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trabalhar unidos exercendo forte influência política nos setores públicos 

responsáveis pela liberação dos loteamentos, tanto municipal, quanto 
estadual, de maneira a dificultar a liberação dos loteamentos propostos 

pelas cooperativas.  
Cabe aqui relembrar que o setor cooperativista dependia dos 

órgãos públicos para a realização da infraestrutura dos loteamentos, para 

oferecerem aos cooperados lotes mais baratos e acessíveis.  
Outro aspecto pontuado por Norberto Citon diz respeito ao 

Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Francisco 

Beltrão. De acordo como o presidente da COOHABEL, o Estatuto da 
Cidade prevê que em se tratando da abertura de loteamentos, esta 

matéria deveria ser apreciada por tal conselho e, que o mesmo deveria 
ter caráter deliberativo. No caso de Francisco Beltrão, o conselho criado 
tem apenas caráter consultivo

156
. 

Como visto anteriormente, cresce em importância a participação 
das cooperativas no cenário de lançamento de loteamentos em Francisco 
Beltrão, no entanto, a partir do projeto da COOHABEL, que lança um 

projeto vertical na cidade, que é o Edifício COOHABEL, localizado na 
região central, em área nobre e privilegiada e onde se permite que 

pessoas que já tenham outros imóveis na cidade possam participar do 
empreendimento, acredita-se que a mesma, começa a se descaracterizar 
enquanto cooperativa habitacional de interesse público, na verdade, 

passa a funcionar obedecendo a lógica de mercado.  
Esta ideia é reforçada pelo atual prefeito de Francisco Beltrão, 

Antônio Cantelmo Neto que em entrevista afirma que vê com 
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 Lei Municipal nº 3019/2003 de 09 de outubro de 2003. Participam do 
Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Francisco Beltrão o 

poder executivo, as secretaria municipais de Urbanismo, de Planejamento e de 
Agricultura e Meio Ambiente, a União das Associações “de bairros” de 

Francisco Beltrão (UNIBEL), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA), o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Francisco 

Beltrão, através do curso de Geografia, a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), campus de Francisco Beltrão, a Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL), a Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão 

(ACEFB), a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná 
(SUDENGE), e, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI). Trata 

de um conselho que não é paritário, e que tem caráter consultivo, portanto, não 

deliberativo. O conselho é ainda normativo e fiscalizador. A partir desta 
composição do conselho nota-se que o mesmo tem forte influência dos setores 

interessados na promoção imobiliária e pelo poder público. 
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preocupação a participação atual das cooperativas. Segundo ele, as 

mesmas estariam perdendo o foco de sua atuação, transformando-se em 
incorporadoras como as demais que atuam na cidade. Os terrenos das 

cooperativas viraram uma grande oportunidade de negócio imobiliário. 
Independentemente do tipo de empreendedor responsável pela 

abertura de loteamento, o período analisado registrou os maiores 

loteamentos lançados em Francisco Beltrão.  
O mapa nº 07 apresenta a instalação dos maiores loteamentos da 

cidade de Francisco Beltrão no período compreendido entre os anos de 

2010 a 2012. Cabe destacar que neste período foi lançado, por ordem de 
tamanho, o Loteamento Primavera no Jardim Floresta (2010), o 

Loteamento Bom Pastor no Bairro Aeroporto (2012), o Loteamento 
Lago das Torres no Bairro Padre Ulrico (2010), o Loteamento Pinheiros 
no bairro Pinheirinho (2011), e os loteamentos São Cristóvão (2010) e 

Sul II (2012), no Bairro São Cristóvão.  
 



179 

 

 
 

 
 



180 

 

Outros três loteamentos que merecem destaque são o Loteamento 

Jardim Itália II (2007), Jardim Virgínia (1999) e o Loteamento Tucumã 
no Bairro São Miguel (2000). Todos estes loteamentos possuem área 

total superior a cem mil metros quadrados.  

 

 

3.5 – A Expansão Horizontal por bairros 
 
Embora a expansão territorial urbana tenha ocorrido em todas as 

direções, historicamente, este processo tem se concentrado na região 
Norte da cidade. Esta região é comumente chamada em Francisco 

Beltrão de Cidade Norte.  
Para o empresário pioneiro do setor imobiliário Jorge Casaril, a 

cidade de Francisco Beltrão possui uma série de entraves físicos que 

limitam a sua expansão territorial, como o relevo, os acidentes naturais e 
a hidrografia. Na saída para o município de Realeza (eixo Oeste) existe 
o principal rio que corta a cidade, o Rio Marrecas; na saída para Pato 

Branco (eixo Sul) existe o limite com o município de Marmeleiro; a 
saída para Itapejara d’Oeste (eixo Leste), a região é considerada muito 

acidentada pelo empresário.  
Portanto, a área mais propícia à expansão, a região Norte da 

cidade, na saída para o município de Dois Vizinhos, onde os terrenos 

são mais planos, e mais favoráveis à expansão urbana da cidade, mesmo 
assim ainda é cortada pelo Rio Santa Rosa. 

Essa expansão pode ser confirmada quando se observa a aumento 

do número de domicílios particulares permanentes urbanos de Francisco 
Beltrão. A tabela nº 15 destaca que entre os anos de 2000 e 2010 o total 
de domicílios teve um crescimento de 41%, passando de quase 16.000 

(dezesseis mil) para mais de 22.000 (vinte e dois mil) domicílios.  
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Cabe ressaltar o intenso crescimento registrado para o número de 

apartamentos existentes na cidade, que tiveram crescimento de 133,8%, 
portanto, em dez anos mais que dobraram na cidade

157
.  

Este crescimento registrado em Francisco Beltrão a partir de 1998 
está ocorrendo em qual direção? Quais são os bairros que mais tem se 
expandido na cidade? Existe predominância do crescimento para 

determinada região? Para responder a estas perguntas, faz-se necessário 
olhar mais detalhadamente como este processo de expansão territorial se 
deu na cidade. 

A tabela nº 16 retrata bem esta situação. Segundo dados sobre os 
loteamentos implantados em Francisco Beltrão, os bairros que mais 

cresceram territorialmente na cidade foram os bairros Jardim Floresta, o 
Aeroporto, o Padre Ulrico e o São Cristóvão. Todos esses bairros 
tiveram área acrescida superior a 300.000 m² (trezentos mil metros 

quadrados). Os três primeiros estão localizados na região Norte da 
cidade, e o São Cristóvão localizado na região Sul.  

Os empreendimentos realizados no Jardim Floresta foram 

responsáveis por 10,3% de toda a área acrescida na cidade de Francisco 
Beltrão no período analisado. Ressalte-se que é neste bairro que foi 

implantado o maior loteamento que a cidade teve nos últimos 30 anos, 
que é o Loteamento Primavera (2010) da Imobiliária Mauá com 357 mil 
m² (trezentos e cinquenta e sete mil metros quadrados).  

O Bairro Aeroporto também teve crescimento expressivo devido 
à instalação do Loteamento Bom Pastor (2012), com área de 230 mil m² 
(duzentos e trinta mil metros quadrados). É neste bairro que também foi 

lançado o primeiro loteamento da cooperativa COOHABTTRAN.  
O Bairro Padre Ulrico é região de predominância da instalação 

pela prefeitura municipal dos conjuntos habitacionais. Da mesma forma, 

é neste bairro que foi implantado o Loteamento Lago das Torres, pela 
cooperativa COOHABEL. 

A exceção dos bairros vistos anteriormente, o Bairro São 
Cristóvão, localizado na porção Sul da cidade, foi também um dos que 
mais cresceram neste período. Só neste bairro foram lançados nove 

empreendimentos imobiliários (loteamentos). Cabe destaque aos 
loteamentos Sul e Sul II, da Imobiliária SL, que somados acresceram 
área de 195.986,04 m² (cento e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta 

e seis metros quadrados e quatro centímetros quadrados). 
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 Esta discussão sobre a verticalização será tratada com maior profundidade no 

próximo capítulo. 
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O segundo grupo de bairros que tem crescimento territorial 

significativo são os bairros Água Branca e Industrial na região Sul; o 
Bairro Pinheirinho na região Norte, e o Bairro Novo Mundo na região 

Oeste da Cidade. 
 

 
 

Este crescimento registrado reforça a ideia que as regiões Norte e 
Sul da cidade têm recebido atenção especial por parte dos 
empreendedores responsáveis pela abertura de loteamentos na cidade. 

No Bairro Água Branca destaca-se o loteamento São Cristóvão da SL 
Imóveis com 116.000 m² (cento e dezesseis mil metros quadrados). Este 

loteamento apesar de estar no bairro Água Branca, está na área limite do 
Bairro São Cristóvão, justaposto ao Loteamento Sul. No extremo deste 
bairro, mais especificamente na PR-483, foi instalado o Loteamento Kit 
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Abdalla (1998). Este loteamento foi o percursor da ocupação desta 

região da cidade. 
O Bairro Industrial se transformou com o passar do tempo, num 

bairro universitário, e com isso alguns loteamentos foram abertos, 
principalmente próximos a UNIPAR. Cabe destaque para o Loteamento 
Boa Vista da SL Imóveis, com 91.000 m² (noventa e um mil metros 

quadrados), e o Loteamento Portal do Sol, primeiro loteamento fechado 
(sistema de condomínio) de Francisco Beltrão, com 50.000 m² 
(cinquenta mil metros quadrados). 

Existe também uma característica de parcelamento total de alguns 
bairros da cidade, isso significa que muitos bairros já não têm mais para 

onde crescer, no máximo, sofreram processos de subdivisões de 
pequenas áreas. É o caso do Bairro Nossa Senhora Aparecida, junto à 
região central da cidade, onde em 1998 foi aprovada a subdivisão de 

uma quadra de propriedade do Sr. Euclides Scalco, gerando apenas sete 
lotes. 

O gráfico nº 07 demonstra a participação dos bairros em relação à 

área acrescida em metros quadrados e ao total de lotes lançados entre os 
anos de 1998 a 2012.  
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Os dados expressos por este gráfico reforçam o interesse 

predominante dos loteadores nos bairros Jardim Floresta, Aeroporto, 
Padre Ulrico, São Cristóvão, Água Branca e Industrial para a expansão 

urbana de Francisco Beltrão. Juntos, estes bairros respondem por mais 
de 50% do total de área acrescida na cidade no período compreendido 
entre os anos de 1998 a 2012. 

Quando estes dados são analisados a partir de outra perspectiva, 
no caso, o número total de lotes lançados, algumas mudanças podem ser 
notadas. No entanto, essas não interferem nos eixos de expansão urbana, 

mas apenas na característica de cada bairro.  
Os bairros que mais tiveram lotes lançados no período foram os 

bairros Padre Ulrico, com 634 lotes; o Bairro Aeroporto, com 518 lotes 
e o Jardim Floresta com 471 lotes, todos estes localizados na região 
Norte do município. O número maior de lotes está relacionado com o 

tamanho individual dos lotes. Áreas destinadas à moradia popular ou 
loteamentos destinados a famílias de baixa renda, possuem lotes com 
área menor do que os loteamentos localizados em áreas nobres da 

cidade, destinados à urbanização de status, como é o caso da região Sul.  
A apreciação do gráfico nº 07, demonstra que os bairros como o 

Padre Ulrico e o Novo Mundo – bairros destinados, via de regra às 
famílias de baixa renda – possuem um número de lotes 
proporcionalmente maior do que a área acrescida, já loteamentos 

lançados em bairros como Jardim Floresta, Bairro São Cristóvão e 
Industrial, que tem um perfil de ocupação com população de classe 
média, a relação é inversa, sendo os lotes proporcionalmente maiores. 

O Mapa nº 08 reforça que a predominância ao longo destes 
últimos anos, tem se dado efetivamente nestas duas porções da cidade, 
fruto das condições topográficas, sobretudo, dos investimentos 

realizados nessas diferentes regiões. A “Cidade Norte” está mais voltada 
para os bairros mais populares, dada à opção feita de estimular a 

industrialização desta região, a exemplo da BRF, e a região Sul, a mais 
atual expansão da cidade, privilegia os loteamentos voltados ao público 
com maior poder aquisitivo, além de estar próxima das universidades e 

dos muitos investimentos na área da saúde. 
Visando tornar inteligível estes eixos de crescimento, os dados 

foram sistematizados cartograficamente no mapa nº 08. 
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Visando acrescentar elementos à análise, elaborou-se a tabela nº 

17 que apresenta um detalhamento dos dados, de modo a retratar a 
evolução da população urbana residente no município de Francisco 

Beltrão entre os anos de 2000 e 2010. Segundo esses dados percebe-se 
que o Bairro Aeroporto, um dos que mais cresceu territorialmente, 
também cresceu em termos populacionais, saltou de 109 (cento e nove) 

habitantes para mais de 300 (trezentos) em 2010 (IBGE, 2010).  
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O Bairro Padre Ulrico ocupado por um número considerável de 

conjuntos habitacionais, também registrou grande crescimento de sua 
população. Tem sua população elevada em 68%, passado de 3.127 

habitantes do Censo de 2000, para 5.256 habitantes em 2010. 
Por fim, o aumento significativo da população dos bairros Jardim 

Seminário e Vila Nova estão atribuídos à intensa verticalização que 

acontecerá em ambos por conta da transformação desses bairros em 
áreas universitárias.  

A tabela nº 17 mostra algumas variações fruto de novas divisões 

de bairro, ocorridas entre o Censo Demográfico de 2000 e 2010. 
Portanto, alguns bairros vão constar apenas do Censo Demográfico de 

2010, fruto dessas novas divisões territoriais e populacionais. 
Outra questão importante a destacar, é que o impacto da 

implantação desses novos loteamentos, que surgiram a partir de 2008, 

no tocante a população, só será registrado a partir da publicação dos 
resultados do próximo censo demográfico brasileiro, pois, trata-se de 
lotes que ainda vão levar algum tempo para serem transformados em 

moradias e serem ocupados por seus novos moradores. 
Os dados apresentados sobre a expansão urbana de Francisco 

Beltrão são reforçados pelas entrevistas realizadas com diversos agentes 
responsáveis pela produção do espaço urbano da cidade. Todos chamam 
a atenção para o crescimento dos últimos anos, que tem ocorrido em 

todas as direções da cidade
158

, no entanto, destacam que as regiões 
Sul

159
 e Norte concentraram a abertura de loteamentos deste período.  
A região Sul

160
 tem se destacado, pela instalação do Hospital 

Regional, do Centro de Especialidades Médicas, e do novo campus da 
UNIOESTE, onde funcionará a princípio, o curso de Medicina. Além 
destas importantes obras vinculadas a área da saúde, é inegável o 

impacto causado pela construção do Contorno Leste e do prolongamento 
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 Entrevistas concedidas por Vilmar Cordasso (80 min.), Sérgio Galvão (76 
min.), Ivo Pegoraro (31 min.), Celso Mezzomo (67 min.), Aryzone Mendes de 

Araújo (97 min.) e Antônio Cantelmo Neto (35 min.). [nov. 2013]. Arquivo 

mp3.  
159

 Entrevistas concedidas por Wilmar Reichembach (43 min.), Sabrina Fabris 

(23 min.), Romeu Werlang (82 min.), Luiz Alberto Tomazoni (110 min.), Jair 
Casanova (47 min.), Dalcy Salvatti (90 min.), Celso Mezzomo (67 min.), Adir 

Seleski (128 min.) e Antônio Cantelmo Neto (35 min.). [nov. 2013]. Arquivo 

mp3.  
160

 Região do Bairro Água Branca, próximo à divisa com a cidade de 

Marmeleiro. 
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da Avenida Júlio Assis Cavalheiro
161

 até o referido contorno, que 

permite ligação rápida de todos os centros universitários de Francisco 
Beltrão com a região Sul da cidade. Identificou-se que está área está 

concentrando loteamentos e empreendimentos voltados para a 
população com poder aquisitivo mais elevado da cidade. 

A região Norte continua se expandindo, mais em função da 

produção de loteamentos populares. Destacam-se nesta região os bairros 
do Aeroporto, Jardim Floresta e Bairro Padre Ulrico

162
. Esta região 

também concentra boa parte dos conjuntos habitacionais da cidade de 

Francisco Beltrão. A região deve receber novo impulso de expansão a 
partir da construção do contorno Oeste, ligando a Sadia à Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão que fica às margens da rodovia PR-483, 
na saída para Cascavel. 

Outra região que começou a chamar a atenção dos incorporadores 

imobiliários a partir de 2008, foi a da região Nordeste da cidade, mais 
especificamente, na extensão do Bairro Miniguaçu, na saída para 
Itapejara D’Oeste

163
 (PR-566). Apesar de alguns entrevistados 

justificarem que, esta região apesar de próxima a região central da 
cidade (5 km), apresenta um relevo desfavorável à ocupação urbana. 

Apesar da intensa expansão territorial verificada, chama a atenção 
à consciência de alguns entrevistados que apontaram problemas desse 
processo, como a falta de ordenamento da expansão

164
 e a falta de um 

planejamento estratégico
165

 que deveria ser feito pelo poder público 
municipal. Outra questão muito séria destacada por vários 
entrevistados

166
, diz respeito ao não cumprimento da legislação com 

respeito ao limite tolerável de declividade, que segundo o zoneamento 
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 Entrevistas concedidas por Wilmar Reichembach (43 min.), Luiz Alberto 

Tomazoni (110 min.), Jair Casanova (47 min.), Ivo Sendeski (63 min.), Celso 
Mezzomo (67 min.) e Adir Seleski (128 min.). [nov.2013]. Arquivo mp3.  
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 Entrevistas concedidas por Wilmar Reichembach (43 min.), Romeu Werlang 
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Cantelmo Neto (35 min.) e Adir Seleski (128 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
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(90 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
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 Entrevista concedida por Odair Serraglio. [nov. 2013]. Arquivo mp3 (110 
min.).  
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 Entrevista concedida por Norberto Citon. [nov. 2013]. Arquivo mp3 (95 

min.).  
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 Entrevistas concedidas por Luiz Alberto Tomazoni (110 min.) e Celso 

Mezzomo (67 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
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urbano de Francisco Beltrão não poderia exceder a 30%, no entanto, 

existem áreas que apresentariam declividade superior a 60%. 
O ex-prefeito Vilmar Cordasso afirma em entrevista que a 

expansão territorial do município de Francisco Beltrão é ditada pelo 
mercado, ou seja, pela lei da oferta e da procura.  

Este indicativo é preocupante, no sentido de que cabe ao gestor, a 

partir das leis vigentes e das instituições estabelecidas, minimizar o 
impacto da ação especulativa dos promotores imobiliários, bem como 
zelar pelo atendimento das questões ambientais, como a declividade, a 

ocupação de áreas inundáveis etc.  
 

 

3.5.1 – O papel do poder público municipal na expansão territorial 

urbana de Francisco Beltrão 

 
A partir das entrevistas realizadas buscou-se entender qual a 

importância do poder público municipal para o desenvolvimento de 

Francisco Beltrão. Esta questão tem uma variação muito grande de 
respostas, muitas ligadas aos interesses pessoais dos entrevistados. 

A maioria dos entrevistados concorda que o papel principal do 
poder público deve ser o de indutor do desenvolvimento do 
município

167
, e que deve implantar a infraestrutura necessária

168
 para 

que o processo ocorra. 
O papel regulatório e fiscalizador foram destacados pelo ex-

prefeito Wilmar Reichembach e pelo atual prefeito Antônio Cantelmo 

Neto para o desenvolvimento do município. O atual prefeito apontou 
que apesar de sua atribuição, o poder público municipal, muitas vezes é 
falho, e não responde às reais necessidades da população e da cidade. 

De acordo com Cantelmo Neto, observa-se que o poder público 
falha de diversas formas. A primeira forma se vê quando o poder é 

exercido por pessoas, que por mais que bem intencionados, preferem 
trabalhar sozinhas, o que representa apenas uma visão e uma leitura dos 
problemas e das necessidades. 

 O ex-prefeito Vilmar Cordasso, em sua entrevista deixa claro 
esta situação, quando diz que é o prefeito que determina para que lado a 
cidade deve se desenvolver, inclusive, o prefeito seria o único 

responsável por inibir o desmatamento das áreas urbanas da cidade. 
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 Entrevistas concedidas por Vilmar Cordasso (80 min.) e Jair Casanova (47 
min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
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 Entrevista concedida por Sérgio Galvão [nov. 2013]. Arquivo mp3 (76 min.).  
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Segundo Cordasso, a última palavra sempre será do representante eleito 

do executivo municipal, portanto, a “caneta está na mão do prefeito”. 
Mas se a última palavra é do prefeito, precisa-se olhar com 

cautela esta autoridade incorporada, pois na visão de vários 
entrevistados

169
, por se tratar da maior cidade da região Sudoeste 

Paranaense, existem pressões muito fortes para que se atenda a 

interesses de determinadas pessoas ou grupos políticos ou econômicos. 
Estas pressões são muitas vezes pautadas nas relações de compadrio, 
que vão se articular politicamente para obter êxito em seus pleitos junto 

ao poder público municipal. Mas não se pode esquecer que estas 
pressões vão ocorrer independentemente do tamanho das cidades. 

Outro problema enfrentado é quando se vê que cargos 
importantes como a secretaria de urbanismo, que acaba preenchido por 
pessoas com interesse direto no mercado imobiliário, pois são 

corretores, construtores, e não por pessoas devidamente capacitadas 
tecnicamente.  

A centralização política e administrativa do gestor público 

impede que se instale uma entidade autônoma
170

 que vise efetuar o 
planejamento da cidade de Francisco Beltrão em longo prazo

171
, o que 

garantiria a execução de projetos importantes, aprovados do ponto de 
vista técnico e político, com o acompanhamento da administração 
municipal. 

Alguns entrevistados apontam símbolos importantes no processo 
de desenvolvimento social e econômico da cidade. Como o primeiro 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Francisco Beltrão (1997) 

destacado por Celso Mezzomo, que começou a exigir mais rigor para a 
abertura de loteamentos. Já Luiz Alberto Tomazoni destaca a primeira 
gestão do ex-prefeito Vilmar Cordasso, que foi de 2001 a 2008, como 

fundamental dentro deste processo, pois conseguiu conciliar interesse de 
diferentes correntes político-partidárias em prol da cidade de Francisco 

Beltrão, atraindo importantes obras públicas para a cidade.  
Para o capital imobiliário, quanto menor for o poder regulador ou 

fiscalizador do poder público municipal, mais satisfatória é a relação 

entre os empresários e o poder público, pois isso permite que o setor 
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imobiliário
172

 atue de forma livre, obedecendo apenas às regras do 

mercado.  
O surgimento das cooperativas habitacionais em Francisco 

Beltrão e a necessidade do apoio do poder público esclareceram 
significativamente a forma de atuação desses agentes no mercado 
imobiliário, quando exercem pressão junto ao poder público para 

impedir que novos loteamentos recebam subsídio público, e tenham seus 
imóveis mais acessíveis. Portanto, na visão de Norberto Citon o poder 
público municipal, bem como de outras esferas de poder, deveriam 

continuar a apoiar as cooperativas no que fosse possível.  

 

 

3.5.2 – O papel dos bancos públicos e do Programa Minha Casa, 

Minha Vida na expansão territorial urbana de Francisco Beltrão. 

 
Existe um consenso entre os entrevistados que a participação dos 

bancos públicos foi e continua sendo fundamental para o 

desenvolvimento do mercado imobiliário de Francisco Beltrão, bem 
como de todo o país. Destaca-se a participação da Caixa Econômica 

Federal (CEF) que é de praticamente 100% do mercado de 
financiamentos habitacionais

173
 em Francisco Beltrão, restando ao 

Banco do Brasil, pela sua entrada recente neste segmento e, para os 

bancos privados uma pequena e irrelevante participação neste tipo de 
financiamento. 

Para o entrevistado Luiz Alberto Tomazoni a participação 

elevada da Caixa Econômica Federal se justificaria em razão dos 
processos serem resolvidos, na sua maioria, na própria agência bancária, 
o que garantiria mais agilidade e rapidez para a aprovação e liberação 

dos recursos financeiros. No caso dos outros bancos esses processos são 
encaminhados para fora de Francisco Beltrão, onde os bancos mantêm 

setores especializados neste segmento, que farão as análises de crédito e 
jurídica, além de encaminharem peritos para realizar a vistoria e 
avaliação dos imóveis e qualquer contratempo, como por exemplo, a 

falta de alguma documentação, deixa o processo ainda mais moroso. 
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 Entrevistas concedidas por Dalcy Salvatti (90 min.) e Jorge Casaril (79 
min.). [nov. 2013.]. Arquivo mp3.  
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 De acordo com Romeu Werlang no Loteamento Primavera (2009), dos 340 

lotes vendidos até o final de 2013, 118 tiveram operações de financiamento 
bancário da CEF, e apenas um teve do Banco Itaú. Entrevista concedida por 

Romeu Werlang. [nov. 2013]. Arquivo mp3 (82 min.).  
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Um aspecto destacado pelo entrevistado Alberto Giaretta diz 

respeito à população de classe média que vive há mais tempo na cidade 
de Francisco Beltrão. Para Giaretta não existiria uma cultura de 

financiamento habitacional, preferem comprar a vista ou tem dificuldade 
de comprovação de renda. Também ressalta que devido ao baixo nível 
de emprego e de renda haveria dificuldade na obtenção de 

financiamentos para as famílias de baixa renda.  
Todos os entrevistados destacaram o papel importante, até mesmo 

“extraordinário” do Programa Minha Casa, Minha Vida, implantado 

pelo governo federal em 2009, principalmente pelos resultados 
proporcionados pelo programa, que a partir da flexibilização do crédito, 

possibilitou a população brasileira, de modo geral, ter acesso à casa 
própria, portanto, muitos reconhecem seu importante papel social.  

Além do papel social, o programa tem sido entendido como 

importante ferramenta de aquecimento da economia brasileira, o que 
acaba estimulando o mercado imobiliário, bem como o setor da 
construção civil. De acordo com os entrevistados, o PMCMV foi um dos 

responsáveis pela expansão horizontal, vertical e pela valorização 
imobiliária em Francisco Beltrão. 

 

 

3.5.3 – O papel das imobiliárias e dos pioneiros na expansão 

territorial urbana de Francisco Beltrão. 
 
Para a maioria dos entrevistados, a participação das imobiliárias 

em Francisco Beltrão é muito importante para o desenvolvimento do 
mercado imobiliário da cidade, isso se traduz, no alto grau de 
organização das mesmas, que criaram o Núcleo Imobiliário de Francisco 

Beltrão (NIFB).  
Apesar de organizadas, Adir Seleski destaca que elas não seriam 

responsáveis pelo alto preço dos imóveis na cidade, e que essa elevação 
refletiria o movimento “natural” do mercado, ou seja, seria uma relação 
direta entre a oferta e a procura de imóveis. 

No tocante ao papel desempenhado pelos pioneiros, considera-se 
que os mesmos se constituam em um importante agente de 
transformação do espaço urbano, por isso pretendia-se por meio da 

pesquisa verificar se existiu influência dos pioneiros da cidade na 
especulação imobiliária em Francisco Beltrão, já que se trata de uma 

cidade onde ainda existem muitos desses pioneiros vivos.  
Os entrevistados deram diferentes respostas para esta questão, no 

entanto, a maioria afirmou que a posse de terras dos pioneiros interferiu 



193 

 

no mercado imobiliário de Francisco Beltrão
174

. Em entrevista o Dr. 

Aryzone Mendes de Araújo destaca que não só teve, mas que foi muito 
grande essa influência.  Outros entrevistados disseram que essa 

interferência se deu mais no passado, na década de oitenta e que hoje, 
pouco influencia o mercado

175
.  

Uma fala muito importante foi a do atual prefeito de Francisco 

Beltrão, Antônio Cantelmo Neto que afirmou que a propriedade de 
terras nas mãos dos pioneiros não interferiu no mercado, pois para ele “o 
mercado é extremamente voraz e canibal, não há respeito algum. Não há 

apego que supere o capital”. Trata-se aqui de observar que esses 
pioneiros, que antes resistiam às investidas do capital imobiliário, 

acabam transferindo seus terrenos ou áreas, para sua família, seja em 
vida, seja quando da distribuição de sua herança. Nesse sentido, os 
herdeiros são mais suscetíveis a cederem aos interesses do capital 

imobiliário. Essa afirmação é reforçada pelo ex-prefeito Vilmar 
Cordasso. 

Outro aspecto a ser destacado foi colocado pelo presidente da 

COOHABEL, o Sr. Norberto Citon, que afirmou que apesar de existir 
relação entre a posse de terras dos pioneiros e a especulação imobiliária, 

ela por si só, não foi o maior responsável pela elevação de preço dos 
terrenos urbanos na cidade de Francisco Beltrão. 

Cabe aqui destacar as falas de Sérgio Galvão, Dalcy Salvatti e 

Adir Seleski
176

, que lembraram que a especulação imobiliária na cidade 
ocorre mais na área central, principalmente em torno da Avenida Júlio 
Assis Cavalheiro. 

 

 

3.6 – Razões para a expansão urbana de Francisco Beltrão 

 
Elenca-se aqui uma série de fatores ligados à infraestrutura de 

serviços que se relacionam diretamente com a expansão horizontal e 
vertical da cidade  de Francisco Beltrão. 
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 Entrevistas concedidas por Luiz Alberto Tomazoni (110 min.), Wilmar 

Reichembach (43 min.), Ivo Sendeski (63 min.), Ivo Pegoraro (31 min.), Celso 
Mezzomo (67 min.) e Alberto Giaretta (58 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
175

 Entrevistas concedidas por Odair Serraglio (110 min.), Romeu Werlang (82 

min.) e Jorge Casaril (79 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
176

 Entrevistas concedidas por Sérgio Galvão (76 min.), Dalcy Salvatti (90 min.) 

e Adir Seleski (128 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
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3.6.1 – O Ensino Superior 

 
Uma das principais razões para o intenso crescimento territorial 

da cidade de Francisco Beltrão foi à consolidação do ensino superior na 
cidade. Esta se deu com a criação e o crescimento de instituições de 
ensino superior, tanto públicas (estadual e federal), quanto privadas. 

Esse processo foi iniciado ainda nos anos setenta, mas se intensificou no 
início do século XXI. 

