com base em panfletos publicitários

De acordo com Sampaio (2009), para criar uma associação ao status, é comum que o marke ting
adote termo s como clube, parque ou jardim. Outra estratégia utilizada pelos empre sários urbanos
é o emprego de línguas estrangeiras na denominação dos edifícios. Loureiro e Amorim (2005) dão
alguns exemplos: "Villa com duplo "1" , distingue e distancia das conotações de vila popular e apro
xima das villas italianas; residence, diferencia de residencial , também associado à moradia popular" .
De acordo com D 'Ottaviano (20 IO, p. 183), sobre a propaganda de lançamento de condominios
fechados na Região Metropolitana em São Paulo , "o discurso da qualidade de vida, da oferta de
lazer, conforto e estilo de vida está mais presente do que o discurso da segurança".

Enfim, compreende-se que as estratégias dos empresários urbanos se utilizam da recriação
cons tante de um ideal de morar, introduzindo novos produtos que satisfaçam as expectativas dos
consumidores e criando novas necessidades (LOUREIRO E AMO RIM, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ordem urbana é incerta e dinâmica, refletindo o movimento inter e intraurbano da população
que migra com o intuito de usufruir de externalidades de vizinhança, bem como as transformações
nos estoques residenciais das áreas-localizações. Tal ordem é fruto do processo incessante de inova-

MERCAiIl Mercator, Fortaleza, v. 11, n. 26, p. 47-56, set.ldez. 2012.



Emergência dos " Condomínios-Clube " na Zona Sul de Natal/RN , Brasil

çãc espacial criada pel os empresários urbanos. Para tentar referenciar a aç ão dos atores urbano s no
mercado residencial, su rgem co nvenções urbanas que expressam a crença acerca da localização dos
diferentes tipos de famílias, Tais convenç ões correspondem ao elemento de co orden ação espacial
dos atores no mercado residencial.

Uma área-localização específica mate rializa as diversas conve nções por que passou ao longo
do tempo. Cada convenção possui um ciclo de 'vida no qual as caracte rísticas dos estoques e da
população são estáveis . Quando há transformaçõ es nessas características, as convenções passam
por um período de transição.

As inovações impl antadas propiciam u ma diferenciação no bem-moradia, cm busca de alguma
característica excl usiva ou peculiar que proporcione lucros extras para os empresários urbanos . Isso
se dá porque oc orre um a dep reciação "fi ctícia" dos imóveis antigos em relação aos que foram cria
dos mais recentemente, que se tornam mais val orizados . Por out ro lado , a difusão dessa estratégia
de diferenciação pode dar ori gem a u ma configuração em que os estoques res idenciais passem a
apresentar características sem elha ntes .

No caso da cidade de Natal, observa-se que a estratégia de construção de uma nova tipologia
residencial , os condomínios-clube, dissemi nou-se ao longo de importantes eixos viários da Zona
Sul , em direção ao município de Pamamirim , constitu indo-se numa nova tendênc ia. A principal
característica de tais empreendimentos é a grande dive rsidade de itens de lazer existentes nas áreas
comuns, com o intuito de representar qualidade de vida , con forto e tranquilidade.A proveitando-se
de grandes gJebas de terra, d,a infraestrutura de transporte construída e da localização de grande gama
de serviços, tal área-l ocalização constitui-se atua lmente em um dos alvos preferidos dos emp resários
urbanos .A população que irá residir nos condomí nios-clube comp reende uma parecia relativam en
te privilegiada da cidade, que encontra a externalidade de vizinhança desejada e a valori zaçã o do
estoque residencial oriunda do ma is novo movim ento da dinâmica espacial da Zona Sul de N atal.
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