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A TRANSFORMAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM BENS DE CONSUMO 

ATRAVÉS DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 

 

Resumo 

Este artigo tem o propósito de discutir e analisar o processo de verticalização de 

moradias, perceptível na cidade de Goiânia, porém comum às demais capitais 

brasileiras. Para além de atender o déficit habitacional da cidade, supomos que 

tal processo estaria se apropriando do caráter hedonista da sociedade pós-

moderna, pelas vias do marketing mediante uma linguagem de conotação 

distintiva. Por tais vias o imóvel residencial adquirido pela família e 

historicamente considerado por esta como de caráter permanente, passa a ser 

considerado como de uso intermediário e passível de substituição no decorrer 

da vida por outros que, consecutivamente, atendam às expectativas 

momentâneas. Diante de tais transformações este upgrade teria um caráter 

semelhante ao atualmente ocorrido com equipamentos eletroeletrônicos e 

automóveis, os quais já contam com uma obsolescência programada. Tais 

fatores estariam transformando bens imóveis em bens de consumo duráveis, 

mediante a utilização de materiais com alto nível de design, entretanto com 

baixos níveis de qualidade e durabilidade, implicando na substituição contínua 

desses imóveis ou substituição dos materiais de acabamento e de decoração 

que os compõem.  

Palavras Chaves: Moradia, cidade e consumo 

 

    Introdução     

 

    Uma característica corriqueira na vida das famílias que habitam as 

cidades brasileiras, particularmente as capitais, vem sofrendo uma severa 

modificação nos últimos anos. Me refiro aqui às unidades residencial horizontais, 

popularmente denominadas “casa de rua”, onde as famílias eram constituídas e 

moravam no mesmo endereço por anos a fio e formavam os laços de vizinhança. 

Me refiro aqui à vizinhança descrita por Park, como a “base mais simples e 

elementar forma de associação com que lidamos na organização da vida 
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citadina”, o “senso de camaradagem” existente entre os lares estabelecidos 

“lado” a lado (Park, 31, 1.979). Essa modalidade vem perdendo força através 

dos anos e moradias unifamiliares vem sendo paulatinamente substituídas pela 

da aglomeração no formato de condomínios verticais. Apesar desse formato 

vertical para morar estar disseminado por todas as médias e grandes cidades 

brasileiras, seria interessante pensar as razões pelas quais esta modalidade não 

se esgota, uma vez que a produção, por vezes, supera a relação oferta e 

procura. Para além dos discursos oficiais, é necessário entender os fatores 

socais e econômicos envolvidos nesse processo de reprodução intensa da 

“indústria da construção civil”, trazendo semelhança à fabricação de automóveis 

e outros bens de consumo em série. Por considerar este fenômeno como um 

tema instigante e passível de maiores investigações, pretendo discutir neste 

artigo, os impactos gerados por esse modelo substitutivo na cidade de Goiânia, 

seus impactos, os grupos de interesse e as ações desses grupos para a 

proliferação e sua perpetuação.  

São vários os grupos de interesse desse setor, porém destacamos alguns 

atores que fazem essa roda da indústria da construção civil girar. Em primeiro 

lugar viriam os especuladores imobiliários, estes, proprietários de terrenos 

localizados em áreas centrais mantidos ao longo do tempo, beneficiados pelo 

baixo valor do ITU (Imposto Territorial Urbano), propiciado também pela falta de 

uma política pública dos órgãos municipais que salvaguardassem a cidade 

desse viés especulativo1.  Em segundo lugar viriam os grandes investidores do 

mercado imobiliário, composto pelas construtoras e incorporadoras do setor 

privado, atraídos pelos altos valores de venda alcançados pelo mercado, os 

quais remuneram toda a cadeia especulativa. Trabalhando em um processo 

industrial em escala, tais construtoras estabelecem dois polos de conduta para 

incrementar seus ganhos; por um lado utilizam de recursos tecnológicos e de 

ferramentas de gestão para obterem reduções drásticas em seus custos, a 

exemplo do grande volume de insumos negociados diretamente com as fábricas, 

inclusão de mulheres no processo de construção para redução dos custos de 

                                                           
1 Outros fatores merecem destaque: Inexistência de impostos progressivos com alíquotas que 
provocassem no proprietário o interesse de dar um destino produtivo ao bem em função das altas 
alíquotas de manutenção do bem; 
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mão de obra2, jornadas de trabalho acima das determinação legais3, 