Em 1974 foi fundada por lei municipal a Fundação Faculdade de 

Ciências Humanas de Francisco Beltrão (FACIBEL), que permaneceu 
como a única instituição de ensino superior de Francisco Beltrão por 

mais de vinte anos. Ela iniciou com apenas dois cursos de graduação, 
Economia Doméstica e Estudos Sociais. Em 1985, o curso de Estudos 
Sociais foi transformado no curso de Geografia, e um novo curso foi 

criado, o de Ciências Econômicas e em 1994 foi criado o curso de 
Pedagogia. 

No ano de 1999, a Faculdade de Ciências Humanas de Francisco 

Beltrão (FACIBEL) foi incorporada como 5º campus da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná

177
 (UNIOESTE). A partir deste momento, 

passou a receber novos cursos de graduação: Direito (2003), 
Administração (2005) e Medicina (2013). Em 2014 o governo estadual 
autorizou a criação de dois novos cursos de graduação, Nutrição e 

Serviço Social, que irão substituir o curso de Economia Doméstica a 
partir de 2015. 

Além dos cursos de graduação, atualmente a UNIOESTE, 

campus de Francisco Beltrão também oferece três cursos de pós-
graduação Stricto Sensu, nível Mestrado, que são os cursos de Mestrado 
em Geografia, Mestrado em Educação e Mestrado em Gestão e 

Desenvolvimento Regional. A UNIOESTE está instalada no Bairro Vila 
Nova, área próxima à região central da cidade. 

Em 1997, foi criada a segunda instituição de ensino superior de 
Francisco Beltrão, o Centro Sulamericano de Ensino Superior (CESUL) 
– Faculdade de Direito de Francisco Beltrão. Esta instituição possui o 

curso de graduação em Direito e está instalada no Bairro Industrial, 
próximo à UNIOESTE e ao lado da região central de Francisco Beltrão. 

No início do século XXI, novas universidades privadas se 

instalam em Francisco Beltrão. A primeira foi a Universidade 
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 A reitoria da UNIOESTE fica na cidade de Cascavel/PR. 
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Paranaense
178

 (UNIPAR) que se instalou no ano de 2001, na Avenida 

Júlio Assis Cavalheiro, também no Bairro Industrial e atualmente 
oferece 16 (dezesseis) cursos de graduação, além de vários cursos de 

Especialização (Pós-graduação Latu Sensu). 
Em 2006 é criado o campus de Francisco Beltrão da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná
179

 (UTFPR) que oferece quatro cursos de 

graduação e um curso de Mestrado. Das universidades existentes é a 
mais distante do eixo central, está localizada na Linha Santa Bárbara. 

A última universidade criada foi a União de Ensino do Sudoeste 

do Paraná
180

 (UNISEP), através da Faculdade Educacional de Francisco 
Beltrão (FEFB) em 2008. Suas instalações ficam na Avenida União da 

Vitória, na saída para o contorno Leste, que liga esta parte da cidade ao 
Hospital Regional, ao Centro de Especialidades Médicas e a 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus do curso de 

Medicina. Esta instituição já oferece oito cursos de graduação na 
unidade de Francisco Beltrão. 

A grande quantidade de cursos de graduação em Francisco 

Beltrão também se expressa na diversidade de áreas do conhecimento 
que existem nessas instituições. Existem cursos praticamente em todas 

as áreas, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e também na 
área de Engenharias. 

A tabela nº 18 mostra a evolução do número de cursos de 
graduação e do número de matrículas em Francisco Beltrão. Se em 1991 
só existiam os cursos de Economia Doméstica, Geografia e Ciências 

Econômicas da FACIBEL, em 2012 o número de cursos chega a 36, 
com um total de matrículas de quase cinco mil alunos de graduação, isso 
sem contar os alunos de pós-graduação Latu Sensu (Especialização) e 

Strictu Sensu (Mestrado).  
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 A reitoria da UNIPAR fica na cidade de Umuarama/PR, sendo seu 

proprietário o Sr. Cândido Garcia. 
179

 A reitoria da UTFPR fica na cidade de Curitiba/PR. 
180

 A UNISEP foi criada primeiramente na cidade de Dois Vizinhos, Sudoeste 

Paranaense, e é de propriedade do Sr. Joseti Meimberg. 
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O desenvolvimento do ensino superior na cidade tem causado 

verdadeiro alvoroço no mercado imobiliário, tanto dos que investem em 
imóveis para locação, quanto daqueles que investem em imóveis para 
seus filhos poderem frequentar as universidades beltronenses.  

Além do grande número de alunos o impacto causado pelos 
professores e funcionários das universidades é significativo na cidade, 

afinal a folha de pagamento dessas universidades, principalmente as 
públicas, permite um aquecimento do comércio da cidade e da procura 
por imóveis. 

Nas entrevistas realizadas, se questionou sobre a influência da 
instalação das universidades no aquecimento do mercado imobiliário de 
Francisco Beltrão. Todos foram unânimes em afirmar que as 

universidades, tanto públicas, quanto privadas foram sem sombra de 
dúvida, crucial para este momento único e especial do mercado 

imobiliário. Neste sentido, muitos termos foram utilizados para tentar 
expressar a influência das universidades, tais como “fantástico”, 
“extraordinário”, “expressivo”, “mais forte”, “muito importante”, “total” 

e “o maior impulso”.  
Muitos entendem que as universidades foram o ponto de partida 

para desenvolvimento dessa nova fase do mercado imobiliário e 

representariam inclusive, uma marca divisória neste processo. Apesar de 
todos destacarem positivamente a influência das universidades, o Sr. 

Romeu Werlang
181

 e a Srta. Sabrina Fabris
182

 lembraram-se do impacto 
deste crescimento na elevação dos preços dos imóveis em Francisco 
Beltrão, independentemente se lotes vazios, casas ou apartamentos, e 

isso preocupa, e até mesmo assusta, pois representa segundo o Sr. 
Romeu o tamanho da “ganância” de muitos empresários do setor 
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 Entrevista concedida por Romeu Werlang. [nov. 2013]. Arquivo mp3 (82 

min.).  
182

 Entrevista concedida por Sabrina Fabris. [nov. 2013]. Arquivo mp3 (23 

min.).  
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imobiliário beltronense. O ensino superior consolidou Francisco Beltrão 

como Polo Regional. 

 

 

3.6.2 – O Setor de Segurança Pública 
 

Outro importante investimento público foi a construção do Centro 
de Detenção e Ressocialização de Francisco Beltrão

183
 (CDRFB), mais 

conhecido como Casa de Custódia, obra pública do governo do Paraná, 

inaugurada em 05 de maio de 2008. Em 2010, o CDRFB foi 
transformado em Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão (PFB). Foi 

construído ao longo da PR-483, no Km 12, na saída para a região Oeste 
(Cascavel). Além do grande número de vagas penitenciárias, o presídio 
conta com 180 (cento e oitenta) agentes penitenciários, mais 32 (trinta e 

dois) servidores públicos. 
A instalação do presídio movimentou muito a economia da 

cidade. Na época quando os servidores foram convocados através do 

concurso público, tiveram dificuldades de encontrar moradias na cidade 
de Francisco Beltrão. Além das vagas diretas, o presídio criou muitos 

empregos indiretos na cidade. Inclusive, cumpre registrar que boa parte 
destes servidores que vieram de outros estados foi atendida pelas 
iniciativas das cooperativas habitacionais de Francisco Beltrão. 

 

 

3.6.3 – Obras de Infraestrutura Viária 

 
Importantes obras de infraestrutura viária foram construídas no 

início dos anos 2000. O Contorno Leste, que estabeleceu a ligação entre 

a PR-566 (Francisco Beltrão à Itapejara d’Oeste) e a PR-483 (na direção 
de Ampére e região Oeste). O trecho de 7 km passa pela área 

compreendida pelos bairros Água Branca, Industrial, Jardim Seminário e 
Miniguaçu. O Contorno Leste deslocou o eixo de expansão urbana da 
cidade de Francisco Beltrão para a região Sul da cidade. 

Na sequencia, foi aberto o prolongamento da Avenida Júlio Assis 
Cavalheiro, inaugurado em março de 2012. Este prolongamento de 
apenas 1,43 Km (um quilômetro e quatrocentos e trinta metros) liga a 

Avenida Júlio Assis Cavalheiro ao Contorno Leste da cidade, que 
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 O Centro de Detenção e Ressocialização de Francisco Beltrão (CDRFB), 
atual Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, possui área construída de 

10.183,00 m² e 864 vagas prisionais. 
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atravessa o Bairro Industrial, onde se encontram instaladas a UNIPAR e 

o CESUL.  
Também se trata de um importante acesso ao Hospital Regional 

de Francisco Beltrão. Por conta da abertura do prolongamento vários 
loteamentos foram abertos nessa região, o Loteamento Alto da Júlio e o 
Loteamento Sudeste, ambos da SL Imóveis. Pelo que se acompanha, a 

expansão imobiliária nesta região será de padrão elevado, com terrenos 
muito valorizados.  

De acordo com matéria publicada no Jornal de Beltrão
184

, o 

prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro “Vai melhorar nosso 
sistema viário, sendo ali, com certeza, uma das mais belas entradas de 

Beltrão, além da ligação ao Contorno Leste, o que vai garantir uma 
expansão imobiliária num padrão elevado, com terrenos valorizados 
nessa região”. 

Outra importante obra que deverá sair nos próximos anos é o 
Contorno Oeste, que irá ligar a PR-180 (Francisco Beltrão à Dois 
Vizinhos) à PR-483 (Francisco Beltrão na direção de Ampére e região 

Oeste). O trecho ligará a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão à 
BRF (Sadia), e passará pelo bairro Pinheirinho. O Contorno Oeste está 

projetado para ter 5,09 Km (cinco quilômetros e noventa metros). 
A principal justificativa deste contorno é facilitar a vida dos 

colaboradores da BRF, que parar levar os frangos para o frigorífico 

acabam passando por dentro da área central da cidade, ou fazendo um 
grande desvio pelo Contorno Leste. Outro argumento diz respeito a 
trafegabilidade, pois com o novo contorno se retirará caminhões de 

transporte de cargas da área central da cidade, muitos deles oriundos da 
região Oeste do estado, que seguem viagem com destino as cidades de 
Dois Vizinhos e Verê. 

Cabe destacar que, conforme se apresentou anteriormente, 
existem iniciativas de loteamentos para esta região da cidade, como a 

abertura do Loteamento Sol Nascente da COOHABEL e também já 
existe um projeto da prefeitura de construir 1.000 (mil) moradias 
populares, dentro do programa habitacional de interesse social do 

governo federal. Estas iniciativas têm provocado o aquecimento do 
mercado imobiliário nesta direção. 
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 JORNAL DE BELTRÃO, 12/04/11, Seção Geral, Mudanças na 

infraestrutura de Francisco Beltrão aquecem o mercado imobiliário. 

http://www.jornaldebeltrao.com.br/noticias/61896/mud an-as-na-infraestrutura-
de-francisco-beltr-o-aquecem-o-mercado-imobili-rio/4#.U4Yxa_ldUrU. Acesso 

em 20 de novembro de 2011. 
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Outro projeto importante que deverá acontecer e acentuar o 

crescimento de empreendimentos imobiliários neste setor é a instalação 
da futura rodoviária municipal no bairro Água Branca. 

 
 

3.6.4 – O Setor de Saúde Pública 

 
A partir do ano de 2006, o setor de saúde do município de 

Francisco Beltrão teve grande impulso na cidade. Só na região do bairro 

Água Branca foram feitos grandes investimentos públicos. Foi 
construído o Hospital Regional do Sudoeste

185
 (HRS); e estão sendo 

construídos o Centro Regional de Especialidades (CRE) e a estrutura da 
UNIOESTE para receber o curso de Medicina. 

Em 2006 o governo do Paraná iniciou a construção do Hospital 

Regional do Sudoeste
186

, inaugurado em fevereiro de 2010. Sua 
localização é estratégica, está situado na Rodovia Contorno Leste, no 
bairro Água Branca, às margens da Rodovia PR-483. Área de fácil 

acesso para todos os municípios da região Sudoeste Paranaense. 
Atualmente conta com um quadro com 612 (seiscentos e doze) 

servidores públicos que, como os servidores da Penitenciária Estadual 
de Francisco Beltrão, possui parcela significativa de pessoas que vieram 
de fora do município, inclusive de outros estados.  

Analogamente, importante estrutura está sendo construída na área 
da saúde, na região Sul da cidade, também na Rodovia Contorno Leste, 
no Bairro Água Branca, que é a nova sede do Centro Regional de 

Especialidades do Paraná (CRE). A entidade que é mantida pela 
Associação Regional de Saúde do Sudoeste

187
 (ARSS) atende os 

pacientes dos 27 (vinte e sete) municípios
188

 do Sudoeste Paranaense 

que formam o consórcio público intermunicipal. Trata-se de estrutura 
para atendimento médico em consultas e exames especializados. 
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 O Hospital Regional do Sudoeste (HRS) recebeu o nome do médico e 
pioneiro da cidade “Dr. Walter Alberto Pecoits”.  
186

 O Hospital Regional do Sudoeste (HRS) possui área construída de 12.236,13 

m², e disponibiliza para a comunidade regional 100 leitos para internação 
(Clínica Cirúrgica, Médica, Obstétrica e UTI Neonatal e Adulto). 
187

 A Associação Regional de Saúde do Sudoeste (ARSS) é uma entidade 
integrante da administração pública indireta, se tratando de pessoa jurídica 

através da figura de consórcio público, instituída em 07 de dezembro de 1994, 

objetivando a gestão associada de seus municípios integrantes, 
especificadamente na área de saúde. 
188

 Área de abrangência da 8ª Regional de Saúde. 
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Com a implantação do curso de Medicina na UNIOESTE, o 

Governo do Estado viabilizou a construção de uma nova estrutura para 
universidade, que será edificada em um terreno de aproximadamente 

76.000 m² (setenta e seis mil metros quadrados), doado pela prefeitura 
municipal, a 500 (quinhentos) metros do Hospital Regional do Sudoeste, 
no bairro Água Branca. No total serão 8.868 m² (oito mil, oitocentos e 

sessenta e oito metros quadrados) de área construída, dividida em quatro 
blocos

189
. Já existe negociação para que a UNIOESTE, por conta do 

curso de Medicina possa a vir a incorporar o Hospital Regional do 

Sudoeste, e transformá-lo em Hospital Universitário
190

. 
Todas estas estruturas acabaram por direcionar a expansão urbana 

para esta região da cidade, inclusive provocando a expansão do 
perímetro urbano da cidade de Marmeleiro. Resultado dessas 
infraestruturas tem sido a abertura de novos loteamentos nesta região. O 

eixo setor educacional (Universidades) e setor da saúde está 
consolidado, pois o acesso da UNISEP se dará via Contorno Leste e da 
UNIPAR, via prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro e 

Contorno Leste. 
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 O primeiro bloco (04 pavimentos) do campus II da UNIOESTE na Água 

Branca terá 21 salas de aula, biblioteca, coordenação e auditório. O segundo (02 
pavimentos) terá 16 laboratórios. O terceiro (térreo) terá o laboratório de 

anatomia e biotério e o último irá abrigar o ambulatório. A previsão de entrega 

das obras ficou para 2015. 
JORNAL DE BELTRÃO, 29/07/12, Seção Geral, Nova estrutura da Unioeste 

deve ficar pronta no início de 2013. 

http://www.jornaldebeltrao.com.br/noticias/76837/nova-estrutura-da-unioeste-
deve-ficar-pronta-no-in-cio-de-2013/4#.U6BuQvldUrU. Acesso em 15 de 

dezembro de 2012. 
190

 JORNAL DE BELTRÃO, 06/02/14, Seção Educação, Unioeste e Hospital 

Regional começam a discutir integração. 

http://www.jornaldebeltrao.com.br/noticias/151248/unioeste-e-hospital-
regional-come-am-a-discutir-integra--o/7#.U6B9PPldUrU. Acesso em 06 de 

março de 2014. 
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O que se vê em Francisco Beltrão é uma expansão que, em 

muitos casos, acontece a partir da entrada no mercado de terras de áreas 
formadas por pequenas chácaras e sítios, que acabaram sendo 

incorporada a área urbana pelo crescimento territorial da mesma. Essa 
ideia é reforçada pela matéria publicada no Jornal de Beltrão

191
, que diz 

que “muitos moradores, cientes da rentabilidade do negócio, estão 

loteando áreas familiares – antes tomadas por pequenas chácaras e sítios 
– e investindo na construção de loteamentos”.  

O conjunto de investimentos realizados na cidade de Francisco 

Beltrão, tanto públicos, quanto privados, estimulou o desenvolvimento 
da mesma, provocando uma intensa interferência no mercado de terras 

urbanas. A abertura de muitos loteamentos, a entrada no mercado 
imobiliário das cooperativas habitacionais, a vinda de empresas 
loteadoras de fora do município, a criação de loteadoras específicas para 

um determinado empreendimento, que quando terminam de vender o 
último lote são dissolvidas, são as marcas desse período mais atual, final 
dos anos 2000 e início dos anos 2010. 

E como se viu, as duas áreas que acabaram sendo mais 
beneficiadas por estes investimentos acabaram sendo historicamente a 

região Norte da cidade, e atualmente a região Sul, principalmente na 
Água Branca. Na região Norte predominam os lotes mais “baratos” e na 
região Sul, os mais “caros”, voltados para um público mais elitizado. 

As características internas dos terrenos também interferem na 
formação dos preços dos lotes urbanos, mas com pouca influência. Toda 
essa movimentação do mercado imobiliário tem trazido consigo várias 

preocupações, principalmente, na questão ambiental. 
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 JORNAL DE BELTRÃO, 14/12/10, Seção Beltrão. De repente, novas 
moradias surgem nos loteamentos – de Norte a Sul – e impulsionam o 

desenvolvimento do município. 
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3.7 – A atração de empreendimentos e os investidores no mercado 

imobiliário de Francisco Beltrão 
 

Quando considera a população estimada em 2013 pelo IBGE para 
as cidades de Francisco Beltrão, Marmeleiro (a 10 km) e Renascença (a 
16 km), têm-se um total aproximado de 106.000 (cento e seis mil) 

habitantes. Isso significa mudança no porte da cidade, que passa a 
oferecer às grandes franquias um mercado consumidor maior e mais 
interessante. Vários dos entrevistados

192
 apontaram essa mudança, como 

um dos atrativos para a instalação de empresas ligadas principalmente, 
as atividades de alimentação, comércio em geral e serviços.  

Um exemplo da atração mais recente de franquias para Francisco 
Beltrão foi a inauguração em novembro de 2013, de uma franquia da 
rede de lanchonetes “Subway”, franqueada para o Deputado Estadual 

Ademar Traiano. Outra franquia que foi inaugurada na cidade, foi da 
rede de Lanchonete Bob’s em janeiro de 2014, sendo esta de 
propriedade do médico Dr. Márcio Schenato e de sua esposa Tcherles 

Schenato. 
De acordo com os dados da Associação Brasileira de Franchising, 

das 20 redes de franquia que mais faturam no Brasil
193

, a cidade de 
Francisco Beltrão já possui metade destas franquias (O Boticário, 
Hering Store, Localiza Rent a Car, Wizard Idiomas, Colchões Ortobom, 

Subway, AM PM – Posto Ipiranga, Bob’s, Cacau Show e BR Mania – 
Posto Petrobrás). 

O crescimento populacional acompanhado do aumento do poder 

aquisitivo da população de Francisco Beltrão tem elevado vários 
indicadores econômicos, como o índice de Desenvolvimento Humana 
(IDH). Isso acaba por dar maior visibilidade dentro desse novo processo 

de desenvolvimento econômico, gerando empregos e atraindo 
investimentos. Esse pensamento aparece também nas entrevistas dos ex-

prefeitos de Francisco Beltrão, Vilmar Cordasso e Wilmar 
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 Entrevistas concedidas por Antônio Cantelmo Neto (35 min.), Dalcy Salvatti 

(90 min.), Ivo Pegoraro (31 min.), Ivo Sendeski (63 min.) e Wilmar 
Reichembach (43 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
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 Revista Exame – 11/03/2014. As 20 redes de franquia que mais faturam no 

Brasil: Segundo dados da ABF, O Boticário é a maior rede em faturamento e em 
unidades do país. http://exame.abril.com.br/pme/noticias/as-20-redes-de-

franquia-que-mais-faturam-no-brasil#2. Acesso em 11 de abril de 2014. 
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Reichembach, e dos corretores imobiliários Ivo Sendeski e Romeu 

Werlang
194

. 
O processo de desenvolvimento da cidade, além de ser resultado 

do aumento populacional, também é resultado da mudança do seu perfil 
econômico

195
, pois está relacionado ao crescimento do terceiro setor, 

principalmente das áreas da saúde e da educação. A cidade tem se 

confirmado como polo regional, destacando as universidades e as 
estruturas públicas da área da saúde.  

A população universitária de Francisco Beltrão já é superior a 

cinco mil estudantes, geralmente são jovens, que tem um perfil 
consumidor diferente da população da cidade. O que cria uma demanda 

mais específica, geralmente encontrada em centros urbanos maiores.  
Essa mudança de perfil econômico aponta para a redução do peso 

do setor industrial para o município de Francisco Beltrão, já que a 

cidade não tem conseguido atrair novas indústrias de grande porte. 
Apesar dos recentes investimentos privados realizados na cidade, 

cabe destacar que a maioria, se não a sua totalidade tem sido realizado 

pelos capitais locais, o que reforça a ideia de que existe uma elevada 
concentração de capital na mão dos empreendedores locais. Para 

Giaretta e outros entrevistados
196

, significa uma mudança na 
mentalidade desses investidores, de estarem trazendo novidades 
geralmente encontradas em grandes centros urbanos.  

Devido a esse momento “especial” que o mercado imobiliário de 
Francisco Beltrão tem passado isso tem despertado a atenção e o 
interesse de investimentos no setor imobiliário, seja para a realização de 

empreendimentos como a abertura de loteamento ou construções de 
edifícios, ou para investimentos individuais em imóveis (terrenos ou 
apartamentos) para especular ou obter renda com os mesmos.  

Nesse sentido, os entrevistados apontaram que são muitos os que 
investem em imóveis atualmente na cidade. No tocante aos 

empreendimentos imobiliários, geralmente são empresários do setor 

                                                             
194

 Entrevistas concedidas por Vilmar Cordasso (80 min.), Wilmar Reichembach 

(43 min.), Ivo Sendeski (63 min.) e Romeu Werlang (82 min.). [nov. 2013]. 
Arquivo mp3.  
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 Entrevistas concedidas por Celso Mezzomo (67 min.), Odair Serraglio (110 
min.), Jair Casanova (47 min.), Wilmar Reichembach (43 min.), e Dalcy 

Salvatti (90 min.). [nov. 2013].  Arquivo mp3.  
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 Entrevistas concedidas por Alberto Giaretta (58 min.), Jorge Casaril (79 
min.), Luiz Alberto Tomazoni (110 min.), Odair Serraglio (110 min.) e Romeu 

Werlang (82 min.). [nov. 2013].  Arquivo mp3.  
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imobiliário da própria cidade
197

 de Francisco Beltrão (imobiliárias e 

construtoras). Chama a atenção o início da atuação de empresas da 
região Sudoeste Paranaense, neste tipo de empreendimentos. 

Quanto ao perfil do investidor individual apontado pelos 
entrevistados, existe grande diversidade de características: desde 
investidores locais, da própria região

198
, das regiões vizinhas

199
, como 

do Oeste Catarinense, bem como de outras regiões. Cabe destaque aos 
investimentos feitos na aquisição de imóveis por parte de dos 
beltronenses que residem em outros estados, em cidades maiores

200
 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba que têm investido na cidade 
com o intuito de regressar a mesma, em tempo oportuno. 

Muitos investimentos também têm sido realizados por 
beltronenses que residem fora do país

201
, geralmente na Europa. São 

pessoas que saíram de Francisco Beltrão para trabalhar e que preferem 

investir no mercado imobiliário local, em vez de investir no lugar onde 
residem atualmente, sempre com a perspectiva de retornarem ao Brasil. 
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 Entrevistas concedidas por Luiz Alberto Tomazoni (110 min.), Vilmar 
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Significativa parcela desses investidores são profissionais liberais 

que atuam em Francisco Beltrão ou em cidades da região, como 
médicos, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos entre outros

202
. 

No caso desses profissionais externos ao município, investir em 
Francisco Beltrão torna-se mais vantajoso do que se investir em suas 
cidades de origem. Existem muitos autônomos, microempreendedores 

individuais e funcionários públicos que conseguem poupar recurso e 
investem também no mercado. Existem também agricultores e 
empresários do setor industrial, investindo no mercado imobiliário, no 

entanto, esses últimos são os que menos investem, pois preferem investir 
em suas próprias atividades industriais. 

O que se tem visto em Francisco Beltrão é o surgimento de: 
 

Empreendimentos audaciosos, grandes 
loteamentos e cada vez mais famílias morando na 

casa própria, reflexos do crescimento do setor 
imobiliário não só em Francisco Beltrão, mas em 

todo o país. Processo que é consequência do 

aumento do poder aquisitivo da população e da 
ascensão de classe de muitos brasileiros, segundo 

afirmou o corretor imobiliário Ivo Sendeski, 

coordenador do Núcleo de Imobiliárias (NIFB), 
durante a reunião semanal da Associação 

Empresarial de Francisco Beltrão. (Jornal de 
Beltrão, 27/09/2012)

203
. 

 

A melhoria na renda da população da população de Francisco 
Beltrão, tem criado, novas demandas que impulsionam o setor 
imobiliário, principalmente a construção civil. 

O que se vê em Francisco Beltrão, não é diferente do que 
acontece nas demais cidades brasileiras, um jogo de interesses entre o 

                                                             
202

 Entrevistas concedidas por Wilmar Reichembach (43 min.), Vilmar Cordasso 
(80 min.), Odair Serraglio (110 min.), Norberto Citon (95 min.), Ivo Sendeski 

(63 min.), Dalcy Salvatti (90 min.), Antônio Cantelmo Neto (35 min.) e Alberto 

Giaretta (58 min.). [nov. 2013]. Arquivo mp3.  
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 JORNAL DE BELTRÃO, 27/09/2012, Seção Geral, Ascenção social 
possibilitou crescimento do setor imobiliário. 

http://www.jornaldebeltrao.com.br/noticias/78734/ascens-o-social-possibilitou-
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capital imobiliário e o poder público, sendo que a população de modo 

geral, mas principalmente a de baixa renda, fica refém desta situação. 
 

 

3.8 – Conclusões do Capítulo 
 

Este capítulo  apresenta como ocorreu a expansão horizontal da 
cidade de Francisco Beltrão a partir de 1979, dando destaque aos 
loteamentos e conjuntos habitacionais criados a partir do ano 2000.  

Um dos aspectos ressaltados no capítulo é o crescimento 
populacional registrado na cidade. A população que em 1970 era de 

36.807 habitantes, passa em 2010 para 78.943 habitantes. Outro 
elemento significativo deste período é a evolução da taxa de 
urbanização, que em 1970 era de apenas 36,6% e em 2010 alcança 

85,44%. Este ritmo de crescimento pode ser explicado pelo 
desenvolvimento econômico da cidade, que atraiu ao longo destes 
quarenta anos população de todos os lugares, principalmente do próprio 

Sudoeste Paranaense. 
Os dados também demonstram que Francisco Beltrão teve taxas 

de crescimento demográfico muito acima das taxas registradas para o 
Estado do Paraná. Sua taxa de crescimento inclusive é superior a taxa de 
crescimento demográfica brasileira. Outra questão importante diz 

respeito a taxa de crescimento populacional da região Sudoeste 
Paranaense, que indica que a região praticamente não aumentou sua 
população, justamente por Francisco Beltrão exercer o papel de polo 

regional, atraindo boa parte da população da região. 
Ao observarmos os dados sobre a expansão territorial urbana de 

Francisco Beltrão nos anos oitenta, identificamos que este período foi 

marcado pela grande quantidade de área acrescida à cidade e pelo 
intenso crescimento populacional.  

A partir dos anos 2000 o setor industrial do município diminui 
seu ritmo de crescimento, e se consolidam outras atividades econômicas 
como o comércio e a prestação de serviços. 

O período compreendido entre os anos de 2000 a 2009 ficou 
marcado como o período em que a cidade de Francisco Beltrão menos 
cresceu territorialmente, resultado de um mercado de terras estagnado. 

Apesar disso, existem elementos que particularizam o mercado 
imobiliário local, dentre as quais se destaca a criação de novas empresas 

loteadoras para empreendimentos imobiliários, responsáveis pela 
abertura de novos loteamentos.  
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Tais empresas, em alguns casos, possuem existência efêmera, 

uma vez que, ao encerrar o processo de venda dos lotes do 
empreendimento imobiliário, são encerradas suas atividades comerciais 

e fiscais.  
Apresentamos neste capítulo os principais loteamentos e as 

empresas responsáveis pela sua abertura, para exemplificar as formas e 

as estratégias utilizadas para a produção dos loteamentos na cidade. 
Identificamos que muitos empreendimentos imobiliários tem se 
concentrado na empresa SL Imóveis de propriedade de Sérgio Turmina. 

Observamos também que o mercado imobiliário local tem despertado o 
interesse de incorporadoras/loteadoras regionais, que começaram a atuar 

na abertura de loteamentos.  
Enquanto estratégia, percebemos a associação entre os capitais 

locais e os proprietários de terras, que se juntam para criarem novos 

loteamentos. Esse avanço não é resultado apenas da ação desses agentes, 
mas resultado do que vimos no primeiro capítulo das políticas 
habitacionais e econômicas, que estimularam o setor da construção civil. 

O desenvolvimento do setor imobiliário fez com que os preços 
dos imóveis, principalmente dos terrenos vazios apresentassem uma 

acentuada elevação, desencadeando outro fenômeno: a entrada das 
cooperativas habitacionais no mercado imobiliário.  

Tornou-se inegável durante as entrevistas que existem muitos 

conflitos de interesse dentro desse mercado. Existem os proprietários de 
terras; os incorporadores imobiliários; as imobiliárias; as cooperativas e 
todos irão exercer pressão junto ao poder público municipal para que 

seus interesses sejam atendidos. No caso do poder público municipal de 
Francisco Beltrão, observamos que muitas vezes quem está a frente de 
decisões importantes, está vinculado ao setor imobiliário. A nosso ver 

isso inclina as decisões em favor de um segmento mais específico de 
agentes. 

Essa força inclusive vem da organização existente por parte dos 
corretores imobiliários e das imobiliárias que criaram o Núcleo 
Imobiliário de Francisco Beltrão. Os corretores justificam que esta foi 

uma iniciativa no intuito de organizar a atuação dos mesmos e de 
centralizar através da internet as vendas dos imóveis.  

A questão dos pioneiros também tem influência direta no 

mercado de terras da cidade. Por mais que parte dos entrevistados não 
dê tanta importância a isso, ou até acreditem que isso não influencie o 

mercado, é notório que a posse das terras pelos pioneiros, ou melhor, 
pela família dos pioneiros, interfere de forma significativa na retenção 
dessas terras para especulação. Afinal não se trata do apego emocional 
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ao imóvel, mas exatamente do ganho patrimonial existente na 

transformação de propriedade rural em solo urbano.  
A questão do elevado preço do solo urbano vai interferir no 

processo de verticalização da cidade, mas de maneira menos intensa, já 
que há a possibilidade de fracionamento do custo do terreno em várias 
unidades (apartamentos). Na região central de Francisco Beltrão tem se 

observado a especulação imobiliária por meio do monopólio do solo 
urbano, pois são poucos os terrenos ainda a disposição do mercado. 
Nesse sentido quanto mais tempo levar para que um terreno no centro 

seja colocado no mercado maior será o seu preço. Esses altos preços 
tornam impraticável a compra do terreno para a construção de uma 

unidade habitacional, sendo necessária a criação de solo urbano via 
verticalização.  

Com o trabalho observamos que a expansão territorial urbana de 

Francisco Beltrão tem se concentrado na região Norte da cidade, apesar 
de existirem loteamentos surgindo em todas as direções. Fica clara 
também a opção dos incorporadores imobiliários de investirem na 

abertura de loteamentos na região Sul da cidade, região mais próxima da 
área Central e das infraestruturas de saúde e de ensino superior. Cabe 

salientar que neste caso, tem-se priorizado para esta área específica 
loteamentos de alto padrão, enquanto a região Norte é destinada às 
famílias de baixa renda. 

Outro fator responsável pelo aquecimento do mercado imobiliário 
local é a atração de investidores de fora da cidade, principalmente do 
Sudoeste Paranaense. Identificamos nas entrevistas que além dos 

capitais locais, existem muitos investidores, profissionais liberais que 
tem apostado no desenvolvimento da cidade. Compram terrenos, 
apartamentos, na expectativa de lucraram com o aluguel ou até mesmo 

com a valorização futura desses imóveis.  
Para compreendermos a dinâmica local precisamos compreender 

as caraterísticas da população beltronense. Neste sentido, existe uma 
dinâmica local que explica a expansão territorial e o desenvolvimento 
urbano de Beltrão. No entanto, essa dinâmica local por si só, não 

consegue explicar todas as determinações do mercado imobiliário local, 
pois este se encontra ligado as políticas públicas mais amplas ligadas à 
economia nacional e até mesmo internacional.  

E como foi dito por todos os entrevistados, o papel do Programa 
Minha Casa, Minha Vida do governo federal (Lula e Dilma), 

independente da corrente partidária do entrevistado, foi colocado como 
fundamental para o desenvolvimento do setor imobiliário e da 
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construção civil no município. Para alguns o programa foi extraordinário 

e todos do setor não teriam do que reclamar.  
Um último aspecto a ser destacado da dinâmica local, diz respeito 

a força política da região e do município. Muito do desenvolvimento 
urbano da cidade se deve a grande participação política no cenário 
estadual e nacional, de deputados estaduais e federais, da região e do 

município, que trabalham em “prol” da cidade. Essa representação vem 
desde o início da fundação da cidade. Quando forças políticas fizeram 
com que boa parte desses investimentos públicos em saúde, educação, 

segurança e infraestrutura viária ocorressem prioritariamente em 
determinados setores e desta forma atraíssem muitos investimentos 

privados para o município de Francisco Beltrão. 
Grande parte do processo de desenvolvimento local é análogo ao 

que acontece nas demais cidades brasileiras, um jogo de interesses entre 

o capital imobiliário e o poder público, que muitas vezes se confundem, 
sendo que a população de modo geral, principalmente a de baixa renda, 
continua refém desta situação. 

  



210 

 

  



211 

 

4 – O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO EM FRANCISCO 

BELTRÃO 
 

A discussão sobre a verticalização de Francisco Beltrão pretende 
subsidiar a compreensão da produção do espaço urbano da cidade como 
desdobramento do processo acentuado de valorização do solo urbano. 

A expansão horizontal registrada no período 1998 a 2012 foi 
muito significativa para a cidade de Francisco Beltrão. Aliada a essa 
relevante expansão horizontal da cidade, também se registrou uma 

intensa verticalização, por meio da construção de inúmeros edifícios 
residenciais de pequeno, médio e grande porte. Esses edifícios estão 

voltados para todos os segmentos sociais, atendendo desde as famílias 
de baixa renda, como também a classe média e alta.  

Para Someck (1997, p. 72) “o termo verticalização foi definido 

como possibilidade de multiplicação do solo urbano permitida pelo 
elevador”. Já Ramires (1997, p. 10), vai além, segundo o autor: 

 
Verticalizar significa criar novos solos 
sobrepostos, lugares de vida dispostos em [...] 

[pavimentos] múltiplos, possibilitando, pois, o 

abrigo, em local determinado, de maiores 
contingentes populacionais do que seria possível 

admitir em habitações horizontais, e, por 

conseguinte valorizar e revalorizar estas áreas 
urbanas pelo aumento potencial de 

aproveitamento. 

 

Neste sentido, de acordo com Tudini e Mendes (2005, p. 2):  
 

A verticalização assumiu um papel muito 

importante por se constituir em uma nova forma 

de habitação, diferente das existentes 
anteriormente e que, além de tudo, foi uma nova 

forma para o capital imobiliário saciar seus 

anseios e maximizar os lucros. 
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Como destacado anteriormente, a verticalização, enquanto 

processo de expansão vertical das cidades só foi possibilitada 
principalmente pelo advento da invenção do elevador elétrico

204
, e pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias na construção civil, no entanto, 
geralmente, restrita a cidades de médio e grande porte. O que se vê na 
verdade, é a predominância de estudos sobre a verticalização das 

grandes metrópoles.  
Segundo Souza (1994, p. 189) o processo de verticalização não 

deve ser considerado apenas como uma consequência direta da 

urbanização, mas como uma das opções traçadas pelos promotores 
imobiliários. 

Esta atuação estaria ligada, portanto as estratégias adotadas por 
estes agentes nas operações de incorporação, nos financiamentos, nos 
estudos de viabilidade técnica, na construção dos edifícios e na sua 

efetiva comercialização. (CORRÊA, 1999, p. 19-20). 
No caso do processo de verticalização de Francisco Beltrão 

identificaram-se vários períodos de alternância entre a expansão e a 

retração do mercado imobiliário de apartamentos. Isso deriva de vários 
fatores internos, específicos da dinâmica imobiliária da cidade, bem 

como externos, relacionados principalmente a políticas públicas em 
âmbito federal de financiamento imobiliário. E é exatamente isso que se 
procurou entender neste capítulo. Como se deu o processo de 

verticalização na cidade e quais foram os principais agentes que 
produziram esse espaço urbano, bem como quais foram as principais 
estratégias utilizadas por eles. 

Utilizou-se como ponto de partida o trabalho realizado por 
Casaril (2004) que demonstrou a evolução desse processo de 
verticalização a partir do levantamento dos edifícios lançados na cidade 

de 1970 até o ano de 2004. Atualizou-se os dados e retificou-se 
possíveis inconsistências, para, a partir de então, analisar a 

verticalização ocorrida no período de 1998 a 2012
205

. 

                                                             
204

 O primeiro elevador elétrico foi construído por Werner Von Siemens em 
1880, sendo o Savoy Hotel o primeiro a possuir tal equipamento. O Savoy Hotel 

é um hotel de luxo localizado na Cidade de Westminster, no centro de Londres, 
inaugurado em 1889.  

http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/Elevator.htm 
205

 Ver apêndice B, que contém a relação completa dos edifícios construídos em 
Francisco Beltrão entre os anos de 1970 a 2012. 
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Foram coletados diversos dados junto a Secretaria de Obras e 

Urbanismo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
206

. Realizou-se 
o levantamento dos dados dos edifícios com o número mínimo de 04 

(quatro) pavimentos, considerando-se que a partir deles efetivamente 
inicia-se a verticalização da cidade.   

Os dados coletados diziam respeito ao ano de aprovação do 

alvará de construção; o tipo de construção
207

; a identificação do edifício 
(nome); nome do requerente/proprietário do edifício; o endereço 
completo onde seria erguido o edifício; quem era o autor do projeto 

arquitetônico e qual, a princípio, seria a firma construtora.   
Outros dados coletados referiam-se aos números do alvará; da 

data de sua expedição; do habite-se
208

; da quadra e do lote de 
construção; da área total construída; do número de pavimentos e por 
fim, da quantidade de apartamentos do empreendimento imobiliário 

vertical. 
Para ajudar na compreensão deste universo de dados coletados, 

realizou-se entrevistas com os principais agentes locais, responsáveis 

pela produção do espaço urbano da cidade de Francisco Beltrão, entre 
eles, o atual prefeito; ex-prefeitos; empresários do setor imobiliário 

(Incorporadores, Construtores, Proprietários de Imobiliárias), entre 
outros agentes. 

                                                             
206

 Levantaram-se todos os alvarás de construção com área superior a 400 m² 

que poderiam indicar uma possível verticalização. Depois de levantados esses 
dados, foi-se atrás dos processos de liberação dos mesmos para conferir os 

projetos. Neste instante identificou-se que vários dos alvarás não se tratavam 

exatamente de edifícios, mas de casas de alto padrão com elevada metragem. A 
partir desta conferência dos projetos realizou-se um campo, onde se visitou 

todos os empreendimentos selecionados para complementação de algum dado 
faltando.  
207

 Neste caso procurou-se identificar se o edifício era somente residencial ou se 

era misto (comercial e residencial). Cabe aqui uma ressalva, no levantamento 
inicial realizado por Casaril (2004) coletaram-se também edifícios 

exclusivamente comerciais, mas, como não se tratava do foco do trabalho estes 

dados foram descartados. 
208

 Foi levantado o número do habite-se dos edifícios já concluídos. No Brasil, o 

“Habite-se” é emitido pela prefeitura da cidade onde o empreendimento ou 
imóvel encontra-se localizado e autoriza o início da utilização efetiva de 

construções ou edificações destinadas à habitação. Trata-se de um documento 

que comprova que um empreendimento ou imóvel foi construído seguindo-se as 
exigências (legislação local, especialmente o Código de Obras do município) 

estabelecidas pela prefeitura para a aprovação de projetos. 
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É importante destacar que os agentes locais que atuam na 

expansão vertical não são, necessariamente, os mesmos que atuam no 
crescimento horizontal da cidade. Dinâmica que Corrêa (2013) nos 

auxilia compreender quando afirma: 
 

A produção do espaço, seja o da rede urbana, seja 

o intraurbano, não é o resultado da ‘mão invisível 

do mercado’, nem de um Estado hegeliano, visto 
como entidade supraorgânica, ou de um capital 

abstrato que emerge de fora das relações sociais. É 
consequência da ação de agentes sociais 

concretos, históricos, dotados de interesses, 

estratégias e práticas espaciais próprias, 
portadores de contradições e geradores de 

conflitos entre eles mesmos e com outros 

segmentos da sociedade (CORRÊA, 2013, p. 43). 

 

Os interesses dos agentes que produzem o espaço urbano 
apontados por Corrêa (2013) se manifestam de forma concreta na 
expansão urbana, seja ela horizontal ou vertical. Trata-se, portanto, de 

relações de submissão do papel do Estado ao interesse do capital e dos 
grupos sociais dominantes.  

 
Os agentes sociais de produção do espaço estão 
inseridos na temporalidade e espacialidade de 

cada formação socioespacial capitalista. Refletem, 

assim, necessidades e possibilidades sociais, 
criadas por processos e mecanismos que muitos 

deles criaram. E são os agentes que materializam 
os processos sociais na forma de um ambiente 

construído, seja a rede urbana, seja o espaço 

intraurbano. Afirma-se que processos sociais e 
agentes sociais são inseparáveis, elementos 

fundamentais da sociedade e de seu movimento 

(CORRÊA, 2013, p. 43-44). 

 

A verticalização deriva em parte da forma como a cidade cresce 
horizontalmente. Em Francisco Beltrão o processo também está 
relacionado com a valorização acentuada do preço do solo urbano, 

principalmente das áreas mais centrais da cidade. A análise da 
ocorrência da verticalização no município demonstra três tipologias 
construtivas. 
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 O primeiro tipo a verticalização de alto padrão, que no caso de 

Francisco Beltrão tem se intensificado a partir da grande elevação do 
poder aquisitivo da “elite” beltronense. A cidade tem sido palco do 

surgimento de novos edifícios, mais modernos, mais sofisticados, mais 
luxuosos, e inclusive cada vez mais altos. Não se pode esquecer que este 
tipo de verticalização ocorre principalmente na região central e nos 

bairros vizinhos. Este padrão faz parte dessa nova realidade 
socioeconômica local. 

O segundo tipo de verticalização está ligado diretamente a “nova” 

classe média, impulsionada principalmente, mas não exclusivamente, 
pelos financiamentos habitacionais disponibilizados pelo governo 

federal. Neste segundo grupo é preciso distinguir os edifícios de 
apartamentos populares, que são construídos por empresas privadas, ou 
seja, apartamentos simples e pequenos que se tornam acessíveis por 

conta dos valores praticados nas prestações mensais, dos edifícios com 
apartamentos maiores que também são comtemplados com 
financiamento público. 

E por fim, os conjuntos habitacionais verticais de interesse social 
que embora estejam presentes em cidades maiores, ainda não existem 

em Francisco Beltrão
209

.  
Em se tratando de poder público municipal, percebe-se a intensa 

relação do mesmo para com os representantes do capital imobiliário 

local. Existe uma linha muito tênue entre o papel do Estado e as 
pressões do Capital Imobiliário local, no tocante a produção do espaço 
urbano da cidade de Francisco Beltrão.  

Presencia-se atualmente a abertura de loteamentos em áreas 
impróprias, mudanças no Plano Diretor da cidade para atendimento de 
interesses privados, inclusive ligados ao processo de verticalização, 

como a retirada da restrição do número de pavimentos na área central da 
cidade, que até a revisão realizada em 2007 era de no máximo 15 

(quinze) pavimentos e passou a ser livre a partir de então. 
Quando da revisão do Plano Diretor de Francisco Beltrão em 

2006/2007, uma das leis promulgadas pelo executivo municipal na 

época foi a lei nº 3.384/2007 de 28 de agosto de 2007, que dispunha em 
seu art. 1º sobre os parâmetros de ocupação do solo urbano da cidade de 
Francisco Beltrão. Naquela oportunidade, na Zona Central (ZC) da 
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 Não existe na cidade conjunto habitacional de interesse social vertical. A 
opção feita pelo poder público municipal ainda é pelos conjuntos habitacionais 

horizontais. 
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cidade o limite de altura máxima permitida (Nº de pavimentos) era de 15 

pavimentos.  
Em outras zonas como a Zona de Comércio e Serviços (ZCS) e a 

Zona de Uso Misto 01 (ZUM 01) o número máximo de pavimentos 
permitidos era de 08 pavimentos. No entanto, menos de dois anos depois 
de promulgada a lei, o executivo municipal encaminhou projeto de lei 

alterando esses parâmetros, eliminando o limite de pavimentos na área 
central, e ampliando para 10 o limite de pavimentos na ZCS e na ZUM 
01. (Lei nº 3631/2009 de 09 de outubro de 2009). Apesar da revisão 

feita em 2006/2007 já existiam edifícios na região central que 
extrapolavam o limite antes da revisão do Plano Diretor. 

O Estado (Poder Público) em muitos casos é o principal 
representante da classe dominante, e acaba sendo o agente através do 
qual a incorporação imobiliária pode remover os obstáculos que possam 

atrapalhar suas intenções de mercado, ou seja, o lucro.  
É evidente que a verticalização irá modificar a paisagem da 

cidade em áreas mais específicas, geralmente nas áreas centrais e 

perímetros próximos, e isso não foi diferente em Francisco Beltrão. Ao 
voltar à questão referente a paisagem urbana, retoma-se a definição de 

Milton Santos (2008, p. 191), que a compreende 
 

Como o conjunto de aspectos materiais, através 

dos quais a cidade se apresenta aos nossos olhos, 

ao mesmo tempo como entidade concreta e como 
organismo vivo. Compreende os dados do 

presente e os do passado recente ou mais antigo, 
mas também compreende elementos inertes 

(patrimônio imobiliário) e elementos móveis (as 

pessoas e as mercadorias). 

 

Até meados dos anos 2000, a opção escolhida pelos promotores 
imobiliários locais privilegiava a construção de edifícios  com três, 
quatro ou cinco pavimentos, muitos destes voltados para a classe média. 

Esta opção vinha deixando para traz muitos terrenos vazios em áreas 
mais centrais. Essa realidade se modificou com o passar dos anos, mas 
ainda há fortes sinais de retenção especulativa do solo urbano nas áreas 

centrais, dado o elevado preço do metro quadrado. 
Esta escolha é ressaltada por Casaril (2004) que aponta que de 

1991 até 2004, foram aprovadas junto a Secretaria de Urbanismo da 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão a construção de 69 (sessenta e 
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nove) edifícios com até 05 (cinco) pavimentos e apenas 06 (seis) 

edifícios com mais de 06 (seis) pavimentos. 
Conforme a legislação do corpo de bombeiros se o edifício tiver 

mais de 10 metros de altura, este deverá contar com elevador. A 
estratégia utilizada pelos construtores é justamente reduzir o pé direito 
dos pavimentos para que edifícios com 04 (quatro) pavimentos não 

cheguem a 10 metros de altura e não precisem de elevador, o que acaba 
reduzindo o custo final do empreendimento, bem como o valor do 
condomínio a ser pago pelos futuros proprietários ou locatários. 

Ao ratificar o papel dos promotores imobiliários, é preciso 
evidenciar o papel crucial especificamente dos incorporadores 

imobiliários, que são os principais agentes que deliberam a ação para 
definir mudanças no uso do solo.   

Para Corrêa (1999, p. 20)  

 
O incorporador realiza a gestão do capital-

dinheiro na fase de sua transformação em 
mercadoria, em imóvel; a localização, o tamanho 

das unidades e qualidade do [...] [edifício] a ser 

construído é definido na incorporação, assim 
como as decisões de quem vai construí-lo, a 

propaganda e a venda das unidades. 

 

Portanto, é o incorporador que vai realizar o lançamento de novos 
produtos imobiliários, escolhendo em que áreas ou bairros da cidade 

esses empreendimentos imobiliários serão realizados. Geralmente são 
grandes conhecedores do mercado imobiliário local, pois não se 
arriscam sem ter certeza do retorno do investimento. Cabe a eles 

definirem a localização do empreendimento, o público alvo, o tamanho 
dos apartamentos, mais recentemente o número de vagas na garagem, o 
padrão de construção, bem como todos os outros atrativos que podem 

agregar valor ao imóvel produzido, como área de lazer interna e externa 
às unidades, tanto quanto de elementos ambientalmente corretos, tais 
como o reaproveitamento de águas pluviais com rede independente para 

bacias sanitárias. 
Segundo Smolka (1987, p. 47) “... o capital incorporador é aquele 

que desenvolve o espaço geográfico organizando os investimentos 
privados no ambiente construído, em especial aqueles destinados à 
produção de habitações”. Há com esta afirmação a importante 

diferenciação que pode ser realizada entre o “incorporador” e o “capital 
incorporador”.  
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Muitos poderão afirmar que se trata dos mesmos agentes e, na 

maioria dos empreendimentos, acredita-se que sejam mesmo, no 
entanto, existe o papel do incorporador sem capital, aquele que organiza 

os parceiros em detrimento de um empreendimento. Neste caso, ele vai 
associar o proprietário do solo urbano, investidores, empresas 
construtoras, escritórios de engenharia e arquitetura, bem como os 

futuros proprietários dos apartamentos para a concretização do 
empreendimento. Trata-se aqui da figura do incorporador responsável 
pela construção de edifícios em sistema de Administração por 

Condomínio
210

.  
Para Souza (1994, p. 192): 

 
O incorporador é quem compra o terreno, quem 

contrata o arquiteto para a elaboração do projeto, 
quem paga os emolumentos à Prefeitura e ao 

cartório e quem, quando vai fazer uma venda, 
deverá pagar a campanha de venda. Ele arca, 

portanto, com o maior número de custos do 

processo de produção do edifício, mas também 
realiza o maior lucro, exatamente na transação da 

venda do terreno embutida no preço do imóvel 

(tendo como base à fração ideal). 

 

Geralmente, os promotores ou empreendedores imobiliários não 
se preocupam com a ocupação racional do espaço urbano, não levando 
em consideração a infraestrutura já existente, muito menos o impacto 

que irão causar à vizinhança
211

. 
Para Cordeiro Filho (2009, p. 53) o objetivo do incorporador é 

“evitar riscos e tomar decisões e cuidados para não causar danos 

financeiros ou outros como consequência”. Essa visão denota 
claramente a opinião da maioria dos incorporadores em relação à 
iniciativa dos mesmos em lançar novos empreendimentos imobiliários. 

                                                             
210

 Nesse sistema a obra é custeada pelos próprios adquirentes, através de um 

fluxo de desembolso adequado às suas disponibilidades e compatível ao 
desenvolvimento de diversas etapas da obra. Cabe ressaltar que até a entrega da 

obra todos os valores deverão estar quitados. 
211

 Cabe aqui uma ressalva que é a possibilidade da utilização do EIV (Estudo 

de Impacto de Vizinhança) pelas prefeituras municipais, instrumento urbanístico 

proposto pelo Estatuto da Cidade, no sentido de avaliar os impactos causados 
pelos grandes empreendimentos imobiliários no seu entorno, principalmente no 

sistema viário. 
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Ainda, segundo o autor, “a atividade de incorporação é frenética e 

altamente competitiva” principalmente nas grandes cidades. Devido à 
grande concorrência, é necessário que o incorporador atue com 

profissionalismo e que tenha profundo conhecimento do mercado onde 
atua. “Precisa ainda ter foco bem definido e, ao mesmo tempo, atender 
às necessidades dos futuros usuários do imóvel ou do adquirente” 

(CORDEIRO FILHO, 2009, p. 53-54). 
O que Cordeiro Filho (2009) apresenta é a visão empresarial, que 

tem como objetivo principal a obtenção do lucro, de preferência com 

nível de risco mínimo ou zero. A incorporação, portanto, só é levada a 
frente quando se tem certeza de seu sucesso. Para isso o incorporador 

procura oferecer um produto novo, que atenda às demandas atuais dos 
consumidores. 

 
O consumidor quer projetos modernos, 
inteligentes, que satisfaçam a seus desejos. Tais 

projetos devem considerar o desenvolvimento de 

tecnologias e, conforme o caso, devem sempre 
prever modernidades. Espaços convenientes para 

as necessidades da dona-de-casa, espaços para os 
jovens e as crianças, fiações embutidas para salas 

de internet rápida, escritórios para atendimento 

com pontos para computadores, fax e outras 
inovações são fundamentais (CORDEIRO 

FILHO, 2009, p. 54). 

 
A citação demonstra o interesse de atender a novas demandas do 

consumidor, para satisfazer os seus desejos, no entanto, essas demandas 

são criadas pelas empresas de marketing para facilitar a venda desses 
empreendimentos. E para que isso se concretize com segurança para o 
incorporador é preciso desenvolver novas metodologias de análise de 

viabilidade e de desejos do consumidor. 
Um dos indicadores da dinâmica do mercado de apartamentos, ou 

seja, do processo de verticalização é o desempenho da indústria da 

construção civil, um dos setores mais dinâmicos da sociedade urbana 
capitalista. Destaca-se que sua ação se estende ao atendimento de outros 

setores como o comércio de materiais de construção e a própria indústria 
de materiais de construção, assim como, caracteriza-se por absorver um 
contingente de mão de obra superior a outros setores devido ao baixo 

índice de mecanização.  
Para que haja compreensão adequada dos diferentes elementos 

que fazem parte do processo de verticalização no município, realizar-se-
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á a periodização do mesmo a partir do ano de 1970, período considerado 

um marco para a leitura deste fenômeno na cidade de Francisco Beltrão. 
 

 

4.1 – O Processo de Verticalização Urbana entre os anos de 1970 a 

1979 

 
No período compreendido entre os anos de 1970 a 1979 foi 

quando foram lançados os primeiros edifícios com mais de 04 (quatro) 

pavimentos na cidade. Este período também é destacado pela maioria 
dos pesquisadores da verticalização urbana brasileira, dentre os quais: 

Souza (1994), Mendes (2009), Cordeiro Filho (2009), Someck (1997), 
Casaril e Fresca (2007), Fresca (2009) e Tudini e Mendes (2005). 

Para Mendes (2009, p. 15) “O processo de verticalização, 

apreendido como o processo de construção de edifícios de 04 
pavimentos ou mais, representa uma das características simbólicas da 
urbanização brasileira”. 

De acordo com Casaril e Fresca (2007, p. 169) 
 
Inúmeros pesquisadores brasileiros em especial os 
geógrafos, conceituam a verticalização urbana 

como sendo resultante de múltiplas formas de 
capital – fundiário, produtivo, imobiliário e 

financeiro, que, por sua vez, criam e recriam o 

espaço urbano. As principais abordagens 
utilizadas pelos pesquisadores dão destaque para 

as questões sócio-econômicas, para os aspectos 
históricos, para o planejamento urbano, para o 

urbanismo, além de questões culturais e meio 

ambiente urbano.  

 

O primeiro edifício com mais de quatro pavimentos construído 
em Francisco Beltrão foi o Edifício Rosseto, com 560 m

2
 (quinhentos e 

sessenta metros quadrados) de área total construída, localizado na 

confluência da Avenida Júlio Assis Cavalheiro com a Rua Curitiba, bem 
próximo à praça central da cidade. Este primeiro empreendimento não é 

exclusivamente residencial, o térreo é de uso comercial, justamente por 
se localizar na área central, região comercial de grande fluxo 
populacional (Foto nº 06). 
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Todos os 11 (onze) edifícios com mais de 04 (quatro pavimentos) 

construídos entre 1970 e 1979 são edifícios comerciais e residenciais e 
se concentram na área central da cidade.  

Uma característica da verticalização nos anos de 1970 a 1979 é 

que alguns dos edifícios construídos eram grandes em metragem 
(ocupavam dois lotes), no entanto, tinham poucos pavimentos, o que 

demonstra a opção pela construção de edifícios vinculados aos padrões 
de consumo e habitação da época, ou seja, as pessoas mudavam para os 
apartamentos e mesmo assim, mantinham o padrão de habitação das 

residências térreas.  
O edifício mais alto construído nos anos setenta foi o Edifício 

Giacobo, em 1977, com 07 (sete) pavimentos e área total de 2.583,00 m² 

(dois mil, quinhentos e oitenta e três metros quadrados), localizado na 
Travessa Frei Deodato, esquina com a praça central de Francisco 

Beltrão. 
Considera-se oportuna a sistematização dos empreendimentos 

verticais edificados neste período, o que resulta no acompanhamento 
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mais adequado do ano de construção, área e protocolo dos edifícios 

(tabela nº 19). 
 

 
 

Ao todo foram construídos no período de 1970 a 1979, 11 (onze) 

edifícios, que juntos somaram mais de 15.000 m² (quinze mil metros 
quadrados) de área construída. 

 

 

4.2 – O Processo de Verticalização Urbana entre os anos de 1980 a 

1989 

 
Os anos oitenta foram marcados pelo grande impulso do processo 

de verticalização urbana de Francisco Beltrão. Cabe lembrar que foi 
nesse mesmo período que houve o lançamento de muitos loteamentos na 
cidade. 

De acordo com Fresca (2009), o processo acelerado da produção 
do espaço vertical em diversas cidades brasileiras de modo geral, é 
resultado de três aspectos: o primeiro vinculado ao período de recessão 

econômica dos anos 1980; o segundo a intensificação do processo de 
urbanização das cidades com mais de 100.000 (cem mil) habitantes; e o 

terceiro referente à expansão em termos numéricos da classe média. 
 O primeiro aspecto está relacionado ao período de recessão 

econômica dos anos 1980, marcado pelas elevadas taxas de inflação, que 

fizeram do mercado imobiliário uma alternativa para o investimento de 
capital, seja ele produtivo, fundiário ou financeiro, desta forma permitiu 
a expansão do setor da construção civil com a produção de edifícios.  

O segundo aspecto diz respeito à intensificação do processo de 
urbanização resultado da dinâmica socioespacial brasileira das cidades 
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com mais de 100.000 (cem mil) habitantes e está presente em várias 

regiões metropolitanas do território nacional.  
Neste sentido, Francisco Beltrão, se apresenta como uma cidade 

de porte médio, criada com os requisitos de um centro urbano de 
importância regional e que vem passando, ao longo dos anos, por 
grandes transformações em sua paisagem devido à presença, cada vez 

mais constante, da verticalização. 
Como já visto anteriormente, apesar da verticalização ter se 

iniciado ainda nos anos setenta, a verticalização de grande porte, ou seja, 

a construção de edifícios com mais de 10 (dez) pavimentos, se iniciou 
apenas nos anos oitenta, com a construção do Edifício Maria Adriana

212
 

na região central da cidade, obra esta iniciada em 1984. Este novo tipo 
de verticalização se concentrou na região central da cidade (Foto nº 07).  

Apesar do bom momento da verticalização brasileira estar 

relacionado com o período da recessão econômica dos anos 1980, que 
fizeram do mercado imobiliário uma alternativa para o investimento do 
capital, a retomada da verticalização em Francisco Beltrão com maior 

intensidade só ocorreu depois das enchentes de 1983.  
Para o entrevistado Dalcy Salvatti era preciso definir algum 

projeto de interesse e motivação para os moradores da cidade, já que 
depois das enchentes muita gente estava indo embora de Francisco 
Beltrão.  