terceirizações irregulares e outros. Por outro lado as construtores se apropriaram 

do discurso oficial de alta valorização dos imóveis pela ascensão do país aos 

níveis econômicos globais; da falta de mão de obra qualificada e dos aumentos 

salariais concedidos a essa mão de obra em função do crescimento da demanda; 

para justificar um aumento expressivo em suas tabelas de preços e 

consequentemente proporcionar uma boa remuneração aos seus investidores, 

mantendo-os fiéis à continuidade do processo. E por último, viria o próprio 

Estado como componente deste grupo de interesse, representado aqui pela 

gestão pública municipal. Esta, por não possuir uma política de utilização e 

reutilização de áreas já adensadas, a exemplo do centro da cidade, age 

conforme os interesses privados e estimula o crescimento verticalizado da 

cidade.  

Várias são as razões alegadas por esses atores para justificar o 

crescimento vertical da cidade de Goiânia. Para eles a necessidade  desta 

intensa verticalização da cidade se deve: à possibilidade de contribuir para a 

redução do atual déficit habitacional da cidade de Goiânia; por ser um modelo 

que proporciona mais segurança em relação ao modelo de moradia 

unifamiliares, uma vez que possuem controle permanente de acesso e outros 

recursos de proteção; por proporcionar a possibilidade de moradia nas áreas 

centrais, onde o compartilhamento acarretaria a redução dos custos individuais 

de aquisição dos imóveis; de que o aglomerado urbano reduz os custos de 

infraestrura a serem despendidos pelos municípios (transporte coletivo, escolas, 

hospitais, etc) e; por fim, de que a formação vertical das moradias mantém 

afastadas visitas incômodas de vendedores de porta a porta, pedintes e outros 

personagens comuns ao meio urbano. Os motivos alegados são semelhantes 

aos descritos por Teresa Caldeira em Cidade de Muros. Também em São Paulo, 

                                                           
2 Houve um incremento de 65% do número de mulheres na construção civil nos últimos 8 anos, mas 
apesar das reconhecidas capacidade e eficiência, os salários das mulheres são em média 20% menores 
que o dos homens neste setor. É extensivo também às engenheiras que ganham em média 10% abaixo 
de engenheiros homens, respeitados os limites impostos à categoria. 
http://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-vocacional/consulte-orientador/engenharia-civil 
 
3 Um aumento expressivo do número de ações trabalhistas e análogos ao trabalho escravo proliferam nos 

Tribunais do Trabalho. Maiores informação ver:http://reporterbrasil.org.br/mapasocial/?p=11 
 

http://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-vocacional/consulte-orientador/engenharia-civil
http://reporterbrasil.org.br/mapasocial/?p=11
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nas décadas de 1.980 e 1.990, período da pesquisa da autora, as razões para 

verticalização eram semelhantes e os atrativos eram também os de propiciar 

maior segurança. 

“Esse é um tipo de empreendimento de múltiplas residências, sobretudo edifícios, 

invariavelmente fortificados, com entradas controladas por sistemas de segurança, 

normalmente ocupando um grande terreno com áreas verdes e incluindo todo tipo de 

instalações para uso coletivo. Na última década, ele se tornaram o tipo de residência 

preferido dos ricos”. (CALDEIRA, 243, 2.011)  

 

 Entretanto, considero que as justificativas oficiais para a intensificação 

dos condomínios verticais apenas encobertam as verdadeiras razões que 

tornam esse modelo passível de estímulo. Tal discurso seria em boa proporção 

um aparato dado às grandes corporações ligadas à construção civil, legitimando 

as transformações urbanas e as mudanças no modelo tradicional, sendo 

entretanto, tais mudanças, promotoras de segregação, descriminação, 

preconceito e inibidores de cidadania, além de fomentador a exclusão social. 