As lideranças locais
213

 entenderam que “era preciso fazer algo 
para gerar um impacto positivo na cidade”, como não existiam edifícios 
com mais de 08 (oito) pavimentos, criou-se um grupo de pessoas

214
, que 

no sistema de condomínio, iniciaram a construção do Edifício Maria 
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 Edifício Comercial e Residencial com 13 pavimentos e área total de 4.753,33 

m², com dois apartamentos por andar, e construído pela Construtora Sudoeste, 
de propriedade dos irmãos Odair Serraglio e Odarci Serraglio. 
213

 A presença de um número considerável de clubes de serviço na cidade 

apontam para a organização da sociedade Beltronense, no sentido, de buscarem 
a partir de suas lideranças locais, seja ela política ou empresarial, superar as 

crises econômicas nacionais ou locais. O primeiro Rotary Club de Francisco 

Beltrão foi criado ainda nos anos sessenta, e foi o Rotary Francisco Beltrão 
(1967), depois veio o Rotary Integração (1990), Marrecas (1992), Alvorada 

(1995), 3º Milênio (2001), Cango (2005), Novas Gerações (2007), Urio Park 
(2008), Vila Nova (2010), Cidade Norte (2010) e por último o Industrial (2011). 
214

 De acordo com Casaril (2004, p. 65) a construção do Edifício Maria Adriana 

se deu no sistema de condomínio. Esse condomínio teve a participação de 15 
comerciantes, de uma professora, um agricultor, e de diversos profissionais 

liberais, tais como médicos, dentista, engenheiros civis, contador e advogados.  
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Adriana, localizado na esquina da Avenida Júlio Assis Cavalheiro com a 

Rua Palmas. 
 

 
 

Na visão de Dalcy Salvatti era preciso aumentar a “autoestima da 

população” e fazer com que ela voltasse a investir na cidade. O 
condomínio criado foi formado, a princípio, por pessoas que queriam 
que a cidade “mudasse de rumo”. No entanto, é preciso entender que 

essa é uma opinião pessoal impregnada de subjetividade. 
Segundo Odair Serraglio, um dos responsáveis pela construção 

deste edifício, como ele e o irmão eram muito jovens, o pessoal da 

cidade duvidava que os mesmos fossem terminar o edifício.  
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Esse edifício deu destaque para a cidade, já que nessa época nem 

a cidade de Cascavel
215

 possuía um edifício de grande porte. 
Outro entrevistado, o Dr. Aryzone Mendes de Araújo destaca que 

o surgimento dos edifícios em Francisco Beltrão estava muito atrelado 
as pessoas que se organizavam em sistema de condomínio e levantavam 
os edifícios. Segundo ele, isso demonstrava a elevação do poder 

aquisitivo da população Beltronense.  
A visão apresentada por Alberto Giaretta auxilia na compreensão 

de outros elementos contidos no processo de verticalização da cidade, 

principalmente a partir dos anos 1980. Para ele o que ocorreu foi: 
 
Uma mudança cultural em Francisco Beltrão. Os 
filhos dos pioneiros que tinham uma condição 

melhor de vida, estavam indo estudar fora, em 
Curitiba, Santa Maria/RS, ou outras cidades que 

tinham universidades. Nessas cidades acabaram 

criando o hábito de morar em apartamento. 
Quando surgiram os primeiros condomínios de 

edifícios aqui em Francisco Beltrão, as pessoas 

não tinham interesse em morar em apartamento, 
preferiam uma casa que tivesse um bom quintal. 

Outros aspecto importante a destacar está 
relacionado a dificuldade de acesso aos 

financiamentos bancários disponíveis, portanto, 

os edifícios na sua grande maioria, foram 
construídos na forma de condomínio, ou seja, 

sociedade de pessoas com a finalidade de 
construir um bem imóvel, no caso, um edifício. 

Atualmente, morar em apartamento passou a ser 

até uma questão de segurança. (Grifo nosso). 

 

Um dos problemas destacados por vários entrevistados era 
justamente a dificuldade de comprovação de renda por parte da 
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 Em 1980 a cidade de Cascavel/PR possuía 163.459 habitantes. Atualmente 

segundo dados da estimativa populacional do IBGE, a população do município 
já seria de aproximadamente 310 mil habitantes, sendo, portanto, a 5ª cidade 

mais populosa do Estado do Paraná. A cidade de Cascavel segundo o REGIC 
(2007) é classificada como Capital regional B, enquanto a cidade de Francisco 

Beltrão é classificada como Centro sub-regional A. Dentro da Rede Urbana, 

Francisco Beltrão estaria ligado à Cascavel, que posteriormente se ligaria à 
Curitiba, Capital do Estado do Paraná. 
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população, seja dos mais pobres ou até mesmo dos mais ricos. Essa ideia 

é reforçada por Casaril (2004) que afirma que a cidade de Francisco 
Beltrão não registrou nenhum edifício financiado pelo Banco Nacional 

de Habitação (BNH) extinto em 1986. 
Celso Mezzomo em entrevista também destaca o período pós-

enchente de 1983 como crucial para o desenvolvimento da 

verticalização da cidade. Ainda segundo Mezzomo depois do início da 
construção desse edifício foram construídos pelo menos mais 10 (dez) 
edifícios.  

Para ele o período de inflação tornava muito complicado a 
construção de edifícios de grande porte, porque os valores alteravam 

muito, e não existia na cidade nenhuma grande empresa que construísse 
que tivesse condições de arcar com a construção do edifício, do inicio ao 
fim da obra. Nesse sentido, demorava-se mais tempo para o término da 

construção dos edifícios. 
A tabela nº 20 registra que entre os anos de 1980 e 1989 foi 

iniciada a construção de 26 (vinte e seis) edifícios na cidade de 

Francisco Beltrão
216

, com destaque para os anos de 1987, 1988 e 1989. 
Nestes anos surgiram mais da metade dos edifícios com 04 (quatro) 

pavimentos do período, e ao levar-se em consideração o somatório da 
área construída, isso representou mais de 66% do total de área 
construída em edifícios residenciais.  

Em 1986 é iniciada a construção do Edifício Araucária, que 
apesar de se encontrar localizado na região central, está fora do eixo da 
Avenida Júlio Assis Cavalheiro. Trata-se de um edifício exclusivamente 

residencial de 18 (dezoito) pavimentos, construído no encontro das ruas 
São Paulo e Palmas. Sua área total é de 6.060,46 m² (seis mil e sessenta 
metros quadrados e quarenta e seis centímetros quadrados) sendo 

construído também pela Construtora Sudoeste em sistema de 
condomínio (Foto nº 08). 
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 Cabe aqui lembrar que se refere apenas aos edifícios residenciais ou 
comerciais e residenciais, portanto, não faz parte deste universo a construção de 

edifícios exclusivamente comerciais. 
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Já em 1987 foram iniciadas as obras do Edifício São Fernando, 

com 17 (dezessete) pavimentos, com área total de 6.309,69 m² (seis mil, 
trezentos e nove metros quadrados e sessenta e nove centímetros 
quadrados), localizado na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, e do Edifício 

Ilha do Mel com 18 (dezoito) pavimentos com área total construída de 
7.415,88 m² (sete mil, quatrocentos e quinze metros quadrados e oitenta 

e oito centímetros quadrados), localizado na Rua Romeu Lauro 
Werlang, também região central da cidade, próximo do Bairro Nossa 
Senhora Aparecida. 

Objetivando apresentar de forma sistemática a evolução do 
processo de edificação vertical no município, elaborou-se a tabela nº 20. 
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Os anos oitenta apesar de registrarem uma mudança no padrão da 
verticalização da cidade, com a construção de edifícios cada vez mais 
altos, ainda vai registrar um número significativo de edifícios sendo 

construídos com quatro ou cinco pavimentos. Foram 14 (quatorze) do 
total de 26 (vinte e seis) edifícios que tiveram suas obras iniciadas no 
período. No entanto, começa e se perceber que o interesse dos 

incorporadores imobiliários se volta para outras regiões da cidade, como 
o Bairro Alvorada, Cristo Rei, CANGO, Nossa Senhora Aparecida, 

Industrial, Presidente Kennedy e Vila Nova.  
Destaque para o bairro Vila Nova onde serão construídos 06 

(seis) edifícios, sendo 04 (quatro) deles dentro do Residencial Vila Nova 

(Foto nº 09), obra da Construtora Sudoeste, iniciada em 1987, com área 
total de 3.812,12 m² (três mil, oitocentos e doze metros quadrados e 
doze centímetros quadrados), dividido em 04 (quatro) blocos com 16 

(dezesseis) apartamentos cada, totalizando 64 (sessenta e quatro) 
apartamentos de 59,58 m² (cinquenta e nove metros quadrados e 

cinquenta e oito centímetros quadrados). Este deslocamento da atenção 
para este bairro já é reflexo da presença da Faculdade de Ciências 
Humanas de Francisco Beltrão (FACIBEL), que no período seguinte foi 

transformada em Universidade Estadual (UNIOESTE). 
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Almejando subsidiar melhor a compreensão do processo, 

apresentar-se-á os dados vinculados a verticalização na cidade de 
Francisco Beltrão a partir dos anos 1990. 

 

 

4.3 – O Processo de Verticalização Urbana entre os anos de 1990 a 

1999 
 
Nos anos noventa um novo patamar é vencido com a 

verticalização de Francisco Beltrão, surgem os primeiros edifícios com 
mais de 20 (vinte) pavimentos na cidade. 

Depois de o Brasil ter sua economia oscilando entre períodos de 

estagnação e inflação (estagflação) durante os anos de 1987 a 1993, veio 
o Plano Real em 1994 (BAER, 1996). 

Com o controle da inflação e a estabilidade da moeda, o plano em 
si conseguiu alavancar a economia brasileira, apesar de registrar retração 
na construção de edifícios a partir de 1997, ou seja, passada a euforia 

inicial, o que se viu no mercado imobiliário foi novamente uma retração 
no lançamento de edifícios, o que pode ser constado empiricamente a 
partir da redução dos alvarás liberados para a construção de edifícios na 
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cidade de Francisco Beltrão, processo evidenciado pelos números 

expressos na tabela nº 21. 
 

 
 

Nos anos noventa, dos 34 (trinta e quatro) empreendimentos 

imobiliários verticais lançados na cidade, 30 (trinta) eram de edifícios de 
quatro e cinco pavimentos, sendo outros dois edifícios com seis 
pavimentos. Depois deste período existe uma grande lacuna, aparecendo 

mais dois edifícios, esses no caso, com mais de 20 (vinte) pavimentos, o 
que seria a grande novidade de Francisco Beltrão à época. 

Os dois edifícios com mais de 20 (vinte) pavimentos surgiram 

justamente no período pós-lançamento do “Plano Real”. O primeiro 
edifício a ter suas obras iniciadas foi o Edifício Real Center, em 1994, e 

foi construído também em sistema de condomínio. O edifício de 22 
(vinte e dois) pavimentos foi construído por outra empresa de capital 
local, a ENGEBEL – Engenharia e Empreendimentos, de propriedade de 

Valnei Ghedin. O empreendimento possui área total de 11.435,54 m² e 
está localizado na Rua Antônio de Paiva Cantelmo, região central da 
cidade, bem próximo a praça central (Foto nº 10). 
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Em 1996 é lançado à venda o maior edifício de Francisco Beltrão, 

até então, o Edifício Millenium com 23 (vinte e três) pavimentos, 
localizado na Esquina da Avenida Júlio Assis Cavalheiro com a Rua 
Curitiba. O edifício era inovador, pois seu projeto previa apenas um 

apartamento por andar. Apesar de lançado em 1996, as obras só foram 
iniciadas em 1998, sendo que o empreendimento possui área total de 

6.544,93 m². Os apartamentos do edifício eram na sua grande maioria de 
247,70 m². Cabe aqui destacar novamente que este novo edifício 
também foi construído no sistema de condomínio e foi executado 

também pela ENGEBEL (Foto nº 11). 
Quanto ao Edifício Millenium cabe destacar que, quando se 

levantou as guias de ITBI da cidade de Francisco Beltrão, identificou-se 

que o condomínio do edifício só foi regularizado em 2012. Na 
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oportunidade, o senhor Jair Casanova
217

 foi questionado a respeito da 

demora na regularização e, segundo Casanova, isso se deu justamente 
por se tratar de um edifício em sistema de condomínio, onde seus 

proprietários só terminaram de pagar a construção do mesmo nesse 
período.  

 

 
 

Neste sentido, o Senhor Jair Casanova destacou que os 
proprietários compraram e regularizaram a fração do solo, o que acaba 
saindo mais barato. Ainda segundo o entrevistado, em 2013 um 

apartamento neste edifício custava no mercado imobiliário 
aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais) o metro quadrado. No entanto, o custo da 

unidade pelo sistema do condomínio saiu por volta de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) o metro quadrado.  
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 Responsável pelo Departamento de Administração Tributária da PMFB. 

Entrevista concedida por Jair Casanova. [nov. 2013]. Arquivo mp3 (47 min.). 
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Cabe aqui destacar que todos os empreendimentos verticais 

lançados desde 1970 com número de pavimentos superior a 15 (quinze) 
pavimentos foram destinados às famílias de maior poder aquisitivo da 

cidade, ou seja, empresários, profissionais liberais, entre outros 
segmentos profissionais. 

 

 

4.4 – O Processo de Verticalização Urbana entre os anos de 2000 a 

2009 

 
O período compreendido entre os anos de 2000 a 2009 foi 

marcado pela retomada do crescimento da economia brasileira, sendo 
uma de suas principais colunas de sustentação o crescimento do setor da 
construção civil. Isso pode ser atrelado aos 12 (doze) anos dos governos 

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidente Dilma Rousseff, 
ambos do PT (Partido dos Trabalhadores).  

Segundo Sader (2013, p. 07) “o Brasil mudou – e mudou para 

melhor – nesses dez anos, e recordar com precisão o que era o país antes 
de janeiro de 2003 é um exercício necessário”. O período: 

 
[...] que teve fim em 2002 combinou várias formas 

de retrocesso. Entre elas, a prioridade do ajuste 
fiscal, as correspondentes quebras da economia e 

as cartas de intenção do FMI, que desembocaram 
na profunda e prolongada recessão que o governo 

Lula herdou. Na estrutura social, o desemprego, a 

precarização das relações de trabalho, a exclusão 
social e o aumento da desigualdade deram a 

tônica. Já a política foi reduzida a complemento 
da ditadura da economia, assim como o Estado foi 

reduzido a Estado mínimo, com a centralidade do 

mercado (SADER, 2013, p. 07). 

 

Mas cabe aqui destacar a ação desses governos no atendimento de 
uma demanda social, há muito tempo reprimida, que é a habitação. Este 
período foi marcado pelo espetacular avanço do mercado de construção 

de moradias, como é o caso dos apartamentos. 
 

Nos governos Lula e Dilma os programas 
habitacionais como Minha Casa Minha vida, que 

oferecem subsídio aos mais necessitados, menores 

taxas e maior disponibilidade de crédito e 
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financiamento para a reforma e compra de 

imóveis residenciais, ajudaram a melhorar as 

condições de moradia dos brasileiros (sobretudo 
nos centros urbanos) e a reduzir o déficit 

habitacional existente no país (MATTOSO, 2013, 

p. 111). 

 

Infelizmente, em âmbito nacional, bem como local, boa parte 
destes subsídios acabou sendo incorporado ao lucro dos incorporadores 
imobiliários, por falta de políticas públicas urbanas no âmbito 

municipal, que minimizassem o impacto da especulação imobiliária. 
Neste sentido, toda vez que o teto dos valores financiados pelo PMCMV 
é elevado, os imóveis de maneira geral também tem seus preços 

reajustados. 
A tabela nº 22 dá demonstrações claras do que foi dito 

anteriormente. Depois dos anos noventa, com a ascensão do presidente 
Lula em 2003, o mercado imobiliário começou a reagir. De 2002 até 
2009, ano a ano, os investimentos na produção de edifícios só 

cresceram, apesar de registrar um pequeno recuo em 2004 e novo recuo 
a partir de 2008, este último fruto da crise econômica mundial, que fez 
com que os investidores, incorporadores locais tirassem o pé do 

acelerador. Passado este período de incertezas o setor da construção de 
edifícios em Francisco Beltrão sofreu novo processo de aceleração a 

partir de 2010. 
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Ao todo foi iniciada no período a construção de 98 (noventa e 

oito) edifícios residenciais e residenciais/comerciais com 04 (quatro) ou 
mais pavimentos, o que é mais do que já havia sido construído na cidade 

em toda sua história anterior (71 edifícios). Para os empresários do setor 
imobiliário local isso foi muito importante. 

No caso específico de Francisco Beltrão, além destas questões 

econômicas nacionais, a cidade também reflete o avanço do ensino 
superior no município, e isso fez com que a região compreendida pelos 
bairros Industrial, Vila Nova, Miniguaçu e Jardim Seminário se 

destacassem das demais regiões de Francisco Beltrão, justamente, por se 
localizarem em uma área de grande dinâmica socioespacial, devido ao 

intenso número de pessoas que por ali circulam diariamente, bem como 
por nestes bairros estarem localizados vários usos do solo especiais, 
como a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); a 

Universidade Paranaense (UNIPAR); o Centro Sulamericano de Ensino 
Superior (CESUL) e a União de Ensino Superior do Sudoeste do Paraná 
(UNISEP).  

Nestes bairros foi priorizada pelos promotores imobiliários a 
construção de edifícios com menos pavimentos, sendo a sua maioria de 

04 (quatro) ou 05 (cinco) pavimentos. Este processo também tem sido 
impulsionado por conta da chegada de outros serviços e com a mudança 
nos parâmetros de ocupação do solo urbano destes bairros, o que de 

certa forma, tenta reverter o grande impacto da valorização do preço do 
solo urbano nesta região. Neste sentido, os incorporadores começaram a 
construir edifícios mais altos e com elevado padrão de construção, para 

atender a uma clientela melhor remunerada.  
A partir de 2002 a verticalização de Francisco Beltrão passou a 

ser mais intensa, constituindo os bairros onde estão localizadas a 

universidades no segundo grande eixo de verticalização e adensamento 
de área construída, só perdendo para a região central da cidade. No 

entanto, cabe destacar que no bairro Centro ainda se concentram os 
edifícios mais altos da cidade.  

Em 2009 foi lançado o Edifício Royalle, localizado na Av. Júlio 

Assis Cavalheiro, nº 605, na principal região comercial da cidade, ou 
como afirma o entrevistado Alberto Giaretta “no endereço mais nobre da 
cidade”, compreendida entre as ruas Tenente Camargo e Antonina. O 

edifício será o mais alto de Francisco Beltrão, possuirá 24 (vinte e 
quatro) pavimentos, sendo dois de garagens subterrâneas, dois de salas 

comerciais e 20 (vinte) de apartamentos. Este edifício é um 
empreendimento da Anel – Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Figura 
nº 16). 
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A Anel Empreendimentos Imobiliários é uma empresa familiar 
que Alberto Giaretta criou em 2004 para administrar os imóveis que foi 

comprando e construindo com o passar dos anos. O primeiro grande 
empreendimento da incorporadora é o Edifício Royalle

218
.  

Segundo Giaretta a empresa atua num nicho de mercado bastante 

diferenciado, onde a qualidade do acabamento é quem faz a diferença, 
busca, portanto, o cliente Classe A. 

O advogado e ex-sócio de imobiliária em Francisco Beltrão diz 

não buscar uma expansão “maluca”. De acordo com ele, só começaram 
a vender os apartamentos depois que o edifício já estava quase que 

totalmente concluído, justamente para dar mais segurança para o 
comprador. Isso mostra a entrada no mercado local de empresas locais 
com capital suficiente para realizarem um empreendimento de grande 

porte, afinal, importante parcela dos maiores edifícios de Francisco 
Beltrão foram construídos no sistema de condomínio. 
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 A empresa Anel atualmente desenvolve dois projetos, o Edifício Royalle em 

Francisco Beltrão e o Edifício Porto Madero em Paranaguá/PR. 
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 Para Giaretta quando eles decidiram construir o edifício, fizeram 

uma pesquisa de mercado.  
 

A ideia era buscar algo diferente, nós temos 
apartamentos Duplex no edifício, procuramos 

fazer diversos tipos de apartamento no mesmo 
edifício, para sair da mesmice, é um edifício com 

um padrão diferenciado, nosso edifício é todo 

pastilhado, número mínimo de duas vagas de 
garagem por apartamento, tem sauna, piscina, sala 

de festas, como meu objetivo principal era as 

lojas, são 24 pisos, sendo dois para baixo 
(garagens) e 22 para cima (dois comerciais). Nós 

não fizemos o lançamento do edifício, só comecei 
a vender o edifício quando ele estava na 6ª laje, e 

quando comecei a vender, as lojas já estavam 

prontas, no nosso caso, o cliente ainda está 
pagando e o edifício já está ficando pronto. Têm 

imóveis que estou vendendo agora, no entanto, o 

acabamento interno é por conta do comprador. É 
um edifício de 23 unidades, e nós só temos 06 

unidades para vender, mas temos várias 
negociações em andamento, nós não vendemos 

tudo porque seguramos a venda para o final, toda 

a venda é direta, comigo ou com meu filho para 
fechar o negócio. O início da obra foi em 2010 e a 

previsão de entrega é para dezembro de 2014. O 
preço do m² do apartamento tipo 01

219
, que é tipo 

mais simples de apartamento a venda, gira em 

torno de R$ 1.800,00. 

 

O Edifício Royalle conta ainda com outros três tipos de 
apartamentos

220
 sendo dois deles na cobertura (Figura nº 17). Está sendo 

construído pela ENGEBEL – Engenharia e Empreendimentos, de 

propriedade de Valnei Ghedin e conta com área total de 9.212,61 m².  
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 Apartamento tipo 01 – Área total de 278,89 m², sendo dois quartos, mais 

uma suíte e duas vagas na garagem. 
220

 Apartamento Tipo 02 – Área total de 450,18 m², sendo três suítes e de duas a 

quatro vagas na garagem. Apartamento Duplex – Área total de 313,48 m², sendo 

dois quartos, mais uma suíte e duas vagas na garagem. Apartamento na 
cobertura – Área total de 450,18 m², sendo três suítes com quatro vagas na 

garagem.  
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Fazendo um exercício rápido sobre quanto custaria 

aproximadamente um apartamento na cobertura do Edifício Royalle, 
estima-se valores próximos dos R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), 

sem acabamento. O que pode fazer este valor se elevar expressivamente, 
dependendo do padrão de acabamento escolhido para o apartamento. 

O que se verifica é o surgimento de um novo nicho de mercado 

em Francisco Beltrão, pois comprar um apartamento por mais de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) exige um grupo de consumidores 
altamente capitalizados, e isso significa que a cidade possui um novo 

padrão de consumo imobiliário.  
 



239 

 

 
 
 



240 

 

Com o surgimento de novo segmento consumidor, o município 

possui atualmente, uma grande diversidade de apartamentos, desde 
apartamentos pequenos, direcionados para as famílias de baixa renda e 

para os estudantes universitários, apartamentos de tamanho médio e até 
apartamentos com grande metragem (duplex e até tríplex).  Encontram-
se também diversos padrões de construção, desde o padrão popular, 

passando pelo médio, fino e luxo.  
A tabela nº 23 demonstra a participação da verticalização de 

Francisco Beltrão por período. Como se pode ver existe uma evolução 

significativa da área construída de edifícios na cidade, principalmente a 
partir dos anos 2000, mais especificamente 2002 (Tabela nº 22).  

Ao todo o período compreendido entre os anos 2000 e 2009 
foram responsáveis por uma área construída total de aproximadamente 
174 mil metros quadrados, o que representa 32,29% do total de área 

total construída de edifícios residenciais e residenciais/comerciais com 
04 pavimentos ou mais na história da verticalização da cidade. 

 

 
 

O que é incontestável é a relevância dos dados referentes a 

verticalização que ocorre entre os anos de 2010 e 2012. Só nestes três 
anos a área construída em m² de edifícios foi maior que nos períodos 
anteriores, e representa mais de 37% do total. No entanto, cabe aqui 

observar que houve uma mudança no padrão desses edifícios, pois 
apesar da elevada área construída por período, o número de edifícios foi 
significativamente reduzido, o que significa que atualmente os edifícios 

construídos em Francisco Beltrão estão ficando cada vez mais altos. É a 
respeito do que se versará a seguir. 
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4.5 – O Processo de Verticalização Urbana entre os anos de 2010 a 

2012 
 

A partir de 2010 ocorre um novo marco na verticalização de 
Francisco Beltrão. Em apenas três anos foram 79 (setenta e nove) 
edifícios que tiveram suas obras iniciadas, o que representa quase 32% 

do total de edifícios residenciais e residenciais/comerciais construídos 
no período compreendido entre os anos de 1970 e 2012 (conforme a 
tabela nº 23).  

Para Celso Mezzomo (2013) 
 
Hoje, em Francisco Beltrão há cerca de 30 
edifícios em construção acima de 10 pavimentos, 

eu estou com um projeto agora para 26 
pavimentos na cidade. Na verdade, o que saiu na 

cidade foi muito condomínio, e esse sistema com 

inflação é complicado, porque os valores alteram 
muito, e não tinha ninguém que construísse e 

bancasse toda a obra. A primeira empresa que 

começou a vender imóvel na planta, fomos nós, a 
KVM que tem 10 anos, portanto, é bem recente 

este tipo de incorporação, agora continua os 
condomínios, mas tem muitos empresários, 

construtoras, que estão fazendo este tipo de obra. 

Quanto a questão da valorização imobiliária, de 
uns 10 a 12 anos para cá, os preços dos terrenos 

deram saltos absurdos, e também esse é um dos 
motivos da verticalização, como o terreno ficou 

muito caro, ninguém compra mais um terreno de 

três ou quatro milhões de reais para fazer um 
predinho de quatro pavimentos. Nossos terrenos 

tiveram uma grande valorização que não se 

explica. Se olhar hoje, onde estão surgindo os 
novos edifícios, não são mais na área central. 

Excetuando o Edifício Royalle, o resto está saindo 
nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Vila Nova, 

CANGO, Industrial, no Alvorada, entre outros.  

 
A tabela nº 24 demonstra que a verticalização apesar de ser 

significativa entre os anos de 2010 e 2012, em relação aos períodos 

anteriores, começa a dar sinal de estabilização, fruto da acomodação do 
mercado, resultado da grande oferta de apartamentos disponíveis 

atualmente para compra e venda. O ano de 2011 foi o que registrou o 



242 

 

maior crescimento anual da história de Francisco Beltrão, sendo maior 

que o registrado nos períodos anteriores. 
 

 
 

Estes indicadores chamaram a atenção do Sinduscon/PR e do 
SEBRAE/PR que iniciaram uma pesquisa sobre o mercado da 

construção civil em Francisco Beltrão e Pato Branco
221

, cidades que 
despontaram no cenário estadual registrando grande aquecimento do 
mercado imobiliário vertical.  

A tabela nº 25 demonstra apenas os dados de 2011 e 2012 
divulgados pela pesquisa. Neles percebe-se que não é só a construção de 

edifícios que tem impulsionado o setor da construção civil, mas todos os 
segmentos, ganhando destaque o segmento residencial, que engloba a 
produção de casas e também de edifícios de apartamentos. 

 

 
 
 
 

 

                                                             
221

 Apesar de o estudo ser também sobre Pato Branco, será destacado apenas os 

dados sobre Francisco Beltrão. 
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Outros dados que nos ajudam a compreender o que está 

acontecendo em Francisco Beltrão são os dados da arrecadação do IPTU 
e do ITBI dos anos de 1998 a 2012. Constatou-se que a arrecadação é 

praticamente sempre crescente, sendo as únicas exceções registradas, a 
redução na arrecadação do IPTU em 1999 e a redução da arrecadação do 
ITBI no ano seguinte.  

Salvo tais exceções, a arrecadação é sempre progressiva em todo 
o período analisado. No caso do IPTU, decorre em geral da atualização 
monetária da tabela dos valores venais dos imóveis ou da incorporação 

de novos imóveis na base cadastral da prefeitura e, no caso do ITBI, 
registra justamente a movimentação de compra e venda dos imóveis na 

cidade, refletindo o momento vivido pelo mercado imobiliário, seja ele 
resultado de um aquecimento ou de uma retração.  

A tabela nº 26 vai mostrar que essas variações foram maiores ou 

menores com o passar dos anos, no entanto foram constantes. 
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A tabela nº 27 expressa dados muito esclarecedores no que tange 

a compreensão da importância dos financiamentos bancários no 
desenvolvimento do mercado imobiliário de Francisco Beltrão. A 

construção desta tabela foi pautada nas guias do ITBI que registram o 
valor do imóvel que passa pelo processo de compra e venda. Foram 
selecionadas todas as guias que registraram financiamento bancário para 

aquisição de apartamentos do período analisado, que vai de 1998 até o 

ano de 2012. 
 

 
 

Quando se verifica com maior atenção o valor total atribuído aos 

imóveis comercializados coletados junto às guias do ITBI, percebe-se 
uma elevação significativa do valor total comercializado por ano, o que 

demonstra justamente um aquecimento mais vigoroso do mercado 
imobiliário de Francisco Beltrão a partir de 2009. Na verdade, pode se 
dizer que houve uma “explosão” do mercado de apartamentos na cidade 

de Francisco Beltrão, pois de R$ 7.651.800,00 (sete milhões, seiscentos 
e cinquenta e um mil, e oitocentos reais) declarados nas operações de 
compra e venda dos imóveis em 2008, o valor salta para mais de R$ 

33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) em 2012.  
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Aliado a esse movimento, observa-se com a tabela a participação 

dos financiamentos bancários nas operações de compra e venda de 
apartamentos na cidade de Francisco Beltrão.  A participação dos 

financiamentos bancários no valor utilizado para aquisição de 
apartamentos que em 1998 era de 10%, atinge a marca de quase 43% no 
ano de 2011. No entanto, cabe destacar que do total de apartamentos 

comercializados em 2011, 62,59% foram adquiridos com suporte do 
financiamento bancário, principalmente oriundo da Caixa Econômica 
Federal. 

A partir da tabela nº 28 pode-se dizer que o período de maior 
destaque da participação dos financiamentos bancários para a casa 

própria, inicia-se em 2008. É inegável a contribuição das linhas de 
crédito habitacional do governo federal. No levantamento das guias do 
ITBI não são registrados financiamentos de terrenos até o ano de 2007. 

Antes, os financiamentos bancários eram exclusividade para a compra 
de casas e apartamentos, e não eram utilizados para a aquisição de 
terrenos. 

 

 
 

Como apresentado anteriormente no capítulo sobre a expansão 
horizontal da cidade de Francisco Beltrão, os terrenos eram vendidos 
direto com as empresas loteadoras/incorporadoras, mesmo porque, os 

valores praticados eram menores, portanto, mais acessíveis. A partir do 
desenvolvimento do mercado imobiliário da cidade e da elevação 
acentuada dos preços dos terrenos, o que impeliu ao processo de 

financiamento. 
Se até 2008 a participação dos financiamentos para a compra de 

terrenos é inexistente, em 2012 ela representará mais de 39% do valor 

total financiado entre apartamentos e terrenos. Portanto, os 
financiamentos são importantes, porque facilitam a compra do imóvel 

pronto (casa ou apartamento), bem como, para aquisição dos terrenos 
(lotes) e posterior construção de novas casas. 
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O que acontece em Francisco Beltrão não é diferente do que tem 

ocorrido com o restante do país
222

. Quando se utiliza dados das 
operações contratadas com recursos da poupança (SBPE) para 

construção e aquisição de imóveis, fica clara a importância das políticas 
públicas de financiamento bancário destinado à moradia, 
principalmente, a importância do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV).  
Do total de unidades financiadas parte-se de 28.932 (vinte e oito 

mil, novecentos e trinta e duas) unidades em 2002 para significativas 

529.797 unidades em 2013. São, portanto, quase 2.500.000 (dois 
milhões e quinhentas mil) unidades financiadas a partir de 2008. É 

inegável o papel dos bancos públicos no acesso à moradia, 
principalmente, por se tratar de uma política de governo (tabela nº 29). 

 

 
 

 
 

                                                             
222

 As principais referências quanto a ampliação dos financiamentos no país são: 

o Banco Central do Brasil (BCB) e a Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP). Outras fontes de dados importantes 

são a Revista Conjuntura da Construção, editada pelo Sindicato da Indústria 

da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) e pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Além desta revista se destaca a Revista Construção 

Mercado: Negócios de Incorporação e Construção, editada pela PINI. 
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Do processo recente de verticalização que a cidade de Francisco 

Beltrão passou (2010 a 2012), cabe destacar alguns empreendimentos 
realizados na cidade, seja pelo porte ou por apresentarem algumas 

características específicas, como o Residencial Campo Alegre, o 
Edifício Gran Milano, o Edifício Leonardo da Vinci e o Edifício JHS 
Garden. 

O Residencial Campo Alegre é projeto e execução da Construtora 
Sudoeste de propriedade da família Serraglio. Trata-se de um 
condomínio fechado, com guarita, portão e porteiro eletrônicos. 

Também possui área de convívio com salão de festas e churrasqueiras, 
parque infantil, espaço ginástica, praça e área verde, além de contar com 

uma vaga de estacionamento por apartamento, além de vagas para 
visitantes e portadores de necessidades especiais. Para a sua realização a 
construtora comprou um terreno com 50.000 m² (cinquenta mil metros 

quadrados) no Bairro Luther King, e está erguendo 14 (quatorze) 
edifícios (blocos) de quatro pavimentos, cada edifício contando com 16 
(dezesseis) apartamentos (Figura nº 18).  

Ao todo, o empreendimento contará com 14.190,40 m² de área 
construída e 224 (duzentos e vinte e quatro) apartamentos de 60 m² 

(sessenta metros quadrados) cada.  
Segundo Odair Serraglio no final de 2013 a empresa já havia 

concluído nove blocos, sendo que 60% das unidades já estavam 

comercializadas. São apartamentos que se encaixam dentro da linha de 
crédito do PMCMV, destinados principalmente a jovens casais. No 
lançamento do empreendimento, cada unidade estava sendo 

comercializada por R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ao final de 2013, 
por R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Cabe aqui uma ressalva 
feita pelo senhor Odair Serraglio, que nem todas as unidades construídas 

foram destinadas ao PMCMV, alguns apartamentos são um pouco 
melhores e mais caros. 
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Outro empreendimento vertical que se destacou no período, foi o 
edifício Gran Milano Residence, construído no Bairro Miniguaçu

223
, na 

região compreendida entre as Universidades UNIOESTE e UNISEP. O 
Edifício Gran Milano Residence possui área total construída de 5.897,56 

m². Ao todo o edifício tem nove pavimentos e vinte apartamentos, sendo 
seis duplex. Para a sua execução foi criada a empresa Fabris – 
Empreendimentos Imobiliários ou SDC Empreendimentos. A SDC é 

uma empresa familiar, onde são sócios Sabrina (Filha – Arquiteta), 
Douglas (Filho – Corretor) e Claudelir Fabris (Pai – Contador). Trata-se 
de um edifício com alto padrão de construção, que foge do eixo central 

de localização dos maiores edifícios da cidade (figura nº 19). 
Para o entrevistado Jair Casanova a iniciativa da SDC 

Empreendimentos em lançar o Gran Milano Residence é fruto de um 
processo já existente de descentralização da verticalização da cidade. No 
entanto, ele considera a iniciativa uma aposta de risco, já que o perfil de 

                                                             
223

 Para efeito de vendas foi colocado à venda como se fosse construído no 
Bairro Vila Nova, no entanto, segundo o zoneamento de Francisco Beltrão está 

inserido no bairro Miniguaçu. 
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consumidores deste padrão de apartamento, ainda está focado na região 

central da cidade.  
 

 
 

Para Sabrina Fabris, sócia da empresa SDC Empreendimentos e 
arquiteta responsável pelo projeto do Gran Milano Residence, a ideia de 

construir um edifício:  
 

Foi uma coragem do meu pai, que vendeu o 

escritório de contabilidade dele em Renascença, 

em 2008. Ele e meu irmão, juntamente comigo 
que me formei em arquitetura, decidimos então 

construir, na época um edifício, foi um chute no 

escuro. Nós não tínhamos toda a verba para 
construir, e a gente estava contando com as 

vendas no início, na planta, o que não ocorreu. Por 
mais que a cidade de Francisco Beltrão seja 

considerada como uma cidade média, ainda tem 

muita desconfiança com as empresas novas. 
Então, nós tivemos dificuldades, por mais que 

minha família more aqui há mais de 20 anos, e eu 

enquanto recém-formada também, foi um desafio 



250 

 

enorme, elaborar um projeto desse tamanho, 

praticamente no final da faculdade. Nós não 

tínhamos muita credibilidade do pessoal de 
Francisco Beltrão.  

 
Sabrina salienta a dificuldade que encontraram em vender os 

apartamentos.  
 

O primeiro apartamento que a gente vendeu foi 

praticamente com o edifício erguido. O início da 

obra foi em agosto de 2010, quando o terreno foi 
comprado, e tinha como prazo para finalização 

dois anos e meio. Muita gente procurava o 

edifício, mas achavam muito distante do centro. O 
pessoal está acostumado com tudo na mão, 

gostavam do edifício, mas não da localização. O 
lugar é silencioso, tem uma vista legal da cidade. 

Com relação à venda nós temos hoje a parte da 

frente quase que totalmente vendida, falta vender 
um apartamento simples, mais um apartamento 

duplex, e na parte de trás nós temos mais unidades 

ainda para vender, o edifício tem 20 apartamentos 
normais, seis duplex, sendo três vendidos e três 

para vender, ao todo falta de oito a dez 
apartamentos para vender.  

 
Este empreendimento chama a atenção porque foi erguido com 

capital familiar, fugindo da regra de se erguer edifícios em sistema de 
condomínio e ser uma iniciativa de alto risco 

Os edifícios mais altos que saíram em Francisco Beltrão depois 

de 2009 foram o Edifício Leonardo da Vinci e o Edifício JHS Garden, 
ambos localizados na área central.  

O Edifício Leonardo da Vinci está sendo construído na Avenida 
Júlio Assis Cavalheiro, região mais conhecida como “Alto da Júlio” no 
Bairro Industrial, a meia quadra do limite Sul do bairro Centro. O 

edifício é de 14 (quatorze) pavimentos, sendo quatro apartamentos por 
pavimento, o que totaliza 48 (quarenta e oito) unidades. A área total 
construída do edifício é de 10.646,77 m².   

A empresa responsável pela construção é a KVM, que segundo 
Celso Mezzomo: 

 
Surgiu há uns 10 anos atrás, por insistência de um 

amigo meu, o Krindges (Vestuário). Ele queria 
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montar outra empresa por que estava cansado de 

viajar, daí nós montamos um empresa de 

construção (KVM – Krindges, Valenga e 
Mezzomo) que só constrói e vende as próprias 

obras. O Valenga é sogro do Krindges e dono de 

uma rede de farmácias na região. Foco de atuação 
da KVM é construção de apartamentos para a 

classe média e média alta. O Capital da empresa 
vem das atividades de comércio, serviço e 

indústria.  

 
Quanto à construção do Edifício Leonardo da Vinci, Mezzomo 

afirma que: 

 
Foi um passo além do que as nossas pernas 

aguentavam, porque partimos para uma coisa mais 
arrojada, o edifício tem 10.500 m², com 48 

apartamentos, três salas comerciais, e tem aquele 

problema, se é financiado pela construtora, a partir 
do momento que você vende o primeiro 

apartamento, você tem prazo para entregar, e 

mesmo se não vendesse mais nenhum 
apartamento, tínhamos que concluir o edifício, 

que bancar tudo isso. A gente tinha que acreditar 
no mercado, era uma aposta. O edifício tem 

apartamentos de 130, 190 ou 210 m², na faixa de 

preço do m² entre R$ 1.300,00 a R$ 1400,00 sem 
acabamento, e na faixa de R$ 1.700,00 com 

acabamento.  

 

O Edifício JHS Garden
224

, da Construtora Belcap – 
Empreendimentos Imobiliários

225
 teve suas obras iniciadas em 2011. 

Está sendo construído na esquina da Rua Romeu Lauro Werlang com a 
Rua Florianópolis. A previsão da entrega das chaves é para junho de 
2015. A construção terá 20 (vinte) pavimentos, sendo três só de 

garagens. Esse edifício é o mais alto que está sendo construído no 
período compreendido entre os anos de 2010 e 2012.  

                                                             
224

 O nome do edifício é uma homenagem ao pioneiro de Francisco Beltrão e 

cofundador da Belcap Empreendimentos Imobiliários, o falecido José Henrique 
Steiner (JHS). 
225

 A Belcap – Empreendimentos Imobiliários foi criada em 2007. 
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O empreendimento tem 48 (quarenta e oito) apartamentos e área 

total de 8.614,73 m², sendo as unidades financiadas diretamente com a 
construtora em até 60 (sessenta) meses para pagar. Cada pavimento do 

edifício terá três apartamentos, sendo o menor de 97,25 m² privativos e 
o maior de 122,59 m². 

Percebe-se que com o passar dos anos as incorporadoras locais 

cresceram e se capitalizaram, passando a responsabilizar-se pelos 
empreendimentos por completo, principalmente de edifício mais altos, o 
que anteriormente era resultado do sistema de construção em 

condomínio. Não se afirma que o sistema de condomínio tem sido 
preterido, pelo contrário continua forte nos empreendimentos 

acompanhados pelo estudo.  
Visando apresentar de forma sistemática a evolução da edificação 

vertical no município, elaborou-se o gráfico nº 08. 

 

 
 

No gráfico nº 08 percebe-se a importância que assume o processo 

de verticalização a partir de 1986. Os anos 1990 refletiram uma retração 
do mercado, da qual foi se recuperando a partir de 1994 até 1997, 

quando vive nova crise até o início dos anos 2000. Mas o que chama a 
atenção na sistematização dos dados é o volume crescente de edificações 
realizadas a partir de 2005. 
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Quando se questionou os entrevistados sobre o impacto da 

retenção fundiária especulativa sobre o mercado de edifícios da cidade 
de Francisco Beltrão, alguns chamaram a atenção que existe sim, uma 

influência, mas nada que não possa ser contornada, isso vai depender 
muitas vezes do valor oferecido pelo terreno (lote), e quando fica difícil 
a negociação, geralmente tem-se optado em realizar os 

empreendimentos nos bairros da zona central da cidade, como o Bairro 
Nossa Senhora da Aparecida, Alvorada, Industrial e Vila Nova. 

O que se observa é a elevação do preço do metro quadrado da 

região central de Francisco Beltrão, o que faz com os terrenos fiquem 
muito caros, exigindo dos empreendedores imobiliários o 

aproveitamento do potencial máximo do terreno. Segundo o ex-prefeito 
Vilmar Cordasso “o preço do terreno na área central não permite mais 
uma construção horizontal”, ou seja, a construção de uma casa. Para 

Cordasso se num terreno com aproximadamente mil metros quadrados 
na rua lateral da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, paga-se um milhão de 
reais, ninguém, em sã consciência vai construir uma boa casa, gastando 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Por isso, na região central da 
cidade, constroem-se edifícios com mais de 10 (dez) pavimentos, para 

dividir a fração do solo. 
Essa opinião é compartilhada por Adir Seleski que diz que “os 

preços dos terrenos centrais estão subindo a tal ponto que se torna 

inviável comprar um terreno na região central para fazer a sua casa ali”. 
Para Seleski a alternativa que as pessoas têm buscado é a realização de 
condomínios. 

 
Compra-se um terreno e fraciona-se o mesmo em 

40 unidades/apartamentos, então o preço da fração 
do solo fica mais barato e acessível. Às vezes a 

fração de solo no centro da cidade de um 

apartamento está mais barato do que comprar um 
terreno no bairro e construir uma casa. 

 
O que é colocado por Seleski nos dá um indicativo importante de 

que a valorização do solo urbano na cidade de Francisco Beltrão, não é 
exclusividade da região central, também tem afetado os bairros 
limítrofes a essa região, elevando de forma significativa o preço do 

metro quadrado desses bairros, promovendo uma verticalização mais 
acentuada, como no caso dos bairros Nossa Senhora Aparecida, 
Industrial e Vila Nova. 
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O gráfico nº 09 é muito claro ao mostrar como tem ocorrido a 

verticalização de Francisco Beltrão, quando analisada a área construída 
referente a construção de edifícios residenciais ou residenciais e 

comerciais.  
É notório o “Boom” da verticalização a partir de 2008. 

 

 
 

Cabe novamente lembrar as importantes conquistas sociais pelas 
quais o Brasil bem como a cidade de Francisco Beltrão passou oriunda 
da elevação do poder aquisitivo da população que facilitou por demais o 

acesso ao crédito imobiliário, bem como, dos elevados valores 
disponíveis no mercado financeiro da habitação e da criação do 
PMCMV. 

 

 

4.6 – O Processo de Verticalização Urbana por bairros  
 
Como visto anteriormente a verticalização de Francisco Beltrão 

vai ter períodos muito distintos, ganhando destaque o período 
compreendido a partir de 2008 até o ano de 2012. Cabe lembrar que 
apesar do recorte temporal da pesquisa, esse processo continuou pelos 

anos seguintes, intensificando ainda mais o seu significado. 
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Mas dito isso, cabe entender como essa verticalização ocorre no 

espaço da cidade, ou seja, quais as áreas ou bairros tem recebido a 
construção de edifícios, sejam eles, de pequeno ou de grande porte. 

Os dados obtidos junto a prefeitura municipal Francisco Beltrão 
permitem compreender quais foram os bairros que mais área tiveram 
acrescidas por conta da construção de edifícios. 

Por meio da tabela nº 30 é possível observar que a verticalização 
iniciada em 1970 e que ocorreu até o ano de 1997, ocorreu apenas em 
onze bairros da cidade. Neste período ganham destaque o bairro Centro, 

com mais de 125.000 m² (cento e vinte e cinco mil metros quadrados) de 
área construída; o Bairro Vila Nova com mais de 16.000 m² (dezesseis 

mil metros quadrados) e o Bairro Nossa Senhora Aparecida com quase 
14.000 m² (quatorze mil metros quadrados). Além destes bairros, se 
destacam o Bairro Presidente Kennedy, o Bairro Industrial e o Bairro 

Cristo Rei. Cabe ressaltar que todos esses bairros fazem divisa com o 
Centro da cidade.  

A concentração da verticalização nesses bairros ora se deu pela 

questão da centralidade, ora por conta dos grupos sociais que ali 
residem, sendo que o Bairro Vila Nova por conta da existência de uma 

faculdade/universidade (FACIBEL/UNIOESTE), acabou atraindo 
incorporadores para atuarem neste bairro. 

A partir do levantamento sobre os edifícios que tiveram iniciadas 

a sua construção a partir de 1998, percebe-se mudanças quanto ao 
direcionamento da verticalização da cidade. Novos bairros começam a 
chamar a atenção dos incorporadores, principalmente por conta dos 

elevados preços do solo urbano praticados nas áreas centrais e nas suas 
adjacências.  

Bairros como Padre Ulrico e Jardim Floresta na região norte, 

Bairro Marrecas, São Miguel e São Francisco na região Oeste, Bairro 
Miniguaçu e Seminário na região Leste e os Bairros Nova Petrópolis e 

São Cristóvão na região Sul acabam sendo alternativas para a 
verticalização na cidade. A maioria destes bairros ainda está em fase 
inicial do processo de verticalização, mas é importante ressaltar que o 

primeiro passo já foi dado. 
Voltando à tabela nº 30 a região central continua sendo a mais 

procurada para a construção de edifícios, no entanto, o período 

compreendido entre os anos de 1998 a 2012 registrou praticamente a 
mesma área acrescida no período anterior, que vai de 1970 a 1997. A 

verticalização nesta área tem sido feita pela construção de edifícios cada 
vez mais elevados, geralmente superiores a 10 (dez) pavimentos. 
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O Bairro Vila Nova que no primeiro período ocupava a 2ª posição 

dos bairros que mais receberam edifícios, passa no período seguinte para 
a 4ª posição, justamente, porque a partir do final dos anos 1990 novas 

universidades foram surgindo na cidade como o CESUL e a UNIPAR, 
ambos no Bairro Industrial. Isso fez com que o Bairro Industrial 
passasse da 5ª posição para a 3ª posição, saltando de apenas 5.436,63 m² 

até o ano de 1997, para mais de 57.000 m² (cinquenta e sete mil metros 
quadrados) de área construída derivada da verticalização ao final de 
2012. São, portanto, mais de 52.000 m² (cinquenta e dois metros 

quadrados) acrescidos entre os anos de 1998 e 2012. 
O Bairro Nossa Senhora Aparecida continua sendo um dos 

bairros preferidos pelos incorporadores para construírem edifícios, bem 
como para as pessoas morarem, devido a proximidade com a região 
central da cidade. Neste sentido passa da 3ª posição para a 2ª posição, ao 

analisar os períodos de expansão da verticalização.  
Cabe destaque também ao Bairro Alvorada que ocupava apenas a 

10ª posição entre os 11 (onze) bairros que tiveram construção de 

edifícios no período de 1970 a 1997, e que salta para a 5ª posição no 
período seguinte, quando vinte bairros registraram a verticalização. Isso 

pode ser explicado também pela proximidade à área central, bem como 
por ser o bairro que fica na divisa com o Bairro Nossa Senhora da 
Aparecida, que como o Centro da cidade, também tem sido objeto de 

intensa valorização do solo urbano.  



257 

 

 
 

Os dados da tabela anterior nos permitiram construir o mapa da 

verticalização da Francisco Beltrão para o período compreendido entre 
os anos de 1998 a 2012. Com o mapa nº 09 observa-se justamente a 
formação de um eixo de expansão da verticalização, formado pelo 

Bairro Industrial, Vila Nova, Miniguaçu e também pelo Jardim 
Seminário, exatamente onde foram se instalando as universidades, como 

o exemplo da última que foi instalada, a UNISEP no Bairro Miniguaçu.  
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Com o mapa também é possível observar a migração do processo 

de verticalização para bairros mais afastados e cujo preço do solo 
urbano é mais acessível. 

A partir dos dados organizados, foram segmentadas quatro 
classes que indicam o percentual da verticalização de cada bairro. Na 
primeira classe ficaram os bairros que tiveram a menor participação, 

ficando entre 0,17 a 3,31% do total de área acrescida, depois vieram os 
bairros que registraram participação entre 4,31 e 9,13%, e por fim os 
bairros que mais cresceram verticalmente no período analisado, que 

foram os bairros Nossa Senhora Aparecida e Industrial, que ficaram na 
terceira classe, com crescimento de 14,99% e 12,19%, respectivamente. 

E por fim o Centro que participou no período com mais de 29% do total 
de área acrescida. 

Quando são observados os dados vinculados ao número de 

edifícios residenciais agrupados pela quantidade de pavimentos nota-se 
que 80,7% dos edifícios residenciais construídos em Francisco Beltrão 
têm quatro ou cinco pavimentos. A tabela nº 31 demonstra inclusive 

quais os períodos em que surgiram estes edifícios.  
Mas quando se verifica os edifícios mais altos lançados na cidade, 

constata-se que eles ainda são poucos, no entanto, na medida em que o 
tempo vai passando, novos empreendimentos imobiliários verticais são 
lançados, sendo cada vez mais altos. Isso para muitos significa a 

utilização desses edifícios como cartões postais e servem para 
evidenciarem desenvolvimento e “pujança” econômica da cidade. 

A cidade possui atualmente quatro edifícios com mais de 19 

(dezenove) pavimentos. Desses edifícios, dois estão concluídos e dois 
em construção, ambos com entrega prevista para dezembro de 2014.  
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Como visto anteriormente, o edifício com maior número de 

pavimentos é o Edifício Royalle, que terá 24 (vinte e quatro) 
pavimentos, seguido pelo Edifício Millenium de 23 (vinte e três) 

pavimentos, pelo Edifício Real Center com 22 (vinte e dois) pavimentos 
e pelo Edifício JHS Garden que contará com 20 (vinte) pavimentos

226
. 

 

 
 

No mapa nº 10 procurou-se localizar os edifícios com mais de 
nove pavimentos construídos em Francisco Beltrão desde o início do 

processo de verticalização da cidade. Ao analisar os edifícios mais altos 
da cidade iniciados entre os anos de 1980 e 1989, é possível verificar 

que os mesmos estão localizados na área central, principalmente na 
Avenida Júlio Assis Cavalheiro ou próximo a ela. Já entre os anos de 
1990 a 1999 apenas dois edifícios tiveram suas obras iniciadas e 

mantiveram o padrão do período anterior.  
No período seguinte, mais especificamente somente a partir de 

2008, novos edifícios com mais de nove pavimentos começam a ser 

erguidos. Cabe ressaltar que neste período são apenas três 
empreendimentos imobiliários, o Residencial Maison Dona Leony, no 

                                                             
226

 Segundo Leite Júnior (2014) “o edifício mais alto do Brasil é o Mirante do 

Vale, no Centro de São Paulo, que possui 170m de altura e 51 pavimentos”. 

Ainda segundo o autor o edifício mais alto que está sendo construído na 
América Latina, é Gran Torre Santiago (Costanera), com 300m de altura (super 

alto) e 62 pavimentos, em Santiago do Chile. No Brasil, o edifício mais alto 
deverá ser o Condomínio Residencial One Tower, com 77 pavimentos e 280m 

de altura, que será erguido pela FG Empreendimentos na cidade de Balneário 

Camboriú. Atualmente existe outro edifício já em construção também pela FG, 
o Infinity Coast Tower de 66 pavimentos e 240m de altura. A FG 

empreendimentos é de propriedade de Francisco Graciola. 
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Bairro Alvorada, o Edifício Fontana Di Leoni, no Centro, ambos com 10 

pavimentos, e o Edifício Royalle de 24 pavimentos.  
Na sequência, a partir de 2010, são lançados onze novos 

empreendimentos verticais, sendo que a maioria começa a se distanciar 
da área mais central, indo em direção aos bairros como CANGO, 
Alvorada, Industrial, e até mesmo, no Bairro Miniguaçu, como é o caso 

do Residencial Gran Milano. O Bairro Nossa Senhora da Aparecida 
também será contemplado com alguns edifícios, no entanto, em áreas 
mais afastadas da Avenida Júlio Assis Cavalheiro. 

 

 
 

A verticalização na área central acaba ocorrendo devido a 
sua localização privilegiada. Para Vilmar Cordasso “muitas 
pessoas procuram morar perto do Centro, já que se vive numa 
cidade pequena, onde todo mundo quer sair de casa, e sair a pé, 
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e os filhos também, por isso, se procura um espaço mais 
central”.  

A foto nº 12 nos ajuda a visualizar justamente a 
concentração dos edifícios mais altos de Francisco Beltrão na 
área central da cidade e vem complementar a informação contida 
no mapa nº 10. 

 

 
 

Esta afirmação é reforçada por Adir Seleski que diz que “as 
pessoas querem morar no centro, pela facilidade de estar próximo de 

tudo, perto do colégio, do supermercado, no entanto, não conseguem 
comprar um terreno sozinho, porque o terreno atualmente tem um valor 
muito caro”. 

O grande volume de edifícios construídos na cidade significa um 
número ainda maior de apartamentos que estão sendo colocados no 

mercado imobiliário da cidade. Quando se observa as unidades 
habitacionais ou apartamentos cabe fazer uma ressalva, que muitos 
destes apartamentos já serão comercializados ainda em construção, no 

entanto, só serão ocupados com a finalização das obras.  
De qualquer forma, o número de apartamentos lançados na cidade 

no período que vai do ano de 1998 ao ano de 2012, é muito 

significativo, para os padrões de cidade do porte de Francisco Beltrão. 
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Ao todo foram lançados 2.744 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro) 

apartamentos, sendo que 61,63% foram lançados a partir de 2009 
(Tabela nº 32). 

Mas a tabela traz também, dados referentes ao número total de 
lotes lançados na cidade para o mesmo período. Nesse sentido, são 
5.200 (cinco mil e duzentos) novos lotes lançados na cidade, sendo a 

maioria, ou seja, 57,6% lançados a partir de 2009. Somente estes 
imóveis lançados no período dariam conta de absorver uma população 
de mais de 30.000 (trinta mil) habitantes para a cidade, isso se levar-se 

em consideração uma família média de quatro pessoas. Não há como 
não considerar esse impacto tanto no mercado imobiliário da cidade, 

bem como no desenvolvimento da cidade. 
 

 
 

Mas o que explica esse fenômeno? 
Essa indagação remete a pesquisa às justificativas colocadas 

quando da discussão da expansão territorial de Francisco Beltrão. É 

inegável a importância local da instalação dos Centros Universitários na 
cidade (UNIOESTE, CESUL, UNIPAR E UNISEP), bem como de uma 

série de infraestruturas na área da saúde e da segurança pública.  
No entanto, não são apenas fatores locais interferindo no mercado 

imobiliário. Não é possível minimizar o fato de que ao longo dos 

últimos 12 (doze) anos houve uma significativa elevação do poder 
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aquisitivo da população brasileira, bem como de Francisco Beltrão. Isso 

também foi destacado por Jair Casanova e Wilmar Reichembach durante 
as entrevistas. Essa elevação possibilitou o surgimento de uma “nova” 

classe média, bem como elevou a antiga classe média a novos 
patamares.  

Neste sentido, muitos profissionais liberais de Francisco Beltrão 

viram no mercado imobiliário uma excelente opção de investimento, 
seja no sentido de abrir loteamentos, ou até mesmo de lançar novos 
edifícios na cidade. Muitos médicos, advogados, dentistas, funcionários 

públicos de todas as instâncias enveredaram para este setor. Segundo 
Luiz Alberto Tomazoni houve a “participação de muitos empresários de 

fora do setor imobiliário que resolveram construir edifícios na cidade: 
médicos, advogados etc.”. 

No caso da verticalização, essa atuação aconteceu principalmente 

na construção de edifícios de no máximo cinco pavimentos, pois para 
Tomazoni o padrão de expansão da cidade “é mais horizontal”. 

Um aspecto importante destacado pelo entrevistado Adir Seleski 

é de que os  
 
Apartamentos nos bairros teriam uma dificuldade 
maior para vender, porque na verdade, quase que 

não se justificaria você comprar um apartamento 
num bairro. Você vai preferir comprar um terreno 

e construir a sua casa, com toda a individualidade 

e privacidade.  

 

Portanto, para qual segmento social os apartamentos estão 
direcionados? pois se num bairro como a Vila Nova, onde os terrenos 
ficaram supervalorizados, comprar um terreno para construir uma casa, 

já não compensa mais. Ou seja, ou se procura um terreno mais afastado 
e mais barato e se constrói uma casa, ou se opta pela verticalização, 
mesmo que seja num nível menor de pavimentos. Agora, em se tratando 

de apartamentos de alto padrão a procura com certeza se dará na área 
central da cidade de Francisco Beltrão. 
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Não é possível ignorar a participação decisiva do Programa 

Minha Casa Minha Vida
227

 do governo federal (Lula e Dilma), que tem 
como foco atender as populações de baixa renda e parte da “nova” 

classe média. Portanto, o mercado de apartamentos para estes segmentos 
continuará tendo um bom desempenho nas vendas.  

Cabe lembrar que todos os entrevistados destacaram o programa, 

enaltecendo o seu papel social, mas principalmente seu papel 
econômico. 

Embora o Programa Minha Casa, Minha Vida tenha sido 

aparentemente um sucesso, ele apresenta algumas falhas. O programa 
foi criado para combater a crise econômica da construção civil e a crise 

de moradia.  
Para Barroso (2013) “uma política eficiente de combate ao déficit 

habitacional não podia prescindir de uma estratégia fundiária e 

urbanística”. Segundo a professora: 
 
Se não for assim, vai haver um grande aumento no 

preço dos terrenos, com duas possíveis 

consequências: o subsídio do Governo vai 
escorrer para os donos das terras ou as famílias 

pobres vão ser alocadas nos terrenos mais baratos 

e afastados das cidades. Ou seja, vamos produzir 
um montão de casas sem cidade, infraestrutura e 

emprego. (A Verdade, nº 105, maio de 2009). 