Entrementes, considero importante verificar os motivos para decisão de compra 

pelo lado do consumidor, sob o risco de os julgarmos exclusivamente como  

influenciados pelo status quo. Olhando este fenômeno também pelas relações 

de consumo e de seus aspectos culturais, afinal a aquisição de um imóvel 

demanda “tempo, atenção e renda” e envolve “outros processos cognitivos 

(especialmente os simbólicos) e o papel do afeto.” (McCRACKEN, 11, 2.003) 

Prendendo então, conjecturar os reais motivos da intensificação desse 

modelo e encontrar argumentos que refutem o discurso oficial e dos demais 

atores envolvidos neste processo. 

 

 O déficit habitacional 

 

 Se prendendo estabelecer conjecturas que me levem aos reais propósitos 

do empenho dos atores ligados à indústria da construção civil em intensificar o 

modelo vertical de moradias e como suporte, se pretendo tentar refutar os 

argumentos utilizados por esses mesmos atores, necessito antes deixar claro o 

meu entendimento quanto a conjecturas e refutações. “O método da ciência é a 

crítica, isto é, as tentativas de refutação” (Popper, 21) e tais críticas viriam de 
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tentativas de refutação de um conceito dado como razoavelmente suficiente para 

dar respostas a determinado fenômeno. Uma vez que  

 

“... a crítica é uma tentativa de identificar os pontos fracos das teorias - pontos que, de 

modo geral, só vamos encontrar nas suas consequências lógicas mais remotas. É aí que 

o raciocínio puramente lógico desempenha um papel importante”. (Popper, 19, 1.953) 

 

Encontro recorrência no argumento dos órgãos públicos e das 

construtoras de que a verticalização é um forte elemento de combate ao déficit 

habitacional, uma vez que proporciona um custo menor de aquisição e que a 

concentração de várias moradias em um único local reduz o custo por unidade 

edificada. Conforme dados da PNAD 2.012, o Brasil teve uma redução do déficit 

habitacional4 nos últimos cinco anos. Em 2.007 o país tinha um déficit de 10% e 

este número foi reduzido para 8,53% em 2.012. Apesar da redução a pesquisa 

também demonstra que houve um incremento de 4% no déficit habitacional para 

famílias que ganham até três salários mínimos, sendo que estes representam 

74% da amostra de domicílios no país. Em Goiás, o déficit habitacional em 2.012 

era de 7,7% abaixo portanto da média nacional, entretanto, o déficit na faixa até 

três salários mínimos era de 86,5% e na de três a cinco salários mínimos é de 

8,1%. As faixa de cinco a dez e acima de dez salários mínimos possuem um 

déficit habitacional de 3,9% e 1,6%, respectivamente. Ora, o déficit habitacional 

para todo o estado de Goiás correspondia em 2.012 a 141.633 unidades e o 

déficit para todas as faixas de renda acima de cinco salários mínimos 

correspondia a apenas 7.790 unidades. Apenas como forma de ilustração, o 

estoque atual de apartamentos prontos, disponíveis para venda, é de 9.037 

unidades na cidade de Goiânia, 5.400 unidades em construção ou término de 

obra e 2.000 unidade em processo de lançamento de empreendimento. Dentro 

deste escopo, os esforços despendidos pelas incorporadoras e construtoras na 

edificação de condomínios verticais, preponderantemente nas regiões centrais 

da cidade de Goiânia, não possuem a pretensão de reduzir a carência 

habitacional da cidade, simplesmente porque o déficit não se encontra na faixa 

de renda de atuação delas. Exceto por ações diretas do governo federal através 

                                                           
4 Déficit habitacional é aquele que informa à sociedade e aos gestores públicos sobre a 

necessidade de reposição do estoque de moradias existentes. 
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dos programas voltado às famílias que compõem a faixa de renda de até três 

salários mínimos, as demais famílias tiveram como opção no período analisado 

a modalidade de locação imobiliária, provavelmente razão pela qual o país conta 

atualmente com 2,3 milhões de unidade excedentes para esta finalidade. Tal 

excedente já era de 38,12% em 2.007 e avançou para 50,94%5 em 2.012. A 

aquisição de apartamentos na “planta”6, para posterior locação é uma 

modalidade de investimento bastante comum no Brasil e particularmente na 

cidade de Goiânia7.  