 

A previsão feita pela professora Raquel acabou se confirmando, 
e: 

 
Nos últimos anos, construtoras e empreiteiras 
tiveram inúmeros incentivos fiscais e o crédito 

facilitado pelo Governo Federal, decidindo onde, 

quando e o que construir. Como resultado, essas 
empresas passaram a investir apenas em locais e 

obras onde tenham a certeza do lucro. Ao mesmo 

                                                             
227

 O Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do Programa 
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) tem por objetivo promover a produção ou 

aquisição de novas unidades habitacionais, ou a requalificação de imóveis 
urbanos, para famílias com renda mensal de até R$ 5.000,00. Dentro do 

programa existe financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) que atende a famílias com renda mensal de até R$ 5.000,00, 
e o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) que atende a famílias com renda 

mensal de até R$ 1.600,00. 
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tempo, o déficit habitacional não para de crescer, 

e mesmo as novas moradias construídas pelo 

Minha Casa, Minha Vida, não escaparam à lógica 
de ‘um montão de casas sem cidade’ (BARROSO, 

2013, p. 1). 

 
A atuação do governo federal através do Programa Minha Casa 

Minha Vida, estimulou o setor da construção civil e de certo modo 

atendeu à demanda por moradia, no entanto, nos grandes centros 
urbanos foram construídas moradias cada vez mais afastadas, sem 
infraestrutura e sem emprego. 

No caso de Francisco Beltrão o programa foi fundamental para 
que muitas famílias realizassem o “sonho” da casa própria.  
 
 

4.7 – Conclusões do Capítulo 
 

Neste capítulo apresentamos o processo de verticalização de 
Francisco Beltrão como fruto da valorização acentuada dos preços do 
solo urbano. 

Identificamos na cidade que existiram vários períodos de 
alternância entre a expansão e a retração do mercado imobiliário de 
apartamentos. Esses períodos foram influenciados ao longo do período 

analisado por vários fatores, sejam internos – específicos da dinâmica 
imobiliária da cidade – ou externos – reflexo das políticas públicas em 

âmbito federal de financiamento imobiliário.  
Verificamos que a produção de edifícios na cidade se deu a partir 

de capitais locais, sem a presença de empresas de fora da cidade. 

Identificamos com este trabalho dois tipos de verticalização em 
Francisco Beltrão: o primeiro tipo relacionado a verticalização de 
padrão fino e luxo, ocorrida principalmente na região central e nos seus 

bairros vizinhos e o segundo ligado diretamente a “nova” classe média, 
impulsionado principalmente, pelos financiamentos habitacionais 
públicos do governo federal. Embora seja uma constante em cidades 

maiores, nenhum Conjunto Habitacional de Interesse Social Vertical foi 
instalado em Francisco Beltrão.  

Quando olhamos a verticalização ao longo dos anos, vamos 
verificar que nos anos oitenta a construção de edifícios foi intensificada 
justamente em razão da recessão econômica e das altas taxas de inflação 

do período. E o mercado imobiliário se transformou em uma alternativa 
para o investidor local. Além disso, segundo parte dos entrevistados, no 
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caso específico de Francisco Beltrão, a verticalização surge como uma 

reação da sociedade local às enchentes que ocorreram no início dos anos 
oitenta, o que a nosso ver não se aplica.  

Outro aspecto importante destacado no período, foi justamente a 
dificuldade de comprovação de renda por parte da população, seja dos 
mais pobres ou até mesmo dos mais ricos, ou seja, não ocorreu nenhum 

financiamento imobiliário neste período. 
Já os anos noventa são marcados pela construção dos primeiros 

edifícios com mais de 20 (vinte) pavimentos na cidade, impulsionado 

com a nova política econômica implantada com o Plano Real em 1994. 
No período compreendido entre os anos de 2000 a 2009 ocorreu a 

retomada do crescimento da economia brasileira, impulsionado pelos 
governos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidente Dilma 
Rousseff, ambos do PT (Partido dos Trabalhadores), principalmente 

através de políticas públicas de financiamento bancário destinado à 
moradia (Programa Minha Casa, Minha Vida). 

No caso específico de Francisco Beltrão, além destas questões 

econômicas nacionais, a cidade também vai refletir no mercado 
imobiliário local o desenvolvimento do setor educacional (ensino 

superior) no município. Este aspecto vai provocar a concentração de 
edifícios nos bairros universitários, tanto pela questão da centralidade, 
quanto pela presença de grande contingente de alunos, professores e 

técnicos administrativos que ali residem. 
Todo esse desenvolvimento registrado fez com que muitos 

profissionais liberais de Francisco Beltrão e da região investissem no 

mercado imobiliário da cidade. Muitos médicos, advogados, dentistas, 
funcionários públicos de todas as instâncias interagem e contribuem 
para o crescimento deste setor.  

Registramos que no período compreendido entre os anos de 2002 
e 2012 foram construídos 71,37% do total de edifícios de 04 pavimentos 

ou mais da cidade de Francisco Beltrão. Este processo é acentuado a 
partir de 2010. Neste período, outros bairros mais afastados do eixo 
central começaram a chamar a atenção dos incorporadores, 

principalmente, por conta dos elevados preços do solo urbano praticados 
nas áreas centrais e nas suas adjacências. 

Outra característica importante no segmento da construção de 

edifícios na cidade diz respeito a transformação de parte das 
incorporadoras locais, que até então, só construíam no sistema de 

condomínio, passaram a encaminhar suas obras com financiamento 
próprio.  
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Portanto, a produção de edifícios (apartamentos) surge com uma 

alternativa aos altos preços do solo urbano praticados na cidade  de 
Francisco Beltrão, já que o preço do solo pode ser diluído em vários 

proprietários. 
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5 – A EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS TERRENOS VAZIOS E 

DOS APARTAMENTOS EM FRANCISCO BELTRÃO 

 

Depois da apresentação do modo como a cidade de Francisco 
Beltrão se expande tanto horizontalmente, quanto verticalmente, se faz 
necessário, compreender como os preços dos terrenos vazios e dos 

apartamentos são formados, bem como estes preços têm se comportado 
ao longo de quinze anos (1998 a 2012) de análise. Nesse sentido, cabe 
desenvolver neste capítulo, questões fundamentais sobre a renda 

fundiária, mais especificamente, sobre a renda fundiária urbana e sobre a 
formação dos preços fundiários. 

Esta reflexão constitui-se de fato como o fio condutor deste 
trabalho, uma vez que foi justamente a partir da observação da elevação 
acentuada dos preços dos terrenos urbanos em Francisco Beltrão, que o 

interesse em compreender o que estaria impulsionando esta elevação foi 
instigado. Ou seja, a expressiva elevação dos preços dos terrenos remete 
à reflexão, sobre o modo como o espaço urbano de um município do 

porte de Francisco Beltrão/PR (oitenta e cinco mil habitantes) tem sido 
objeto de vigorosa especulação imobiliária, principalmente, ao longo 

dos últimos anos.  
São frequentes os estudos direcionados às grandes metrópoles 

brasileiras
228

, a exemplo do estudo realizado por Botelho (2005) sobre a 

cidade de São Paulo, ou então, pesquisas sobre as cidades médias
229

. 
Menos constantes são as pesquisas que exercitam a explicação deste 
fenômeno em cidades de porte médio, havendo desta forma, a premência 

por análises que contemplem o peso de variáveis que particularizam os 
processos de valorização do preço do solo nas diferentes escalas 
espaciais. 

Para que fosse factível a compreensão das alterações nos preços 
imobiliários se utilizou de duas fontes de dados, quais sejam: os 

classificados do principal jornal impresso da cidade de Francisco 
Beltrão, o “Jornal de Beltrão” e, a arrecadação do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Intervivos (ITBI). 

                                                             
228

 Observatório das Metrópoles (Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Raquel Rolnik, 
José Borzacchiello da Silva, Cesar Miranda Mendes, Olga L. C. de Freitas 

Firkowski, Rosa Moura entre tantos outros pesquisadores). 
229

 Rede Brasileira de Estudos sobre Cidades Médias – REDBCM (Tânia 
Bacelar) e a Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias – ReCiMe (Maria 

Encarnação B. Sposito e Beatriz Ribeiro Soares) 
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 No jornal, foram coletados todos os dados necessários a respeito 

dos lotes urbanos
230

 e dos apartamentos
231

 à venda na cidade, dentro do 
período compreendido entre os anos de 1998 a 2012. Ao todo, o banco 

de dados elaborado a partir dos Jornais perfez mais de cinco mil 
unidades anunciadas

232
, sendo 3.693 (três mil, seiscentos e noventa e 

três) referentes aos lotes urbanos e 1.641 (um mil, seiscentos e quarenta 

e um) referentes aos anúncios de apartamentos
233

. 
A outra fonte de dados empregada no estudo, a guia de 

arrecadação do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (ITBI), 

serviu como base para coletar os dados sobre as transações de terrenos e 
apartamentos efetivamente realizadas na cidade de Francisco Beltrão, 

sobretudo, no que tange aos dados referentes as transações de 
apartamentos

234
, sobre os quais a pesquisa esteve mais focada, já que as 

guias sobre os terrenos tinham um volume muito grande e geralmente 

apresentava deficiência de dados
235

. No caso dos terrenos, foram 
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 No caso dos lotes urbanos coletou-se os anúncios que continham 

informações completas referentes a oferta, tais como: data do anúncio, tamanho 
do lote ou suas medidas, preço total ou preço do m² anunciado, bairro ou 

loteamento onde se encontra localizado e o corretor ou imobiliária responsável 
pelo anúncio. Neste sentido só foram coletados anúncios de lotes vazios, sem 

qualquer edificação construída sobre ele. 
231

 No caso dos apartamentos, coletaram-se os anúncios que continham as 
seguintes informações: data do anúncio, área total do apartamento, nome do 

edifício, preço total ou preço do m² do apartamento, o agente responsável pela 

sua comercialização, bem como o bairro onde se localiza. 
232

 Este número representa uma amostra dos anúncios coletados. Registraram-se 

os anúncios de dois dias por mês (primeiro sábado e terça-feira do mês), 
entendendo serem estes os mais expressivos. Acredita-se que pela repetição dos 

anúncios, tenha-se coletado algo em torno de 15% do total de anúncios 

completos publicados nos classificados do “Jornal de Beltrão”. 
233

 Os dados mensais da base de dados bruta foram filtrados para eliminar 

anúncios que apresentassem inconsistência nas informações. 
234

 Coletou-se o universo de transações de compra e venda de apartamentos da 
cidade de Francisco Beltrão, ou seja, 100% dos apartamentos comercializados 

entre os anos de 1998 a 2012. Coletou-se dados dos apartamentos comprados á 
vista e também dos apartamentos comprados com parte financiada. Neste caso, 

identificou-se a participação dos financiamentos na aquisição do imóvel. 
235

 Neste caso cabe uma ressalva, que os valores declarados dos terrenos por 
serem, na sua grande maioria, pagos à vista, os mesmos tinham em geral, seus 

valores subdeclarados. 
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coletadas apenas as guias do ITBI daqueles que obtiveram 

financiamento bancário para a sua aquisição
236

. 
A partir da coleta destes dados, foi realizado tratamento 

estatístico para que os mesmos pudessem fornecer uma visão factual do 
processo concreto. Também neste sentido, procurou-se selecionar dados 
mais regulares e significativos, para que não ocorressem durante a 

análise dos dados, distorções da realidade encontrada. 
 

 

5.1 – A Categoria Econômica Renda da Terra e a Quarta Renda de 

Ignácio Rangel 

 
A discussão sobre a Categoria Econômica Renda da Terra

237
, seja 

agrícola ou urbana, auxiliará a realização das reflexões propostas neste 

capítulo. Para isso, as discussões serão embasadas em matrizes teóricas 
expressas por clássicos marxistas, transitando para pesquisadores 
brasileiros, que dão importantes contribuições nesta discussão

238
. 

Esta questão perpassa pela distinção das várias correntes 
econômicas que se propuseram a enfrentar a questão da renda da terra. 

Neste sentido, apresentam-se duas visões acerca da renda fundiária. A 
primeira, a visão clássica, proposta por Ricardo e Marx e, a segunda, a 
visão neoclássica. A visão clássica aponta para a existência de distintas 

categorias
239

 de renda da terra, já a corrente neoclássica, apenas a renda 
diferencial.  

Dentre os economistas brasileiros, Ignácio Rangel faz uma 

profunda reflexão sobre o tema da renda fundiária.  
Para este autor:  

 
Do ponto de vista jurídico, a terra deixou de ser 
coisa fora do mercado para converter-se em 

mercadoria de corrente transação. A questão 

agrária converteu-se, assim, em problema do 

                                                             
236

 No caso dos terrenos comprados à vista, a maior parte deles não apresentava 

a guia do ITBI, apenas a declaração do cartório de imóveis da cidade. Neste 
sentido, fizeram parte do banco de dados apenas as guias de terrenos que 

aparecem na transação à vista. 
237

 Também denominada de renda territorial ou renda fundiária. 
238

 A discussão sobre a categoria econômica renda da terra foi realizada 

anteriormente na dissertação de mestrado elaborada pelo autor, defendida no 
ano de 1999 e serviu de base para a reformulação desta questão.  
239

 Renda Diferencial, Absoluta e de Monopólio. 
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preço da terra, o qual está sujeito aos movimentos 

da oferta e da procura desse fator (RANGEL, 

2000, p. 15). 

 

Para Rangel (2000) o conceito da Quarta Renda, adviria do 
preço da terra e da sua expectativa de valorização e se distinguiria dos 
conceitos de renda de Ricardo e Marx. Como para Marx “o preço da 

terra é função da renda territorial
240

. Uma propriedade que renda tanto 
quanto um capital determinado, aplicado em condições comparáveis de 

segurança, vale tanto quanto esse capital” (RANGEL, 2000, p. 111). 
Rangel, a exemplo de Ricardo e Marx, vai propor a reflexão sobre 

a renda fundiária a partir das questões agrárias, ou seja, vão discutir 

como são formados os diferentes tipos de renda por conta da 
propriedade de terras agrícolas.  

Outra discussão que se faz necessária, é sobre a transposição da 

teoria da renda fundiária agrícola para a cidade, ou seja, a existência da 
renda fundiária urbana. Mesmo porque, só a partir deste momento, 

torna-se possível compreender a relação entre a renda fundiária urbana e 
a formação do preço do solo urbano, tema de crucial importância deste 
trabalho. 

Apesar desta discussão se fazer principalmente presente entre os 
economistas

241
, tem sido amplamente debatida por vários 

pesquisadores
242

, dentre os quais destacamos Pedro Abramo, Fernanda 

Furtado, Flávio Villaça, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Tamara Cohen 
Egler, Jacqueline Low-Beer, Ricardo Farret, Martim Smolka e Adriano 
Botelho. 

Para o economista Hunt (1982), David Ricardo (1772-1823) foi o 
precursor da discussão sobre a teoria da renda, sendo considerado por 

muitos, o teórico mais rigoroso entre os economistas clássicos e teria 

                                                             
240

 Nesse sentido, a terra se transforma numa forma de investimento acessível a 

agricultores e não agricultores, sendo baseado no modelo de desenvolvimento 
capitalista excludente implantado no Brasil. 
241

 Pode-se dizer que a Categoria Econômica Renda da Terra começou a 

preocupar os economistas clássicos a partir do final do século XVIII e início do 
século XIX em função dos problemas agrários da época (Adam Smith, Thomas 

Malthus, David Ricardo e Karl Marx). 
242

 Acredita-se que a discussão sobre a renda fundiária é muito importante para 

nós, geógrafos, que trabalham com a questão urbana para melhor compreender 

como o espaço urbano é produzido, e como os preços do solo urbano são 
formados no interior das cidades brasileiras.  
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sido compelido pelo economista Thomas Malthus, que em 1815 

escreveu um ensaio intitulado “an inquiry into the nature and causes of 
rent”

243
. 

Como as preocupações da época eram voltadas para a agricultura, 
fez suas proposições a respeito da renda fundiária agrícola. 

Farret
244

 (1985, p. 84) afirma que “para Ricardo, a renda nada 

mais era do que o excedente apropriado pelos proprietários, resultante 
da fertilidade diferenciada do solo”. Esta ideia é reforçada por Hunt 
(1982, p. 11), que diz que a renda seria “a parte do produto da terra que 

é paga ao seu proprietário pelo uso dos poderes originais e indestrutíveis 
do solo”. 

Para David Ricardo, fica clara, a existência do que ele chamaria 
de gradiente de fertilidade natural do solo. Ou seja, as terras mais 
próximas do núcleo urbano, seriam as terras mais férteis, desta forma, 

gerariam maior renda. 
No entanto, David Ricardo acreditava que, quanto mais se 

distanciasse dessas terras, mais a fertilidade reduziria. Como resultado, 

existiriam diferentes taxas de lucro entre os produtores agrícolas – 
arrendatários – que acabavam repassando parte destes lucros aos 

proprietários das terras, na forma de renda fundiária agrícola
245

. 
David Ricardo também discute em sua teoria, os diferentes 

efeitos que poderão incidir sobre a renda, decorrentes de dois tipos de 

melhoramentos na agricultura. O aumento da fertilidade natural do solo 
– capacidade produtiva – através da utilização de adubos e defensivo 
químico e, a introdução de aperfeiçoamentos técnicos através das 

máquinas agrícolas e do manejo da terra. 
Low-Beer (1983, p. 32) salienta que a teoria da renda de Ricardo 

era centrada “nos princípios gerais da oferta e demanda por um bem em 

quantidade limitada”. Desta forma, as valorizaria conforme a fertilidade 
do solo. 

Apesar de David Ricardo não trabalhar especificamente com a 
renda fundiária urbana, ele identifica a existência de uma renda sobre 
habitações ou edificações na forma de imposto cobrado pelo uso da terra 

e das construções existentes sobre ela. 

                                                             
243

 “Uma pesquisa sobre a natureza e as causas da renda”. 
244

 Arquiteto e Doutor em Planejamento Urbano. 
245

 Um dos problemas que Marx encontra na visão de Ricardo sobre a renda do 

solo agrícola, é que ele fixa para a terra mais distante, o valor da renda igual a 
zero, o que não condiz com a realidade, pois, por pior que seja a terra, ela 

produz, e portanto, gera renda. 
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Dentre os autores clássicos, Marx, assim como Ricardo, analisou 

basicamente a renda do solo agrícola, construindo seu conceito de renda 
da terra a partir da teoria elaborada por Ricardo. 

Enquanto Smith admitia a existência de uma única forma de 
renda da terra e Ricardo identificava apenas a existência da renda 
diferencial, Marx identificava através de sua teoria dividindo a 

existência de dois tipos de renda diferencial, e a existência das rendas de 
monopólio e absoluta.  

Para Marx, a renda da terra deve ser analisada historicamente, 

do ponto de vista do modo capitalista de produção observando como 
interagem as diferentes classes sociais. 

A renda fundiária só existe porque existe a propriedade privada 
da terra. Neste sentido, quem arrenda terra para produzir paga ao 
proprietário da mesma, valor monetário referente à renda fundiária. 

Portanto, para Marx a renda fundiária, seria a forma como se 
valoriza a propriedade fundiária. Para ele esta valorização ocorreria de 
várias formas: – Diferencial, Absoluta ou de Monopólio. 

Oliveira (2007, p. 43) vai dizer que a renda da terra: 
 

É um lucro extraordinário permanente, ela é, 
portanto, produto do trabalho excedente. 

Esclarecendo melhor, o trabalho excedente é a 
parcela do processo do trabalho que o trabalhador 

dá ao capitalista, além do trabalho necessário para 

adquirir os meios necessários à sua subsistência. 

 

Neste caso, o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2007) 
está se referindo à terra, como forma de reprodução da sociedade. 

Segundo Marx, a Renda Diferencial I seria fruto da aplicação de 

quantidades iguais de capital em áreas iguais, ou seja, com 
características semelhantes (tamanho, declividade etc.). Uma parcela de 
terra pode ser bem situada e pouco fértil, ou mal situada e altamente 

fértil. Isso não impede de existir áreas bem localizadas e com altos graus 
de fertilidade, proporcionando aos produtores destas áreas, ganhos 

extraordinários, bem como, de existirem terras com baixa fertilidade e 
pessimamente localizadas. 

Com relação à fertilidade do solo, Marx faz distinção entre a 

fertilidade natural e a fertilidade econômica. A fertilidade natural seria a 
causa da Renda Diferencial I, pois estaria ligada exclusivamente à 
composição química original da terra arável. O outro tipo de fertilidade 

– fertilidade econômica – está ligado ao desenvolvimento químico e 
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mecânico da agricultura pelo uso de processos que incrementam o grau 

de fertilidade natural do solo. Esse tipo de fertilidade está relacionado à 
geração da Renda Diferencial II. 

Já a Renda Diferencial II pode ser conceituada, como aquela 
originada da aplicação sucessiva de capital num mesmo solo, gerando 
com isso, produtividades diferentes. Geralmente, o desenvolvimento 

destas culturas intensivas é feito nos melhores solos disponíveis e não 
nos considerados mais fracos

246
. 

Para a economista Maria Heloisa Lenz a escolha dos solos mais 

férteis mostra a natureza intensiva da utilização das terras disponíveis, 
“tendo em vista que o seu surgimento se deve à aplicação intensiva de 

capital, o que evidencia a superação da fase em que a terra é abundante e 
a exploração extensiva” (LENZ, 1981, p. 63). 

Portanto, a Renda Diferencial I é a natural, que independe do 

capital investido para a melhoria da produção, enquanto que a Renda 
Diferencial II é resultado do investimento em capitais para melhorar a 
fertilidade natural da terra. 

Outro tipo de renda identificada por Marx é a Renda Absoluta, 
que existe independentemente da renda fundiária dos solos mais fracos, 

mas sim, da instituição da propriedade privada do solo.  
 

Para o proprietário da terra, a mera propriedade 

jurídica não gera renda. Confere-lhe, entretanto, o 

poder de impedir a exploração de sua terra até que 
as condições econômicas propiciem valorização 

donde retire o excedente. (MARX, 1974, p. 870) 

 

Este tipo de renda existe independentemente da diferença de 
fertilidade dos solos ou dos recursos investidos continuamente num 
mesmo terreno. Portanto, existe em razão da decisão do proprietário de 

colocar ou não, o seu terreno à disposição do mercado. 
Segundo Oliveira (2007, p. 55) quando a renda da terra “resulta 

da concorrência entre produtores agrícolas capitalistas é Renda 
Diferencial I e II, porém, quando resulta do monopólio é renda da terra 

absoluta”. Ainda segundo o autor, a renda da terra absoluta emana “da 

posse privada do solo e da oposição existente entre interesse do 
proprietário da terra e o interesse da sociedade como um todo”. 
                                                             
246

 Para Marx, a Renda Diferencial II seria apenas outra expressão da Renda 

Diferencial I, no entanto, poderia surgir tanto de aplicações sucessivas em uma 
só área, quanto em áreas diferentes. 
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Nesse sentido, para que os interesses coletivos se sobreponham 

aos interesses individuais dos proprietários fundiários, somente com a 
extinção da propriedade privada da terra, é que os proprietários 

colocariam estas terras no mercado para produzir (alimentos e moradia). 
Para Marx, o último tipo de renda, seria a Renda de Monopólio, 

existe pela necessidade e capacidade de pagar dos compradores, sendo 

obtida pela existência de áreas com características irreprodutíveis
247

 que 
vão permitir aos seus proprietários determinar os seus preços. 

Há que se destacar que existe uma diferenciação muito 

importante entre as concepções da renda da terra de Marx e Ricardo, que 
está “relacionada com a esfera que cada autor privilegia quando da 

formação da renda, ou seja, identificar se a renda se forma na esfera da 
produção ou da distribuição” (LENZ, 1981, p. 79). 

Segundo Oliveira (2007, p. 58)  

 
Ao contrário, pois, da renda absoluta que de certo 

modo acaba por ser regulada no mercado em 
função das pressões sociais, a renda da terra de 

monopólio não está praticamente sujeita a estas 

pressões, pois, não depende do consumo 
necessário da população. Ou seja, ela não é o 

produto alimentar básico, apenas depende do 
desejo e da capacidade de compra daqueles que a 

querem consumir.  

 
Quando se observa o mercado de terras urbanas, é possível ater-se 

àqueles terrenos com características locacionais que são variáveis no 

tempo e no espaço de uma cidade, como um terreno na avenida central 
da cidade. Nesse sentido, cabe reiterar, que a renda de monopólio pode 
ser realizada de uma só vez, com a venda do lote urbano ou das terras 

rurais que possuem determinadas qualidades excepcionais. 

 

 

 

 

 

                                                             
247

 Nestas condições, os que dispõem do monopólio, graças à localização 

privilegiada, podem cobrar preços mais elevados pelas suas terras, sendo que 

esses preços de monopólio dão lugar à renda de monopólio que é, em geral, 
apropriada, no todo ou em parte, pelo proprietário. 
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5.1.1 – A Renda Fundiária Urbana 
 
A transposição da teoria da renda fundiária agrícola para renda 

fundiária urbana não é nada fácil. Segundo Egler (1987, p. 8) “na 
agricultura a terra é um meio de produção, e na habitação o solo é 
também suporte de reprodução da força de trabalho”, ou seja, o ser 

humano precisa de uma parcela de solo urbano para poder viver, para 
sobre este solo construir a sua habitação, que é uma condição básica 
para a sua sobrevivência.  

Segundo Botelho (2010, p. 42) a: 
 
Renda fundiária urbana é uma categoria pouco 
explorada pela maioria dos estudos mais recentes 

sobre o urbano. Porém, essa categoria oferece uma 
possibilidade de abordagem do urbano que 

permite a análise de fenômenos importantes, como 

a hierarquização dos usos do solo, o papel do setor 
imobiliário para a acumulação do capital e para a 

reprodução das relações de produção capitalistas, 

além de ser importante para o entendimento do 
processo de segregação sócio-espacial e 

fragmentação do espaço no urbano. 

 

A questão da renda fundiária urbana tem sido debatida por vários 
autores como o sociólogo e historiador Christian Topalov (1984), do 

sociólogo Jean Lojkine (1997), do geógrafo David Harvey (1982) e do 
economista Alain Lipietz (1974 e 1982) dentre outros. 

Lipietz (1982) identifica dois importantes agentes responsáveis 

pela promoção imobiliária: o proprietário do solo urbano e o capital 
incorporador. O primeiro determinará quando a sua propriedade será 
colocada no mercado e, o segundo irá buscar liberar este terreno para a 

construção, pagando ao proprietário deste, um tributo. Nesse sentido,  
 
A forma do tributo fundiário, não se constitui 

numa renda anual, como no caso da agricultura, 

mas de uma transação definitiva: a venda do 
terreno. A forma ‘preço do solo urbano’, não é, 

em diferença ao solo agrícola, a capitalização da 

forma renda, ela é em si o tributo fundiário, ela é a 
forma que revela a relação social entre o 

proprietário e o promotor, a troca de um direito de 
dispor do solo contra uma parte do lucro 
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mascarada sob a aparência de compra e venda de 

um bem econômico (LIPIETZ, 1974, p. 105). 

 
Desta forma a operação de compra e venda do terreno urbano, 

assumiria a forma de tributo fundiário e não de renda fundiária. 

Para o autor as diferenças de preços entre os imóveis seriam 
determinadas pela sua localização no interior das cidades. Neste sentido, 

identifica dois tipos de tributos: o “exógeno” e o “endógeno”. 
O tributo exógeno seria derivado de elementos externos ao 

imóvel como, a infraestrutura urbana, os sistemas de transporte e de 

comunicação, além da presença de atividades industriais, comerciais, 
culturais e também de serviços públicos, tais como escolas, hospitais 
etc. O tributo endógeno seria determinado pela quantidade de capital 

investido sobre um mesmo imóvel, em razão dos investimentos 
realizados na edificação. 

Para Lipietz (1974) os únicos beneficiários dos rendimentos 
fundiários seriam o proprietário do terreno urbano, que se apropriaria da 
parcela resultante do tributo exógeno, e o capital incorporador, que se 

apropriaria da parcela referente ao tributo endógeno. 
Outro aspecto importante da teoria de Lipietz (1974) diz respeito 

a segregação socioespacial. Segundo o autor, não seriam os preços 

elevados dos terrenos vazios e das habitações que expulsariam as classes 
populares, mas sim, a vontade de excluir, oriunda das classes sociais 

superiores
248

. 
As rendas diferenciais estariam sendo determinadas não apenas 

pelas condições naturais de localização, mas também, pelas condições 

construídas pelo capital, seja ele, público ou privado. 
Existe diferença entre os proprietários que possuem muitos 

imóveis ou grandes extensões de terras no interior da cidade (vazios 

urbanos) e/ou no limite da expansão urbana e o trabalhador.  
Para o trabalhador, a propriedade do terreno ou da casa é 

condição de sobrevivência, e quando este se desfaz desse bem é porque 

necessita deste recurso. No entanto, para os capitalistas imobiliários as 
terras são reserva de valor, uma forma de acumulação patrimonial, 

esperando o melhor momento para colocá-las no mercado (especulação 
fundiária). 

Na visão de Lipietz (1982), o preço da terra é a renda 

capitalizada, e sua variação dependerá da renda obtida pelas condições 

                                                             
248

 Esta definição diz respeito ao perfil da sociedade brasileira. 
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de localização na cidade e da taxa de juros corrente no mercado, que 

mudam todo tempo. 
O preço do solo urbano é regulado pelo mercado, pautado na 

concorrência entre os interessados pelas melhores localizações, em 
função das vantagens oferecidas.  

 

 

5.1.2 – Ignácio Rangel e a Quarta Renda da Terra  
 

Como visto anteriormente, são várias as teorias e os teóricos que 
conceituam a renda fundiária, geralmente se preocupando com a questão 

agrária mais geral.  
Parte-se do pressuposto que ideias do economista Rangel 

auxiliam no desenvolvimento desta discussão, pois para ele, a renda da 

terra deveria ser entendida de uma forma diferente. Para Rangel, 
existiria uma Quarta Renda da Terra, além da Renda Diferencial, 
Absoluta e de Monopólio proposta por Marx. Este tipo de renda estaria 

ligado a uma demanda de investimento financeiro em terras rurais e 
urbanas. 

Para Rangel (2000, p. 15) “essa demanda não agrícola existe sob 
a forma de procura especulativa de terra, visto como foi o mercado 
imobiliário de valores o primeiro a se estruturar e a absorver a poupança 

disponível, servindo a terra de reserva de valor e meio de defesa contra a 
erosão inflacionária”. 