 

Figura 1 Edifícios prontos e em Construção - Praça T-34, Setor Bueno - Foto: Osmar L.Custódio 

  

Apesar de os argumentos apresentados acima serem suficientes para 

refutar o discurso de que a verticalização seria fator contributivo para a redução 

                                                           
5 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), v.31, 2011 
 

 
6 O termo imóvel na “planta” é utilizado para imóveis adquiridos ainda na fase de projetos, onde 

as construções sequer iniciaram.  
7 Os imóveis do tipo apartamentos novos tiveram um reajuste na tabela de vendas de 9,4% somente no 
primeiro semestre de 2015. Fonte: Associação das Empresas do mercado imobiliário (Ademi-Go) 
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do déficit habitacional na cidade de Goiânia, tal argumento não fornece a 

resposta à questão dos motivos que levam à continuidade da produção de 

unidade habitacionais horizontais pela indústria da construção civil. A 

possibilidade de investimento para posterior locação é forte, mas não garante 

por si só a perpetuação do modelo. Considero que os fatores ligados ao 

comportamento do consumidor podem nos proporcionar maiores 

esclarecimentos e virem a se somar a outros fatores já encontrados. Estou me 

referindo à substituição do conceito histórico e tradicional de bens imóveis8 pelo 

da aproximação com o conceito de bens de consumo duráveis9, semelhantes à 

aquisição de automóveis, celulares e utensílios domésticos.  

Os demais pontos das justificativas para o modelo de verticalização são 

de ordem social e cultural e portanto passíveis de contextualização à luz das 

teorias antropológicas, as quais me dedicarei a seguir.  

 

O processo de verticalização da cidade 

 

A cidade de Goiânia percorreu um trajeto considerável no processo de 

expansão imobiliária a partir da segunda metade da década de 1.970. O bairro 

residencial mais nobre até a década de 1.970 era o Setor Sul, nas imediações 

da Praça Cívica e da Praça do Cruzeiro, porém já despontavam as casas que 

vinham sendo construídas nos setores Bueno e Marista. Neste setores ainda não 

havia nenhuma estrutura urbana nesta época, somente as avenidas T-7 e T-9 

eram asfaltadas, também não havia o fornecimento de água e esgoto, ou se 

havia eram bastante precário e pontual, porém os terrenos eram amplos, sendo 

que os do Setor Bueno tinham como padrão as dimensões de 25 metros de 

frente por 30 metros de fundo, perfazendo a área de 750 m². As construções 

verticais naquela época se restringiam a moradias para baixa renda e eram 

construídas pelo sistema de cooperativa habitacional. Eram prédios baixos, de 

no máximo três pavimentos, de modo a evitar a necessidade de instalação de 

                                                           
8 Bens imóveis por sua natureza: abrange o solo com sua superfície, inclui tudo aquilo que o homem 
incorporar permanentemente ao solo, edifícios e construções, que não possa ser retirado sem ocasionar 
modificação, fratura ou dado. Fonte: www.centraljuridica.com/doutrina/58/direito_civil/dosbens.html 
 
9 Bens de consumo duráveis, são aqueles que se destroem assim que vão sendo usados 
www.centraljuridica.com/doutrina/58/direito_civil/dosbens.htm 
 

http://www.centraljuridica.com/doutrina/58/direito_civil/dosbens.html
http://www.centraljuridica.com/doutrina/58/direito_civil/dosbens.htm
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elevadores os quais inviabilizariam a aquisição para as faixas inferiores de renda, 

em função dos custos. A exceção para este modelo foi o Condomínio Itatiaia, 

construído na Avenida 85, na altura da Praça do Ratinho, este já voltado para a 

classe média. A modalidade de moradia denominada “condomínio fechado” teve 

início em meados da década de 1.980, inicialmente no Setor Oeste e 

posteriormente no Setor Bueno. Na ocasião o sistema era regido pelo formato 

onde um grupo de pessoas se reuniam, adquiriam um terreno, preferencialmente 

em frente aos bosques do setor, contratavam uma construtora e construíam um 

edifício que geralmente era constituído por um apartamento por andar, tendo em 

média 350 m². 

 

Figura 2-Edifício (em primeiros plano) construído pelo regime de condomínio fechado, década de 1.980 - Foto: Osmar 
L.Custódio 

 Me lembro aqui de Caldeira quando descreve um fenômeno parecido que 

ocorreu nos bairros do Morumbi e na Vila Andrade (CALDEIRA, 244, 2.011). O 

formato de construção na modalidade de condomínio fechado, contava com 

particularidades, excentricidades e um caráter distintivo. A violência nesta época 

era insipiente, ocasional e muito longe dos padrões atuais. A modalidade dos 

condomínios fechados passaram a impor condições competitivas aos 
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participantes dessa opção de moradia. O primeiro impacto veio dos 

revestimentos - nunca antes vistos na cidade - a exemplo das pedras 

portuguesas nas calçadas e o compartilhamento de alvenaria e vidros 

temperados nas portas de acesso, utilização de aço inox e obras de arte de 

artistas locais passaram a compor o hall de entrada, além de tapeçarias. As 

partes internas eram excentricidades a parte, onde cada proprietário em sua 

unidade buscava competir quanto ao granito ou mármore, importado, mais caro 

e exótico, quanto às torneiras e outros metais, assim como nos armários 

embutidos e cozinhas planejadas. O ápice dessa contenda foi a construção do 

Condomínio Excalibur na Avenida 136 do Setor Marista. Nele, onde os 

apartamentos possuem 1.000 m² de área privativa, foram derrubadas seis 

grandes casas, popularmente chamadas de mansões, onde além de uma 

extensa área de lazer com todos os atributos de um bom clube de recreação, os 

seus moradores podiam e ainda podem contar com uma piscina exclusiva para 

cada apartamento. Tais relatos são parte da experiência que vivi com meu pai, 

o qual atuou na construção civil desde 1.958 até 1.990 e também pela minha 

experiência como gestor da área habitacional da Caixa Econômica Federal na 

década de 1.980 e de minha experiência como corretor de imóveis por quase 

duas décadas. É um breve relato, mas já atende aos meus propósitos de 

formular a hipótese de que questões sociais, distintivas e também na projeção 

de imagens e simbolismos, envolvem as decisões de compra dos consumidores, 

para bens imóveis, tão e quanto ao de quando estes adquirem outros bens de 

consumo.  

Para aproximar Featherstone de meus propósitos, relembro que este 

preconiza que, dentre outros fatores, a partir da globalização “afloram processos 

sociais nunca antes domesticados, regulados e integrados”. Afirma que, apesar 

do que afirmam os pós-modernistas, fatores como a volatidade dos signos, a 

fragmentação cultural e a estetização da vida já se encontravam na história, 

bastando passar os “olhos pelos trabalhos de Simmel e Walter Benjamin”. Ainda 

segundo Featherstone, existiria um tendência da cultura de consumo em 

substituir os bens materiais por imagens, signos e experiências. Para ele, o novo 

está associado ao exótico, por ser definido como coisa fora do lugar. Esses 

fatores associados, trariam como consequência uma crescente estetização da 

vida, pois nos movemos na atualidade entre mundos da cultura do consumo, 
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onde haveria uma tendência  dela em ser planejada e simulada nos shopping 

center e tal fenômeno estaria impregnado por todo o tecido urbano. 

(FEATHERSTONE, 3/21, 1.995) 

Minhas descrições acima, relativas ao início da verticalização da cidade 

através dos condomínios fechados, tinha como maiores interessadas as famílias 

de origem rural, as quais compartilhavam a administração de suas propriedades 

rurais, na maioria das vezes longe de Goiânia, com a residência na capital. Os 

demais interessados eram componentes de extratos ligados aos profissionais 

bem sucedidos financeiramente ligados à medicina e à advocacia, além de 

políticos. Tais relatos se encontram envoltos aos elementos que Feathestone 

utiliza como crítica aos pós-modernos ao afirmar que já fazem parte do nosso 

processo histórico – estetização da vida, fragmentação cultural, etc, porém o que 

o autor traz como fatores ligados ao processo de globalização são semelhantes 

aos observados no comportamento dos compradores dos novos apartamentos. 