A questão colocada pela teoria de Rangel (2000) sobre a Quarta 

Renda, recai justamente no problema da formação do preço da terra, que 
seria formado em função da esperada renda territorial, ou seja, da 
expectativa de valorização da terra. 

Para Rangel (2000, p. 112) “a simples retenção da propriedade 
fundiária surge, assim, como uma forma de investimento, acessível tanto 

a agricultores, como a não agricultores, e que se aplica tanto à terra 
utilizada como à terra excedente”. Nesse sentido, quando o autor se 
propõe a estudar a Quarta Renda, ele estava se referindo justamente a 

estudar o fenômeno da elevação do preço da terra. Para Rangel (2000, p. 
161) “o preço da terra está no centro da problemática agrária brasileira, 
tanto em sua versão rural, como na urbana”. 

Se o preço da terra como ativo financeiro está no centro da 
questão fundiária brasileira, Rangel acreditava na necessidade do Estado 

se fazer presente no mercado de terras, como agente que produz terra, 
desta forma, regulando o preço do solo urbano no mercado, 
principalmente pela oferta. Assim, o Estado impediria ou amenizaria a 
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especulação e induziria que o proprietário privado da terra excedente, as 

colocasse no mercado fundiário. 
Para o economista José Sidnei Gonçalves: 

 
No caso brasileiro, a propriedade da terra é 

inquestionada pela capacidade da classe 
dominante de orquestrar uma legislação 

compatível, tem uma manutenção baixa por uma 
tributação exígua e uma segurança elevada, pois é 

naturalmente ‘protegida’ sem necessidade de 

gastos adicionais em segurança particular e tem 
elevado rendimento. (GONÇALVES, 2011, p. 10-

11) 

 
Verifica-se que a acumulação de terras, sejam elas rurais ou 

urbanas, provocam um movimento especulativo que se converte numa 

dificuldade de acesso à terra por aqueles que não detêm grande quantia 
de capital.  

Neste sentido, 

 
A terra se configura num ativo de manutenção de 

custos reduzida, rentabilidade potencial elevada, 
além de uma liquidez alta, pois não existe 

qualquer empecilho à livre transferência. Os 

recursos imobilizáveis tendem para a terra não só 
pela alta atratividade como ativo, como pela sua 

representatividade em termos de síntese da 
propriedade privada para uma burguesia 

patrimonialista por origem histórica, conjugando 

poder político e econômico no mesmo elemento. 
A persistência do processo inflacionário induz a 

essa imobilização em terra, notadamente nos 

períodos de sobre acumulação que alavanca o 
salto de patamar nos preços especulativos. Nas 

demais fases, as oscilações passam a girar em 
torno desse nível, explicadas pelo movimento das 

expectativas. O monopólio da terra, garantindo o 

‘estoque’, promove uma rigidez para baixo do 
preço, criando escassez e rompendo com a versão 

de ‘mercado flexível’ da terra. A explicação, 

portanto, para o nível dos preços de especulação 
com terra está na própria estrutura heterogênea da 

sociedade brasileira, o que traz a necessidade de 
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uma válvula para o capital ‘sobrante’ 

(GONÇALVES, 2011, p.12). 

 
É notório que os agentes responsáveis pela inserção de terras 

urbanas no mercado, buscam atender ao segmento dos capitalistas de 

diversas naturezas: os proprietários industriais; os agricultores; os 
empresários do setor comercial; os prestadores de serviço e os 

profissionais liberais. Esses segmentos se constituem como potenciais 
investidores do mercado imobiliário, principalmente por meio da 
aquisição de terrenos urbanos. Isso se deve, sobretudo, ao reflexo da 

estabilidade e a rentabilidade deste mercado, principalmente, em 
períodos de economia estabilizada, vivenciada no Brasil depois do 
Plano Real, onde a inflação está sobre controle.  

Entretanto, para Rangel (2000, p. 165): 
 
Produzido esse movimento de elevação do preço, 
a expectativa de subsequente elevação, vale dizer, 

o diferencial esperado do preço da terra de um ano 
para outro, passará a comportar-se como se ele 

próprio fosse uma renda: a 4
a
 Renda antes 

referida. A partir daí, o movimento ascensional do 
preço da terra poderá manter-se, mesmo que os 

outros itens (os regulares) da renda declinem, 

mesmo que a taxa de lucro do sistema econômico 
deixe de cair, e mesmo que volte a elevar-se, em 

certa medida. Em todo caso, cessada a causa 
primeira, o movimento tenderá também a 

interromper-se. 

 
Compreende-se, portanto, que a renda fundiária, mais 

especificamente, a renda gerada por conta dos terrenos urbanos, se 

diferecia por conta de suas características, podendo ser Diferencial, 
Absoluta ou de Monopólio.  

No entanto, a contribuição dada por Rangel sobre a conceituação 

da Quarta Renda, auxilia principalmente, no entendimento de como os 
preços do solo urbano evoluem, bem como funcionam os mecanismos 

de valorização e desvalorização dos mesmos. Cabe salientar que, o solo 
urbano assim como a terra agrícola, tido como ativo financeiro, é 
apropriado pela classe dominante, neste caso, a elite brasileira, que 

investe boa parte de seu capital em imóveis, de forma a ter o beneficio 
de exercer o poder de especular com os mesmos, acima inclusive do 
papel regulador do Estado. 
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Mediante estas reflexões, cabe neste momento, buscar 

compreender como os preços terrenos vazios e dos apartamentos de 
Francisco Beltrão, se formam no período circunscrito aos anos de 1998 

a 2012.  

 

 

5.2 - A evolução do preço dos terrenos vazios em Francisco Beltrão 

– 1998 a 2012 
 

A partir dos dados sobre os preços dos terrenos, obtidos por meio 
dos classificados do Jornal de Beltrão, verificou-se a concentração das 

ofertas de terrenos entre algumas imobiliárias ou corretores 
imobiliários

249
. No período analisado, que vai de 1998 a 2012, foram 

coletados mais de três mil anúncios referentes aos terrenos colocados à 

venda por meio de jornal de circulação diária.  
No contexto dos dados obtidos, destaca-se o papel desempenhado 

junto ao mercado de três imobiliárias: – A Imobiliária Buriti, que depois 

seria transformada na Imobiliária Casaril, de propriedade de Jorge 
Casaril; a Imobiliária Sinal Verde, que depois de dissolvida a estrutura 

societária original da empresa, se transformaria na Imobiliária Sendeski, 
de propriedade de Ivo Sendeski; e a Serraglio Imóveis de propriedade da 
família Serraglio. Juntas estas imobiliárias responderam por mais de 

40% dos anúncios de terrenos vazios coletados no jornal.  
A tabela nº 33 ilustra esta informação, merecendo nota a 

participação de outras imobiliárias, como a Vieira Imóveis, de 

propriedade do atual secretário municipal de urbanismo, José Carlos 
Vieira; a Zonta Corretor de Imóveis, de propriedade de Neri Zonta e, a 
Imobiliária Trindade, de propriedade de Edemar Trindade. Além da 

atuação dos corretores e das imobiliárias, registrou-se a participação de 
particulares na oferta de terrenos na cidade, representando 9,5% do total 

de anúncios coletados. Dado que indica que esta atividade está 
concentrada nas mãos dos corretores ou das imobiliárias. 

 

 
 

                                                             
249

 É preciso esclarecer que muitos anúncios foram descartados devido a prática 

adotada pelas imobiliárias de não publicar as informações completas sob o 

terreno, como por exemplo, o tamanho do terreno. Sem essas informações não 
foi possível calcular o preço do m². Portanto, existem outras imobiliárias na 

cidade, que, no entanto, não aparecem na amostragem.  
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Esta concentração pode ser justificada pela criação do Núcleo 

Imobiliário de Francisco Beltrão (NIFB). O núcleo atualmente tem 
como diretor o Sr. Ivo Sendeski, sócio proprietário da Imobiliária 
Sendeski. 

O Núcleo Imobiliário de Francisco Beltrão é formado por um 
grupo de imobiliárias que se uniram com apoio da Associação 

Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão - ACEFB e do Projeto 
Empreender do SEBRAE. O objetivo do núcleo é unir recursos para 
investir na divulgação maciça dos imóveis à venda, usando dos meios de 

comunicação disponíveis, principalmente a internet. Busca ainda 
dinamizar e profissionalizar o setor e concentrar as negociações.  

O preço negociado em qualquer das imobiliárias participantes do 

núcleo será o mesmo, pois o imóvel não pertence a carteira da 
imobiliária ou corretor, mas a carteira do Núcleo Imobiliário de 

Francisco Beltrão. Como o núcleo reuni boa parte das imobiliárias e 
corretores de Francisco Beltrão, o núcleo, enquanto entidade pode 
determinar ou interferir diretamente no mercado imobiliário da cidade. 

A formação do NIFB se traduz num maior peso desses agentes 
sobre o poder público municipal, interferindo na política urbana da 
cidade, em favor próprio em detrimento dos interesses coletivos e dos 

demais habitantes da cidade, além de criarem um bloco de resistência a 
novas iniciativas, como as das cooperativas habitacionais. 

Em se tratando da evolução dos preços médios do metro 
quadrado dos terrenos vazios da cidade de Francisco Beltrão, o ano de 
1998 registrou média de R$ 25,46 por m² (vinte e cinco reais e quarenta 

e seis por metro quadrado). Período logo após o qual se verificou a 
redução dos valores médios praticados por dois anos subsequentes. 
(Tabela nº 34) 
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O ano de 2003 configura-se como uma baliza temporal a partir da 

qual os valores médios aumentam ano a ano, configuração alterada 
apenas no ano de 2007, quando é registrada uma queda dos preços. 

Em 2008, o preço médio do metro quadrado registrado, retoma o 
processo de valorização, sendo que a partir de então, não parou mais de 
subir, alçando o pico do período justamente no ano de 2012, quando o 

preço do metro quadrado do terreno vazio na cidade de Francisco 
Beltrão alcançou o preço de R$ 307,73 (trezentos e sete reais e setenta e 
três centavos). 

 

 
 

Ao ponderar a respeito do índice de variação do período, 
constata-se um aumento de mais de 250% dos preços médios praticados 

no mercado de terras urbanas, índice esse muito superior à própria 
inflação acumulada (71,16%) no período de 1998 a 2012. 

A tabela nº 35 deixa claro que os dados brutos médios por si só 
não explicariam o que está acontecendo no mercado de terras urbanas da 
cidade. No entanto, com a correção dos preços praticados, a partir da 

atualização monetária, usando como indexador o IGP-M, percebe-se que 
a variação dos preços em alguns bairros é muito grande, como é caso do 
Bairro Industrial, Bairro Miniguaçu e Bairro Nossa senhora da 

Aparecida, que registraram valores próximos a 500% de variação. 
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A análise especifica do ano de 2012, indica que houve expressiva 
variação interbairros, uma vez que se observa a ocorrência de 

significativa diferenciação de preços de bairro para bairro. Segundo uma 
tendência frequente os bairros mais afastados concentram os terrenos 
mais baratos, enquanto os bairros mais consolidados e tradicionais os 

terrenos mais valorizados. Esta distinção se faz demasiadamente 
evidente, dentro do período. 

O quadro nº 01 ilustra a disposição dos bairros conforme a classe 

de preços do metro quadrado. Na primeira classe são encontrados 
bairros como: Água Branca, Aeroporto, Sadia, Novo Mundo, Marrecas, 

Floresta e São Miguel, onde os preços do metro quadrado oscilaram de 
R$ 163,48 (cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) a R$ 
212,20 (duzentos e doze reais e vinte centavos). Na sequência, aparecem 

os bairros Pinheirinho, Seminário, Padre Ulrico, Itália e Miniguaçu com 
preços entre R$ 231,69 (duzentos e trinta e um real e sessenta e nove 
centavos) e R$ 279,53 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos) por metro quadrado. 
A partir da terceira classe aparecem bairros mais consolidados, 

como o Cristo Rei, Industrial, Alvorada e, o bairro São Cristóvão. Os 
preços médios registrados nestes bairros partiram de R$ 317,25 no 
Cristo Rei e alcançaram o preço de R$ 386,30 no Alvorada. 

Dois bairros aparecem em destaque, o bairro Vila Nova (R$ 
462,76), próximo à área central e que concentra boa parte da vida 
universitária da cidade, juntamente com o bairro Industrial, e o bairro 

Nossa Senhora Aparecida (R$ 481,04), área nobre da cidade, bem ao 
lado do centro. Com a intensa valorização do metro quadrado dos 
terrenos no bairro Vila Nova, a alternativa utilizada pelos 

incorporadores, é a verticalização do bairro. 
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Por fim, no ano de 2012, os bairros mais caros, em se tratando do 
preço do metro quadrado dos terrenos são a CANGO (R$ 751,39), 

bairro onde surgiu Francisco Beltrão, e o Centro da Cidade (R$ 919,92), 
onde se encontram os terrenos mais caros de Francisco Beltrão. 

Ao aprofundar a análise sobre o preço total dos terrenos em 

Francisco Beltrão
250

, nota-se que os lotes mais baratos eram 
comercializados por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 1998, 
já em 2012, o lote de menor preço custava R$ 28.000,00 (vinte e oito 

mil reais).  
No outro extremo, encontram-se os terrenos mais caros, em 1998 

o terreno mais caro estava no mercado por R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais), já no ano de 2012, o terreno mais caro estava sendo 
vendido por R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Uma 

                                                             
250

 O Banco de dados dos preços dos terrenos em Francisco Beltrão contempla 

praticamente todos os bairros, no entanto, restringiu-se aos mais expressivos. 
Bairros que só recentemente aparecem na pesquisa são fruto da incorporação de 

novos loteamentos nestas regiões. 
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disparidade gigantesca entre os terrenos mais baratos e os terrenos mais 

caros de Francisco Beltrão. 
Um exemplo disso são os terrenos vazios da região mais 

valorizada da cidade, o Centro da Cidade, mais especificamente o trecho 
da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, compreendido entre a Rua Antonina 
e a Rua Tenente Camargo. São quatro quadras que concentram a rede 

bancária e as principais atividades comerciais da cidade. A quantidade 
de lotes disponíveis neste trecho é mínima.  

Na verdade, ao observar os terrenos vazios, identificam-se apenas 

dois lotes. O primeiro localizado no lote de nº 12 (doze) da quadra nº 
156 (cento e cinquenta e seis), com 672,00 m² (seiscentos e setenta e 

dois metros quadrados), onde funciona um trailer de lanches. E o 
segundo lote de nº 07 (sete) na quadra nº 135 (cento e trinta e cinco), 
com 974,60m² (novecentos e setenta e quatro metros quadrados e 

sessenta centímetros quadrados), onde também funcionava uma 
lanchonete, terreno este localizado entre a Loja Atrevida e o Lojão das 
Fábricas. Este terreno estava em litígio, pois o proprietário do terreno 

permitiu a utilização pelo dono da lanchonete, e quando este quis vender 
o terreno, o inquilino entrou na justiça, apelando pelo direito de compra. 

Excluindo estes dois terrenos vazios, existem inúmeros outros 
que podem ser considerados como subutilizados e que, possivelmente, 
serão alvo da incorporação imobiliária nos próximos anos. 

Para elucidar a extrema valorização dessa área central, 
apresentar-se-á como exemplo, a transação referente ao lote de 
974,60m² (14B da quadra 134) adquirido pela empresa Casas Bahia em 

2005
251

.  
Até essa negociação, os terrenos nesta mesma área eram 

avaliados com o preço entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais)
252

. 
De acordo com o depoimento do proprietário, não havia interesse 

em vender o terreno, porém os interessados em adquirir (representantes 
da empresa Casas Bahia) solicitaram que o proprietário designasse o 

                                                             
251

 De acordo com Jair Casanova responsável pelas guias do ITBI da prefeitura 
municipal de Francisco Beltrão o valor venal registrado na guia foi de R$ 

1.125.000,00. O lote foi adquirido do Dr. Aryzonte Mendes de Araújo, 
proprietário de vários terrenos na região central da cidade. 
252

 Entrevistas concedidas por Adir Seleski (128 min.), Celso Mezzomo (67 

min.), Jorge Casaril (79 min.), Jair Casanova (47 min.), Romeu Werlang (82 
min.) Arquivo mp3. [nov. 2013]. 
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preço que desejasse para que a negociação fosse efetivada. Segundo o 

transmitente do terreno o alto valor estipulado para a venda foi motivado 
pela falta de interesse em realizar a transação. Apesar de pensar que os 

adquirentes não fossem concordar com o valor pedido, eles aceitaram e 
o negócio foi concretizado. Segundo Dr. Aryzone, todos passaram a 
culpá-lo por ter inflacionado os preços na área central. 

O fato é que para quase todos os entrevistados
253

, a compra desse 
terreno pelas Casas Bahia é considerado como um marco divisor, no 
mercado de terras na área central de Francisco Beltrão.  

Para o entrevistado Dalcy Salvatti, como já fazia muito tempo 
que ninguém vendia um terreno nessa área, houve a perda de referências 

concretas acerca de seu valor real, no entanto, a transação exemplificada 
acabou repercutindo nos demais terrenos da área central, bem como nos 
bairros próximos a ela.  

Alberto Giaretta empresário da construção civil em Francisco 
Beltrão, responsável pela construção do Edifício Royalle, pagou em 
2005, pelo terreno onde está construindo o edifício, o valor de R$ 

850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Essa negociação 
aconteceu noventa dias antes das Casas Bahia comprarem o terreno do 

Dr. Aryzone.  Nessa época, Giaretta relata ter sido chamado de louco 
por grande parte dos membros participantes do setor imobiliário, no 
entanto, logo após a transação comercial do terreno, praticamente 

vizinho, por R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
consideraram que ele realizou um bom negócio em momento muito 
oportuno.  

Ainda em relação a esta negociação, Ivo Sendeski afirma que 
teve: 

 
Certa participação na negociação das Casas Bahia, 
mesmo que de longe, eu administrava os bens na 

época da Família Aryzone, e administrava na 

forma de vendas, de alguns empreendimentos. Foi 
um caso único, tinha um imóvel e eles queriam 

aquele imóvel, e eles estavam namorando ele há 

dois anos, e fizeram propostas absurdas, até que 
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 Entrevistas concedidas por Adir Seleski (128 min.), Alberto Giaretta (58 
min.), Antônio Cantelmo Neto (35 min.), Celso Mezzomo (67 min.), Dalcy 

Salvatti (90 min.), Ivo Sendeski (63 min.), Jorge Casaril (79 min.), Jair 

Casanova (47 min.), Luiz Alberto Tomazoni (110 min.), Odair Serraglio (110 
min.), Romeu Werlang (82 min.) e Sérgio Galvão (76 min.). Arquivo mp3. 

[nov. 2013]. 
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um dia o proprietário disse que se dessem tanto 

para ele não se desfazer do terreno, ele venderia 

para eles, tá bom, o corretor deles veio de Maringá 
e bateram o martelo, e é claro a notícia se 

espalhou. 

 
Há quem entenda que essa negociação foi prejudicial para a 

cidade, como é caso de Luiz Alberto Tomazoni, que diz que “a vinda 

das Casas Bahia para Francisco Beltrão foi um fracasso, um desastre, 
eles simplesmente bagunçaram o mercado imobiliário. Apesar de ter 
maior impacto nos terrenos comerciais, afetou também os terrenos 

residenciais”. Jorge Casaril afirma que não entende como este negócio 
foi realizado, se na época, a sua imobiliária em sua carteira de terrenos, 

para a mesma região, tinha um lote sendo comercializado por R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Depois do terreno vendido para as Casas Bahia, uma nova venda 

foi realizada na área central, no entanto, não se trata exatamente de um 
terreno vazio, mas a edificação existente não acrescia no preço, dado sua 
insignificância junto ao mercado imobiliário. A compra foi realizada 

pelos antigos inquilinos do imóvel, com valor superior a R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais)

254
, ou seja, um novo parâmetro 

de preços fora estabelecido na área central de Francisco Beltrão. 
De acordo com Romeu Werlang a valorização imobiliária 

ocorrida nesta região central é muito maior que a ocorrida em cidades 

maiores como Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Afinal, antes de 
2005 um terreno era vendido por menos de R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais) e atualmente alguns proprietários estabelecem o preço 

superior ao de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por um lote de 
974,60 m² (novecentos e setenta e quatro metros quadrados e sessenta 
centímetros quadrados). 

De acordo com o levantamento realizado, existem apenas dois 
terrenos vagos na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, dentro destas quatro 

quadras centrais, tornando cada terreno singular para o mercado 
imobiliário. Portanto, a cada novo terreno comercializado, novos 
patamares de preço são estabelecidos. Identifica-se aqui a existência da 

renda de monopólio dada a inexistência da concorrência de produtos.  
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 Entrevistas concedidas por Alberto Giaretta (58 min.), Antônio Cantelmo 
Neto (35 min.), Dalcy Salvatti (90 min.), Jair Casanova (47 min.), Odair 

Serraglio (110 min.) e Romeu Werlang (82 min.). Arquivo mp3. [nov. 2013]. 
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A partir de então, o que ocorrerá é a compra de imóveis 

subutilizados para que possam ser colocados abaixo e construídos novos 
edifícios nesta área, ou então, o aumento da ocupação na intitulada 

região “Alto da Júlio”, que possui mais terrenos vazios disponíveis para 
o mercado imobiliário. 

Como se levantou dados, tanto dos classificados, quanto das guias 

do ITBI, foi possível identificar uma diferença do valor médio do preço 
do metro quadrado entre essas duas fontes de dados. A tabela nº 36 
ilustra que essa variação é maior ou menor, de acordo com o bairro.  

Cabe uma ressalva, quando se trabalha com dados dos anúncios 
classificados, se trabalha com valores que são esperados para a 

comercialização, no entanto, não é o preço final, em razão da livre 
negociação entre as partes, vendedor e comprador. Isso significa que 
pode existir uma diminuição da diferença entre o preço anunciado e o 

preço registrado na guia do ITBI. 
O Bairro Centro, por exemplo, foi o que apresentou menor 

variação, exatamente 3,7%, já o bairro Padre Ulrico, essa variação 

chegou a quase 100% de diferença.  
Um contraponto a ser ressaltado, é justamente a diferença 

encontrada no bairro Nossa Senhora Aparecida, ao lado da região 
central e por isso, uma área também muito valorizada na cidade. Este 
bairro apresenta diferença significativa entre o preço médio do metro 

quadrado pesquisado no jornal e nas guias do ITBI (73,2%), o que 
poderia indicar que houve subdeclararão dos valores venais, para 
redução do ITBI a ser recolhido pela prefeitura. 
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Uma característica do mercado de terras urbanas de Francisco 

Beltrão, diz respeito a forma como são adquiridos os terrenos na cidade. 
Praticamente só a partir de 2008 que começam a surgir as primeiras 
negociações que tiveram parte do valor venal, financiadas pelos bancos, 

justamente, por se tratar de um tipo de imóvel que é comprado à vista ou 
em grande parte com financiamento próprio da incorporadora/loteadora.  

Outro elemento importante a ser levado em conta, é que a intensa 
valorização dos terrenos, observada anteriormente, fez com que até para 
a aquisição dos terrenos, os compradores precisassem buscar 

financiamento.  
Para contextualizar o processo, é possível apresentar informações 

referentes ao ano de 2008, quando foi registrado apenas um terreno 

comprado com financiamento, seguido do ano de 2009 quando foram 
dezesseis terrenos obtidos por meio de financiamento bancário, a partir 

de quando este tipo de transação tem um salto: em 2010 foram 177 
(cento e setenta e sete) terrenos; no ano de 2011, registra-se 147 (cento e 
quarenta e sete) terrenos; e em 2012 registra-se 154 (cento e cinquenta e 

quatro) terrenos adquiridos com financiamento bancário.  
O aumento expressivo dos preços dos terrenos em Francisco 

Beltrão acabou se refletindo na elevação dos preços dos demais imóveis 

da cidade, como os preços dos apartamentos. 
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5.3 – A evolução do preço dos apartamentos em Francisco Beltrão – 

1998 a 2012 
 

Para analisar o mercado imobiliário de Francisco Beltrão, buscou-
se compreender além do comportamento dos preços dos terrenos vazios, 
também como se comportavam os preços dos apartamentos vendidos na 

cidade
255

. Afinal, o preço do solo urbano repercute diretamente nos 
preços dos apartamentos, por ser a base de sua reprodução.  

Os dados dos anúncios dos apartamentos no Jornal de Francisco 

Beltrão apresentam a predominância dos mesmos agentes responsáveis 
pelos anúncios dos terrenos vazios. No entanto, há uma inversão 

significativa, a Serraglio Imóveis
256

, responsável direta pelas vendas dos 
apartamentos construídos pela Construtora Sudoeste, assume parcela 
expressiva na oferta e consequente comercialização de apartamentos na 

cidade. Dos anúncios coletados no período compreendido entre os anos 
de 1998 e 2012, a imobiliária foi responsável por aproximadamente 40% 
dos anúncios veiculados no jornal. (Tabela nº 37) 

Em seguida assoma-se a Imobiliária Casaril com 29,19% dos 
anúncios de apartamentos. Juntas, Serraglio e Casaril respondem por 

quase 70% dos anúncios coletados
257

. No caso dos terrenos vazios, a 
Imobiliária Casaril configurava o primeiro lugar.  

                                                             
255

 Foram selecionados os terrenos vazios e os apartamentos justamente por eles 

possibilitarem uma análise comparativa mais real, já que são dados mais 
confiáveis e mais padronizados, diferentes das residências, que tem seus preços 

determinados por um conjunto muito grande de variáveis. 
256

 Empresa do Grupo Serraglio, que além da imobiliária, possuem loja de 
materiais de construção (Center Sudoeste), escritório de engenharia (Serraglio 

Engenharia de Obras) e construtora (Construtora Sudoeste), uma das principais 
construtoras de edifícios da cidade de Francisco Beltrão. 
257

 É importante registrar que isto não é um indicador de volume de vendas, mas 

de qualidade e quantidade de anúncios ofertados no Jornal de Beltrão. Muitas 
imobiliárias anunciavam apartamentos, mas geralmente, não colocavam o preço 

do mesmo, o que impossibilitava a coleta do anúncio. 
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A evolução dos preços médios do metro quadrado dos 
apartamentos de Francisco Beltrão ao longo dos quinze anos 

pesquisados demonstra que houve significativa elevação. A tabela nº 38 
procura detalhar ano a ano, como estes preços evoluíram.  

Na tabela são expressos os valores médios coletados que vão se 
elevar praticamente durante todo o período, no entanto, quando estes 
valores são retificados a partir de uma atualização monetária, usando do 

Índice Geral de Preços (IGP-M), verifica-se uma oscilação que indicam 
períodos em que os preços médios se elevaram e outros que tiveram 
redução. Praticamente de 1998 até 2004 o mercado de apartamentos de 

Francisco Beltrão, esteve em recessão, sendo só a partir de 2005, que se 
registra uma retomada da sua valorização, e a partir de então, o registro 

de aumento dos preços médios. 
Avalia-se que muito disso, é fruto da ampliação do crédito 

imobiliário e da criação do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV) do governo federal, nas gestões dos presidentes Lula e 
Dilma. 

Apesar de registrar elevação dos preços médios do metro 

quadrado, o mercado de apartamentos teve elevação mais contida, 
diferentemente do que ocorreu no mercado de terrenos vazios. Enquanto 

os preços médios dos apartamentos teve valorização no período de 
67,1%, a valorização do preço médio do metro quadrado dos terrenos, 
foi de 251,4%, índice, portanto, muito acima do registrado pelos 

apartamentos.  
Esses dados reforçam a hipótese inicial do trabalho, de que 

haveria uma elevação muito acentuada dos preços do solo urbano na 

cidade de Francisco Beltrão. Ou seja, a especulação fundiária tem se 
transformado na mola propulsora do desenvolvimento do setor 
imobiliário na cidade. 
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Quando se optou por trabalhar com os dados dos apartamentos, 
isso permitiu visualizar com maior clareza a situação específica de cada 

empreendimento imobiliário. No caso dos preços do solo urbano 
realizou-se a opção por trabalhar dentro da escala do bairro, já com os 
apartamentos, além da escala dos bairros, pode-se trabalhar também na 

escala dos edifícios. 
Justamente esta escala vai mostrar que a variação média dos 

preços dos apartamentos
258

 (em metros quadrados) é bem inferior a 

praticada com os terrenos vazios. Alguns edifícios foram selecionados 
para exemplificar dados que apresentassem maior consistência nas 

informações fornecidas.  
Nesse sentido, três edifícios foram escolhidos por estarem 

localizados na área central da cidade (Araucária, Ilha do Mel e Maria 

Adriana)
259

, voltados à famílias com maior poder aquisitivo e dois 

                                                             
258

 Ver Apêndice C – Valor médio do metro quadrado dos apartamentos 
extraído das guias do ITBI por edifício (1998 a 2012). 
259

 O Edifício Araucária (18 pavimentos) possui apartamentos com área total de 

195,62 m² e 236,12 m², o Edifício Ilha do Mel (18 pavimentos) tem 
apartamentos com área total de 220,00 m² e, o Edifício Maria Adriana (13 

pavimentos) tem apartamentos com área total de 198,00 m².  
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edifícios no bairro Vila Nova (Residencial Vila Nova e Vila Park)
260

, 

para famílias de menor padrão aquisitivo. (Tabela nº 39). 
 

 
 

A diferença encontrada entre os valores médios dos apartamentos, 
entre o ano de 1998 a 2012 e seu valor atualizado, demonstra um 

desnível bem menor do que a encontrada nos terrenos vazios
261

. A 
exceção do Edifício Ilha do Mel

262
 que tem diferença superior a 100%, o 

restante dos edifícios da tabela tem diferença menor. 

O quadro nº 02 apresenta a classificação do preço do metro 
quadrado dos apartamentos em 2012, levando-se em consideração os 

edifícios onde foram ofertados anúncios de venda nos classificados do 
Jornal de Beltrão.  