Estes consumidores se relacionam em um modelo compartilhado entre o mundo 

real e o mundo virtual, o qual lhes possibilita a “desconstrução e reconstrução 

para criar novas imagens e mundos” e desta forma idealizar condições ideais de 

convivência e modo de vida. Este espaço virtual é também um “campo de luta 

entre os grandes interesses econômicos em torno da capacidade de controlar”, 

tais forças provocam “descentramento”, “deslocamento no espaço e 

desmaterialização, promovendo a fragmentação cultural e a transposição de 

valores”. Assim, a indústria da construção civil se apropria desse novo 

comportamento do consumidor para oferecer a ele um mundo idealizado, 

trazendo para as imagens que oferecem seus produtos o compartilhamento 

entre a vida sonhada – jardins, amplas áreas de lazer, churrasqueiras na 

varanda, parques – e vida real, da proximidade de escolas, supermercados e 

proximidades aos locais de trabalho. Ao aproximar o consumidor do mundo 

idealizado por ele e sustentado pela força da mídia, dos folder de divulgação em 

materiais impressos de alta qualidade, nos apartamentos modelo ricamente 

decorados, os afasta dos elementos constitutivos dos bens imóveis: durabilidade 

e resistência ao tempo. Uma vez que o consumidor tem seu foco orientado para 

fatores como localização, lazer, infraestrutura urbana, idealizações, desing, 

deixa de perceber a qualidade dos materiais de acabamento, dos revestimentos, 
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da pintura, enfim, dos fatores que proporcionam os elementos constitutivos do 

imóvel, citados acima.  

 

Figura 3 - Edifícios recem construídos, em construção e em lançamento na Praça da Rua T-34, Setor Bueno. Foto: 
Osmar L. Custódio 

Em resumo; as luzes da indústria da construção civil estão direcionadas 

para a estética, e esta apesar de sua importância, por se tratar de um dos 

elementos dos projetos arquitetônicos, deveriam se encontrar em condição 

equivalente aos demais elementos constitutivos do empreendimento, apesar de 

inseridos nos memoriais descritos, porém pouco destacados. As mesmas luzes 

se voltam ainda para elementos intangíveis: qualidade de vida, a sensação de 

estar morando em uma casa, felicidade, harmonização de espaços, se tornaram 

expressões que remetem o consumidor a subjetividades que não deveriam ser 

utilizadas como mercadoria. Até os aromatizadores de ambiente utilizados nos 

stands de vendas possuem perfumes que prometem remeter o comprador às 

suas lembranças e expectativas íntimas. 
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Figura 4 - Imagem de folder promocional  - www.opusconstrutora.com.br 

 

A obsolescência como elemento gerador de demanda 

 

À medida que o tamanho dos apartamentos diminuíam o valor cobrado 

pelo metro quadrado de venda aumentava. Os apartamentos de três quartos 

tinham em média 110 m² na década de 1.990, atualmente esses imóveis tiveram 

seu tamanho reduzido para 78 m². Associado ao tamanho, também os materiais 

utilizados na indústria da construção civil foram paulatinamente sendo 

substituídos por produtos originários da China, sob o argumento das 

construtoras de obterem preços menores que os da indústria local. Assim, a 

partir de 2.010 as grandes construtoras passaram a utilizar uma variedade de 

insumos oriundos da China, sendo que o líder de importação são os pisos 

porcelanatos polidos, porém, também aço, fechaduras, luminárias, 

revestimentos, vidro, louças sanitárias, torneiras e outros metais, também 

tiveram sua importação intensificada a ponto de proporcionar um desequilíbrio 

na balança comercial de 2,3 bilhões de dólares em 2.012 para estes itens. A 

qualidade de tais produtos é bastante controvertida. As agências reguladoras 

afirmam que em sua maiorias, tais produtos não atendem às regras 

preconizadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

entretanto as associações ligadas às construtoras comemoram e divulgam a alta 

qualidade dos produtos chineses. Polêmicas à parte, as vantagens alcançadas 

pela indústria da construção civil em seus custos não chegaram ao produto final 

como benefício ao consumidor, uma vez que o preço de venda de apartamentos 
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novos tiveram reajustes superiores a 200% nos últimos cinco anos na cidade de 

Goiânia.  

Aparentemente as agências reguladoras contam com relativa razão 

quanto a discutível qualidade desses produtos. Nos últimos cinco anos o número 

de reclamações em órgãos de defesa do consumidor contra as construtoras vem 

aumentando substancialmente. Um dos itens que mais chamam a atenção se 

refere aos “imóveis com defeitos”. Os defeitos mais comuns relatados são os de 

pisos quebrados e torneiras que não funcionam, sendo que tais defeitos se 

intensificam para os imóveis de menor nível de renda. O prazo de 

responsabilidade civil do construtor para vícios de solidez, a exemplo de 

vazamentos, qualidade de materiais, exceto problemas estruturais é de cinco 

anos. Apesar das construtoras serem obrigadas legalmente a reparar os danos 

ocorridos, ações e demandas judiciais costumam demorar anos para uma 

solução definitiva, restando ao consumidor reparar o dano ou conviver com o 

defeito até que haja uma solução definitiva.  

A confiança do indivíduo ao adquirir o imóvel quando este ainda está 

demonstrado em um folder publicitário ou em um comercial de televisão, onde 

as vantagens de aquisição são expostas de forma lúdica, o remetem à 

possibilidade de atender a uma de suas maiores necessidades básicas, que é a 

de morar. Além da força da mídia, geralmente a divulgação desses produtos pela 

construção civil vem associadas à logomarca de grandes instituições financeiras 

de crédito, sendo que a maior delas ligadas à área de construção civil é uma 

instituição pública10, o que torna mais convincente ainda, aos olhos do 

consumidor de que está fazendo uma boa escolha. Anthony Giddens considera 

que está confiança do indivíduo nas instituições é uma das consequências da 

modernidade. Ele faz uma distinção teórica entre o que chama de 

“compromissos com rosto e compromissos sem rosto. Os primeiros se referem às 

relações verdadeiras que são mantidas por, ou expressas em conexões sociais 

estabelecidas em circunstâncias de co-presença. Os segundos dizem respeito ao 

desenvolvimento de fé em fichas simbólicas ou sistemas peritos, os quais tomamos em 

conjunto, devo chamar de sistemas abstratos”. (GIDDENS, 84, 1.991) 

 

                                                           
10 A Caixa Econômica Federal é a instituição que possui maior atuação no segmento de financiamentos 
imobiliários. 
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Da casa para o apartamento 

 

A migração da moradia em “casas de rua” para as moradias no formato 

vertical ocorreu ao longo de últimas quatro décadas na cidade de Goiânia, sendo 

que as duas últimas décadas foram decisivas para a consolidação do processo. 

Nesse período houve uma paulatina redução das áreas destinadas à convivência 

social e o indivíduo viu a tradicional vizinhança sendo substituída pelo que 

Giddens chama de “estranhamento polido” onde ao se cruzarem as pessoas 

cruzam os olhares levemente para depois abaixarem suas cabeças. (GIDDENS, 

85, 1.991) Esse novo formato, iniciado pelo advento dos condomínios fechados 

tinha inicialmente um caráter puramente distintivo, onde os moradores desses 

locais competiam pelo exotismo, dimensões e luxo. A indústria da construção 

civil utiliza essa nova modalidade para produzir unidades residenciais em longa 

escala sob o pretexto de redução de custos para os adquirentes finais desses 

imóveis e para lhes proporcionar a possibilidade de residir em áreas centrais, 

algo impensado dados os custos de aquisição dos terrenos para construções 

unifamiliares.  

Na última década esta indústria da construção civil se apropria do discurso 

oficial, o qual discutia com a sociedade civil os caminhos para resolver os 

problemas do déficit habitacional e se associa a grandes investidores e 

especuladores imobiliários para produzir apartamentos com dimensões cada vez 

menores, com custos cada vez menores e com altos preços de vendas capazes 

de remunerar toda a cadeia especulativa. Mesmo diante da redução da demanda 

esta indústria continua produzindo, o que é um paradoxo, uma vez que apesar 

dos altos estoque o processo persiste com aumentos contínuos de preços e de 

produção. Dois fatores vieram a tona no decorrer deste estudo: o primeiro é que 

há um fator cultural relevante no qual é grande o número de investidores que 

adquirem imóveis para posterior locação, justificando em parte o alto estoque de 

imóveis destinados a locação; o segundo é que boa parte da redução dos custos 

de produção foram alcançados mediante a utilização de materiais de baixa 

qualidade, os quais perdem a capacidade de utilização em pouco tempo, porém 

tempo suficiente para que as construtoras cumpram os dispositivos legais que 

lhes são impostos. 
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Tais fatores associados estariam proporcionando aos apartamentos 

produzidos uma espécie de obsolescência programada, semelhante à 

observada na indústria de automóveis, celulares e outros bens de consumo 

duráveis.  
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