Dividiram-se os edifícios em seis classes, sendo a 1ª classe dos 

apartamentos que tem o preço do metro quadrado mais barato. Como se 
optou por trabalhar a unidade metro quadrado, passa-se a falsa 
impressão que apartamentos como o do Edifício Real Center e Araucária 

sejam baratos, no entanto, estes apartamentos possuem uma metragem 
total maior, fazendo com que os mesmos, ao final tenham preços bem 

mais elevados. Da mesma forma acontece com o Edifício Marrecas I, 

                                                             
260

 No residencial Vila Nova os apartamentos são de 59,58 m² e no Residencial 
Vila Park os apartamentos são de 78,78 m². Ambos residenciais, de quatro 

pavimentos, encontram-se localizados ao lado da UNIOESTE. 
261

 Lembrando que, dos bairros selecionados para os preços do m² dos terrenos, 

a maior variação encontrada foi no Bairro Miniguaçu, com variação de 

542,40%, muito acima do registrado com os apartamentos. 
262

 Esta diferença pode ser atribuída por se tratar da oferta de um apartamento 

duplex de cobertura com 453,74 m², sendo oferecido por R$ 990.000,00. 
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que não tem apartamentos grandes, mas o preço do metro quadrado é 

mais alto. Isso indica que os apartamentos menores, são mais acessíveis, 
no entanto, isso é devido a pequena área total o que, consequentemente, 

induz a interpretação de que a opção pela construção deste tipo de 
edifícios é mais rentável para os incorporadores, permitindo a eles uma 
margem de lucro maior. 

Cabe destaque ao Edifício Millenium que aparece na 6ª classe, 
com preço médio do metro quadrado de R$ 3.431,57 (três mil 
quatrocentos e trinta e um real e cinquenta e sete centavos). Este edifício 

é um dos mais valorizados da cidade, no entanto, a partir de 2008, novos 
edifícios com padrões elevados de construção foram surgindo na cidade 

e, provavelmente terão futuramente valores mais altos do que os 
praticados na atualidade. 

Em 1998 o apartamento mais barato à venda na cidade de 

Francisco Beltrão custava R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 
enquanto que o apartamento mais caro estava sendo oferecido por R$ 
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Já em 2012, o apartamento mais 

barato era oferecido nos classificados por R$ 88.000,00 (oitenta e oito 
mil reais) e o mais caro por R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil 

reais), justamente o apartamento do Edifício Ilha do Mel (duplex de 
cobertura). 
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Da mesma forma que existem diferenças entre os preços médios 

do metro quadrado dos terrenos registrados no jornal e no ITBI, também 
ocorre com os apartamentos, no entanto, essa diferença é menor. 

Acredita-se que em função de ser um alto valor, na sua grande maioria, 
para que ocorra a concretização do negócio, é requerido financiamento, 
e isso dificulta a subdeclaração do valor de venda. A maior diferença foi 

encontrada no Bairro Miniguaçu (43,17%) e a menor no Bairro 
Alvorada, apenas 8,58% de diferença. (Tabela nº 40) 

 

 
 

A tabela nº 41 expressa o contexto geral do mercado imobiliário 

de apartamentos para o período estudado. Nela é possível observar a 
evolução da quantidade de apartamentos ofertados nos classificados do 
Jornal de Beltrão, bem como, da evolução da quantidade total de 

negócios realizados com apartamentos, a partir das guias do ITBI
263

. 
Apesar de existir uma flutuação latente entre os anos analisados, nota-se 
claramente, o aquecimento do mercado, justamente, a partir de 2007, 

tanto da oferta nos classificados, quanto dos negócios concretizados. No 
ano de 2012, foram ofertados 21,21% dos apartamentos nos 

classificados, e foram vendidos 171 (cento e setenta e um) apartamentos, 
o que representou uma participação de 13,16% do total de apartamentos 
vendidos no período. 

 
 
 

                                                             
263

 As guias do ITBI representam 100% do total de apartamentos vendidos no 

período compreendido entre os anos de 1998 e 2012. 
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O gráfico nº 10 fundamenta a compreensão da dinâmica 

predominante no mercado imobiliário de Francisco Beltrão. Nele, foi 
traçada uma linha evolutiva dos índices de preços médios do metro 
quadrado, tanto dos terrenos vazios, quanto dos apartamentos

264
. 

Partindo-se do índice inicial do ano de 1998, percebe-se que os 
preços médios nos primeiros anos apresentam queda em ambos os tipos 

de imóveis. De 2000 a 2001 os preços ensaiam uma retomada dos 
preços, no entanto, ela é maior entre os terrenos vazios, que inclusive 
continua a subir no ano seguinte, enquanto os preços médios dos 

apartamentos sofrem nova queda. 
Quanto aos índices dos apartamentos, verifica-se que a partir da 

última redução ocorrida entre os anos de 2001 a 2002, eles se elevam 

continuamente, portanto, não existe praticamente nenhum recuo deste 
segmento do mercado, a exceção do ocorrido entre os anos de 2010 e 

2011.  
Já para os preços dos terrenos vazios, são registradas duas quedas 

nos preços médios a partir de 2003, a primeira, entre os anos de 2006 e 

2007 e, a última no período final, de 2011 a 2012. No entanto, a 

                                                             
264

 Os valores médios foram corrigidos monetariamente pelo Índice Geral de 

Preços ao consumidor (IGP-M). 
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evolução dos preços médios dos terrenos é especialmente superior ao 

registrado nos apartamentos, ou seja, o preço do solo urbano de 
Francisco Beltrão, tem se tornado muito caro.  

Há indicadores que esta retração esteja ligada a uma oferta maior 
do que a demanda, fruto dos inúmeros loteamentos lançados na cidade 
de Francisco Beltrão, principalmente a partir de 2007. 

 

 
 

Em 2008 foi criado no Brasil o Índice FipeZap
265

 de Preços de 

Imóveis Anunciados, sendo este o primeiro índice nacional de preços do 
setor imobiliário. O surgimento do índice é fruto da parceria entre a 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE e do ZAP Imóveis, 

portal de classificados da internet brasileira, fruto da união de dois 
jornais do país: Estadão e o Globo. 

Apesar de tratar de metodologias diferentes, organizou-se uma 

tabela com a variação dos índices de preços dos apartamentos para as 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, acrescida dos dados dos índices 

                                                             
265

 O Índice FipeZap, desenvolvido e calculado pela Fipe, acompanha o preço 
médio do m

2
 em 16 cidades brasileiras com base nos anúncios de apartamentos 

prontos do site Zap Imóveis. http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap 
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de Francisco Beltrão obtidos nos classificados do Jornal de Beltrão. 

(Tabela nº 42) 
Ao analisar como exemplo a cidade de São Paulo, é possível 

verificar que o índice FipeZap registrou para o período compreendido 
entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012, uma variação de 96,03% no 
preço dos apartamentos para venda; já a cidade do Rio de Janeiro 

registrou variação de 108,96%, ou seja, neste período o preço dos 
apartamentos, mais que dobraram na “cidade maravilhosa”. Um dos 
elementos que possivelmente contribuiu para essa elevação foi a de 

realização de megaeventos esportivos na cidade, como a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olímpiadas de 2016.  

A tabela nº 42 também traz a valorização do metro quadrado dos 
apartamentos vendidos na cidade de Francisco Beltrão. Identifica-se que 
a valorização também é muito alta, sendo registrada para o período uma 

variação de 71,66% nos preços do metro quadrado obtidos nos 
classificados do Jornal de Beltrão. Todos estes índices são muito 
superiores ao registrado pela Fipe para inflação do período que foi de 

21,45%. 
 

 
 

Cabe aqui destacar que, apesar da semelhança dos índices, 

mesmo que para cidades tão distintas, como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Francisco Beltrão, essa elevação é resultado das mudanças do cenário 

habitacional, com a introdução do PMCMV, do grande volume de 
crédito à disposição para financiamento habitacional, das taxas de juros 
mais vantajosas e da ampliação do prazo de financiamento. 

No caso dos valores dos apartamentos, não se pode esquecer que 
para cada região do país, existe um Custo Unitário Básico da Construção 
Civil (CUB).  
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É preciso lembrar que são situações muito diferentes. As cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro são grandes metrópoles que apresentam 
déficits habitacionais significativos.  

No caso da cidade de Francisco Beltrão a evolução do preço dos 
apartamentos é limitada pela concorrência com os lotes vazios e os 
imóveis construídos e em construção (casas).  

Como é possível verificar, a cidade de Francisco Beltrão registrou 
elevações significativas dos preços dos terrenos vazios e dos 
apartamentos promovendo, consequentemente – apesar de não ter 

coletado dados acerca das residências – explícito desdobramento desta 
valorização sobre todos os tipos de imóveis. Buscou-se com a ajuda dos 

entrevistados, compreender quais foram os motivos responsáveis pela 
elevação acentuada dos preços dos imóveis na cidade.  

Muitos entrevistados apontam para um conjunto de fatores que 

acabaram impulsionando essa valorização. Fatores internos, como a 
vinda das instituições de ensino superior públicas e privadas, sua devida 
ampliação, são notoriamente um dos principais pontos destacados pelos 

entrevistados, para muitos inclusive, as universidades seriam uma baliza 
de referência para compreender a dinâmica do mercado imobiliário. A 

cidade de Francisco Beltrão, antes das universidades e a cidade depois 
delas. 

Outro elemento destacado pelos entrevistados diz respeito aos 

financiamentos habitacionais para todas as faixas de renda, que 
independente do PMCMV, garantiu o acesso ao crédito imobiliário, 
possibilitando taxas de juros mais baixas, bem como, prazos de 

financiamentos maiores.  
Outro fator elencado pelos entrevistados é a postura tomada pelos 

gestores municipais, que conseguiram atrair muitos investimentos 

públicos (Casa de Custódia Regional, Hospital Regional, obras de 
infraestrutura, etc.), e também muitos investimentos privados. A cidade 

de Francisco Beltrão se consolidou enquanto cidade polo da região 
Sudoeste Paranaense. 

E não é factível minimizar o impacto gerado pela aquisição do 

terreno pelas Casas Bahia, por mais de um milhão de reais, que acabou 
por criar um novo patamar de preços a serem praticados na área central 
da cidade, que acabaram por se desdobrar em todas as direções na 

cidade, de Norte a Sul e, de Leste a Oeste. A partir dessa transação 
novos patamares foram surgindo, como o último que cravou o preço do 

metro quadrado do solo urbano na área mais valorizada da cidade em 
aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nessa região também 
surge o Edifício Royalle, que com certeza será um dos apartamentos 
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mais caros da cidade, como visto junto a entrevista com seu idealizador, 

o Sr. Alberto Giaretta. 
Como fator externo lembrado pelos entrevistados é a melhora da 

economia brasileira, que consegue atravessar o período circunscrito pela 
crise econômica mundial de 1998, alavancada pelo estímulo ao consumo 
e a ampliação do crédito. E essa melhoria na economia possibilitou a 

melhoria na renda dos brasileiros, colocando mais consumidores no 
mercado, com poder aquisitivo inclusive mais elevado. 

No entanto, alguns dos entrevistados acreditam que a elevação 

dos preços imobiliários em Francisco Beltrão obedece a lei do mercado, 
ou seja, a relação entre a oferta e a procura. É notório que isso por si só 

não consegue explicar o que ocorre em Francisco Beltrão do ponto de 
vista imobiliário, afinal, a cidade não para de crescer, acompanhada de 
ininterrupta elevação de seus preços. Muito disso está justamente 

atrelado ao fato, de que, boa parte de quem tem comprado imóveis na 
cidade, o faz para investimento e não para moradia, o que causa uma 
falsa sensação de carência de imóveis à venda. 

De acordo com as entrevistas, identificam-se dois momentos do 
mercado imobiliário da cidade de Francisco Beltrão, o primeiro, 

relacionado ao pior momento no qual se erigia a maior crise no setor e, o 
segundo, o de maior euforia, caracterizado pela expansão do mercado 
imobiliário da cidade. 

Em ambas as fases, não foi possível identificar junto aos 
entrevistados unanimidade quanto aos motivos que fomentaram o bom 
período. As respostas, no entanto, são convergentes apresentando 

elementos e situações consoantes e complementares. Diferente de 
quando relatam as características acerca do pior momento, claramente 
destacado como o período do início dos anos 1980, quando a cidade 

passou por várias grandes enchentes, que acabaram se refletindo na 
sociedade, fazendo com o mercado imobiliário sentisse o seu reflexo, 

fruto da migração de vários habitantes da cidade, em direção a outras 
regiões mais promissoras.  

Existem alguns entrevistados
266

 que não identificam momentos de 

crise no mercado imobiliário da cidade. Casaril, por exemplo, acredita 
que “as enchentes serviram apenas para mapear as áreas de alagamento 
da cidade”, mas que o reflexo negativo das enchentes foi mais 

localizado, ou seja, nas áreas atingidas. 

                                                             
266

 Entrevistas concedidas por Adir Seleski (128 min.), Ivo Sendeski (63 min.), 

Jair Casanova (47 min.) e Jorge Casaril (79 min.). Arquivo mp3. [nov. 2013]. 
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Quanto a escolha do melhor momento vivido pelo mercado 

imobiliário, ou seja, pelos incorporadores, loteadores, construtores, 
corretores, imobiliárias, escritórios de engenharia e arquitetura, a 

maioria acredita que seja justamente o momento atual, uns acreditam 
que começou a partir de 2002 com as universidades, outros a partir de 
2005, devido a grande disponibilidade de crédito e dos juros mais 

baixos, e ao resultado do PMCMV. No entanto, não existe consenso, 
pois como se tratam de agentes de todos os segmentos empresariais e 
políticos, tem esse momento validado pelas suas próprias experiências 

de sucesso ou não.  
Esta assertiva inscrita por todos os entrevistados acerca do bom 

momento vivido pelo mercado imobiliário de Francisco Beltrão 
demonstra ser totalmente coerente. No entanto, cabem aqui algumas 
ressalvas, como o fato do mercado estar entrando em período de 

desaceleração e estabilização pela redução da demanda por imóveis, o 
que se acredita arrefecerá o ritmo de crescimento, embora não o 
interrompa de forma drástica. Há inclusive entrevistados que afirmam 

que ainda existe “muita lenha para se queimar” no que tange ao mercado 
imobiliário. 

A última das questões realizadas junto aos entrevistados dizia 
respeito ao futuro do mercado imobiliário de Francisco Beltrão. Nesse 
sentido, cabe ressaltar que as entrevistas foram realizadas no final de 

2013, mais exatamente, nos meses de novembro e dezembro de 2013. 
Segundo Adir Seleski:  

 
Hoje (2013), já não está mais tão aquecido, mas 
nem por isso, está em queda, tem diminuído a 

velocidade de crescimento, mas, continua em 

crescimento. Hoje, está se voltando bastante para 
o setor universitário. Acho que nós ainda não 

chegamos ao pico de valorização, o preço não está 
acomodado, mas está subindo mais lentamente. 

 
Outro entrevistado, o Sr. Alberto Giaretta não vê tendência de 

queda nos preços dos imóveis, “eu vejo uma tendência de aumento de 
preço. O preço da obra nova em Francisco Beltrão, está muito próximo 

do Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB)
267

, e isso não se 
sustenta em lugar nenhum”. 
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 CUB em dezembro de 2013 – R$ 1.143,00 (Construção Básica). 
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Esta visão é seguida pela maioria dos entrevistados, que acredita 

que o mercado imobiliário deveria continuar aquecido, com os preços 
dos imóveis subindo, só que num ritmo menor, sendo que para 

determinados segmentos, os preços já estariam se acomodando. 
Para Jorge Casaril 

 
O mercado está estabilizado em função da oferta e 
da procura, não há risco de bolha, hoje, a gordura 

das empresas que constroem, não é mais do que 

10% e, não há risco de se perder dinheiro, o 
mercado está estabilizado e é seguro. A 

perspectiva é boa, pois, a região precisa da nossa 
cidade, que tem vários atrativos. 

 
Já na visão do ex-prefeito Vilmar Cordasso 

 
Os terrenos na cidade para o nível de baixa renda 

estão estabilizados, estabilizaram num patamar 
ainda acessível e, pela oferta. Já as vendas de 

produtos de alto valor, estão bem limitadas. 

Acredito que o ano de 2014 será muito bom para o 
setor, pois deverá sobrar crédito, dinheiro do 

governo federal. Já para o ano de 2015, vejo com 

muita preocupação, ninguém sabe quem vai ser o 
presidente. 

 
Independente da visão dos entrevistados a época da pesquisa, o 

que se percebe ao longo de 2014, é que o mercado continuou crescendo, 

novos loteamentos foram lançados, novos edifícios começaram a ser 
construídos, e quanto aos preços, continuam subindo num ritmo menor, 

como os entrevistados apontaram ao final de 2013. O setor é muito 
organizado na cidade, lembrando-se da existência do Núcleo Imobiliário 
de Francisco Beltrão, que tem papel importante na definição de ações no 

mercado imobiliário.  
 
 

5.4 – Conclusões do Capítulo 
 

Neste capítulo demonstramos a evolução dos preços do solo 
urbano na cidade de Francisco Beltrão de 1998 a 2012. Para isso nos 
embasamos nos dados obtidos nos classificados do principal jornal da 

cidadee nos dados obtidos com as guias do ITBI.  
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Foi justamente a acentuada valorização dos terrenos na cidade 

que despertou o interesse em fazer este estudo. Nesse sentido, 
procuramos compreender quais foram os fatores que contribuiram para 

essa elevação. 
Ao introduzir a discussão sobre a renda da terra procuramos 

fundamentar teoricamente a explicação sobre a formação dos preços dos 

terrenos urbanos e apesar de resgatarmos a categoria renda da terra 
desde os economistas clássicos como Ricardo e Marx. 

Rangel vai identificar a terra como uma mercadoria de constante 

transação, regulada pelas relações de mercado, da concorrência, 
portanto, ligada diretamente aos movimentos de oferta e procura.  

Um dos pontos centrais apontados por Rangel é o fato dos 
proprietários “reterem” a terra esperando que a criação de 
infraestruturas a valorizem, a isso ele chama de Quarta Renda, a renda 

especulativa.  
Dentre os agentes responsáveis pela promoção imobiliária 

destacamos o proprietário do solo urbano, o Estado e o capital 

incorporador. No caso de Francisco Beltrão, é fundamental a 
participação dos proprietários de terras urbanas e rurais para a formação 

de um mercado fundiário pujante e extemamente valorizado.  
A existência de terrenos urbanos e áreas rurais dos pioneiros 

induziram a formação dos preços do solo urbano, na medida, que só 

cabe a esses proprietários o poder de colocar ou não seu terreno no 
mercado. Desta forma, em vários momentos, essa retenção serviu para 
regular a oferta de terrenos urbanos na cidade, principalmente dos 

terrenos mais bem localizados, como os encontrados na área central da 
cidade. 

As diferenças encontradas nos preços do solo urbano além de ser 

determinado pela localização e a proximidade da área central, também 
são influenciadas pela infraestrutura urbana existente junto ao terreno. 

Neste sentido, a presença de determinados usos do solo podem tanto 
valorizar quanto desvalorizar o solo urbano. Além da localização e do 
entorno, também influem na definição dos preços do solo urbano 

caraterísticas como tamanho do lote e declividade.  
Entendemos que apesar de existirem variações desses elementos 

no interior da cidade, os preços em si são determinados pelas condições 

construídas pelo capital, seja ele público ou privado. Quando o gestor 
público escolhe uma área para trazer um hospital público, implícito a 

isso, existe uma reorganização do espaço urbano, criando ou recriando 
áreas de interesse para o capital imobiliário. 
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Não podemos esquecer que o preço do solo urbano é formado 

também em razão da taxa de juros corrente no mercado, que muda a 
todo tempo. 

Muitos dos entrevistados concordam que o preço do solo urbano 
é regulado por um mercado livre, pautado na concorrência entre os 
interessados pelas melhores localizações, em função das vantagens 

oferecidas e varia conforme o nível da atividade imobiliária. Portanto, 
investir em terras ou em terrenos urbanos é uma forma de investimentos 
de poupança, já que a propriedade da terra possiblita ao seu detentor 

através da retenção fundiária a possibilidade de especular, de esperar o 
melhor momento para colocá-la no mercado.  

O Estado poderia atuar no mercado de terras regulando o preço 
do solo urbano, principalmente pela oferta de áreas ou de loteamentos 
mais acessíveis. Essa ação poderia impedir, ou ao menos amenizar, o 

efeito da especulação fundiária. No caso de Francisco Beltrão, essa não 
tem sido a postura da prefeitura, pois além de não realizar loteamentos 
populares, não implantou o IPTU progressivo, para forçar os 

proprietários de terrenos urbanos a inserirem-los no mercado. Além 
disso, apesar do apoio inicial dado às cooperativas habitacionais no 

lançamento de loteamentos mais acessíveis, a prefeitura eliminou 
qualquer subsídio aos empreendimentos cooperativos dadas as pressões 
do capital imobiliário local. 

No Brasil, a propriedade da terra não é questionada justamente 
pela capacidade da classe dominante de orquestrar uma legislação 
compatível e muito favorável. Acumular propriedades, no caso, terrenos 

urbanos, é muito vantajoso. O seu custo de manutenção é extremamente 
baixo, alíquotas ínfimas como os 2% aplicados em Francisco Beltrão, 
combinados com valores venais utilizados para cálculo do imposto 

existente na planta genérica de valores extremamente baixos, e com a 
ineficiência na cobrança dos impostos e fiscalização, transformam o 

investimento em terrenos em um investimento seguro e altamente 
rentável.  

A propriedade privada do solo urbano, bem como das terras 

rurais representam, em termos de síntese, a burguesia patrimonialista 
por origem histórica, que conjuga poder político e econômico no mesmo 
elemento. 

É notório que os agentes responsáveis pela inserção de terras 
urbanas no mercado, buscam atender ao segmento dos capitalistas de 

diversas naturezas: os proprietários industriais; os agricultores; os 
empresários do setor comercial; os prestadores de serviço e os 
profissionais liberais.  



308 

 

Não podemos esquecer que essa opção tem sido sitematicamente 

escolhida em razão da estabilidade e da rentabilidade do mercado 
imobiliário, principalmente, em períodos de economia estabilizada, 

vivenciada no Brasil depois do Plano Real, momento no qual a inflação 
está sobcontrole.  

O aumento expressivo dos preços dos terrenos em Francisco 

Beltrão se refletiu também na elevação dos preços dos demais imóveis 
da cidade, como os preços dos apartamentos. Apesar do aumento dos 
preços dos apartamentos serem significativos (67%), ocorre em 

proporções menores, justamente pela possibilidade de parcelamento do 
custo do solo urbano em várias unidades habitacionais (apartamentos). 

Portanto, há um fracionamento do custo do solo urbano entre vários 
proprietários. 

A produção de loteamentos na cidade de Francisco Beltrão, bem 

como a venda desses lotes tem sido sistematicamente concentrada nas 
mãos de poucos capitalistas do setor imobiliário. Os anúncios mostram 
claramente a concentração das vendas em algumas imobiliárias, como a 

Casaril, Sendeski e Serraglio, no entanto, cabe destacar a participação da 
SL Imóveis na abertura e comercialização de muitos loteamentos da 

cidade no período analisado. 
Outro elemento a ser novamente destacado é a criação do Núcleo 

Imobiliário de Francisco Beltrão até mesmo em resposta a iniciativa das 

cooperativas habitacionais que surgiram na cidade e trouxeram novos 
elementos à concorrência na venda de lotes urbanos (preços mais 
acessíveis). 

Com certeza todos esses elementos vão fazer com que os preços 
do solo urbano atinjam índices de variação muitíssimos elevados, algo 
em torno de 250% com valores já deflacionados, em média para o preço 

do metro quadrado durante o período analisado (1998 a 2012). Quando 
olhamos os dados desta valorização por bairros, percebemos que em 

alguns bairros essa elevação é estrondosa, registrando nos bairros 
centrais índices superiores a 500% de variação. Exemplificando este 
processo, relembramos o terreno vendido no centro da cidade na 

Avenida Júlio Assis Cavalheiro. 
Inegável o reflexo dessa valorização na verticalização de 

Francisco Beltrão. Com os preços dos terrenos urbanos mais centrais nas 

alturas uma das formas de produzir moradia é a partir da criação de solo 
através da verticalização. Desta forma a verticalização vem por meio da 

criação de solo urbano, também atender a necessidade de parte da 
população de morar em áreas mais bem servidas de infraestrutura 
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urbana, como os bairros: Centro; Nossa Senhora da Aparecida; 

Alvorada; Vila Nova; Industrial e Miniguaçu. 
A explicação local para este fenômeno de extremada valorização 

imobiliária é a chegada e a expansão do ensino superior na cidade, a 
atração de muitos empreendimentos públicos na área da saúde, 
segurança e infraestrutura viária, o agronegócio, bem como de 

empreendimentos privados de iniciativa local, que consolidaram a 
cidade de Francisco Beltrão como um polo regional, por meio de 
capitais locais que se estruturam de modo cada vez mais efetivo.  

Além dos aspectos locais cabe destacar a participação dos 
financiamentos habitacionais a partir de 2008 no fortalecimento do 

mercado imobiliário nacional, bem como local. Afinal o montante de 
recursos utilizados para o financiamento da moradia própria foi 
gigantesco e combinado com uma série de marcos regulatórios que 

trouxeram aos incorporadores e investidores imobiliários maior 
segurança ao setor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Brasil passou por importantes transformações sociais, políticas 

e econômicas nos últimos 15 anos, que deixaram marcas significativas 
no desenvolvimento das cidades brasileiras. A maioria cresceu de 
maneira intensa, tanto do ponto de vista populacional, quanto do ponto 

de vista territorial.  
Além das metrópoles e das regiões metropolitanas, muitos polos 

regionais, mesmo cidades de pequeno ou médio porte acabaram 

chamando a atenção dos empresários do setor imobiliário, que a partir 
de um conjunto de fatores, acabaram por impulsionar o processo de 

desenvolvimento urbano em vigor. 
Frente a essas transformações recentes no cenário nacional, nosso 

trabalho discutiu a produção do mercado imobiliário de Francisco 

Beltrão, justamente por ser uma cidade de porte médio, com 85.000 
habitantes aproximadamente, que tem sido marcada por intensas e 
contínuas transformações do seu espaço urbano, desencadeando com 

isso, significativa expansão horizontal e vertical, bem como a elevação 
expressiva dos preços dos imóveis na cidade. 

Para compreender o que efetivamente está acontecendo no 
mercado imobiliário de Francisco Beltrão, buscamos compreender como 
que elementos externos como a Política Nacional de Habitação 

interferiram no desenvolvimento do mercado imobiliário local.  
Neste sentido, destacamos o aspecto econômico de políticas 

públicas implantadas a partir de 2003, no governo Lula que 

contribuíram para a elevação do poder aquisitivo da população 
brasileira. Essas ações introduziam no mercado imobiliário milhões de 
brasileiros ávidos em consumirem a mercadoria “habitação”. Este 

período foi marcado também por mudanças importantes nas regras 
bancárias para aquisição da casa própria, seja para as famílias de baixa 

renda ou para a classe média, afinal de conta o déficit habitacional 
brasileiro sempre foi significativo. 

Além do volume extraordinário de recursos colocado a disposição 

dos consumidores brasileiros através dos financiamentos habitacionais, 
as exigências para quem toma empréstimo ficaram mais brandas, menos 
burocráticas e menos exigentes. Ao mesmo tempo, o prazo máximo dos 

financiamentos foi elevado de 25 para 30 anos e houve a queda 
sistemática da taxa básica de juros. Essas medidas facilitaram o acesso 

ao crédito imobiliário de famílias que até então estavam foram do 
mercado imobiliário. 
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Muito se credita todo esse avanço da política habitacional 

brasileira ao Plano Real (1994), no entanto, apesar de importante, pela 
estabilidade econômica, se constitui apenas no primeiro passo dado. Dos 

avanços institucionais do período 2003 a 2012 destacamos a criação do 
Ministério das Cidades em 2003, do Plano Nacional de Habitação em 
2008 e das ações direcionadas a habitação de interesse social, 

principalmente a criação do Programa Minha Casa, Minha Vida.  
A franca expansão dos setores da construção civil e do crédito 

imobiliário tem gerado impacto positivo na economia brasileira. Ou 

seja, o setor da construção civil passou a ser identificado pelo governo 
como um dos motores de desenvolvimento econômico do país, neste 

sentido, medidas de políticas econômicas de estímulo às atividades da 
cadeia produtiva do setor têm sido fundamentais na criação de um 
ambiente favorável ao aumento do investimento. Como resultado deste 

contexto propício tem sido observado no mercado imobiliário nacional a 
elevação dos preços dos imóveis residenciais. Majoração muito acima 
de qualquer indicador inflacionário. 

Dentre os marcos destacados, o PMCMV conferiu à habitação um 
papel de primeira grandeza na política social do governo federal. O 

programa atende as famílias com renda salarial de no máximo 10 (dez) 
salários mínimos, sendo que quanto menor a renda, maior são os 
incentivos governamentais. No primeiro ano do programa observamos 

que ele já representou um terço do total de financiamentos habitacionais 
no Brasil, incluindo os recursos do SBPE e do FGTS. 

O PMCMV deve ser visto também como uma política anticíclica 

que teve por objetivo aumentar os investimentos no setor da construção 
civil e garantir a geração de emprego e renda e, assim, mitigar os 
impactos da crise econômica mundial iniciada em 2008. 

Com essas ações aliadas à estabilidade econômica criou-se um 
horizonte de previsibilidades para as famílias e de maior confiança dos 

agentes financeiros na concessão do crédito. 
Além do aspecto econômico realizamos uma abordagem 

histórica, que nos possibilitou compreender os modelos e/ou esquemas 

existentes que obedecem à lógica do funcionamento da Formação 
Socioespacial da região Sudoeste Paranaense. 

Demonstramos no segundo capítulo, como a cidade de Francisco 

Beltrão, Sudoeste Paranaense, considerada até 1940 como sertão 
paranaense, vai se desenvolver até chegar aos tempos atuais. A partir 

deste resgate histórico e embasado na teoria da formação socioespacial, 
procuramos explicar o seu processo de desenvolvimento a partir da sua 
expansão territorial e vertical. 
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A sociedade que se organizou em Francisco Beltrão, foi calcada 

na pequena produção mercantil. Vieram para a cidade muitos artesãos, 
operários, pequenos comerciantes, que já praticavam nas cidades de 

origem uma significativa divisão social do trabalho. Esses pioneiros 
foram responsáveis pelo desenvolvimento urbano da cidade, bem como 
pelo processo de industrialização. Esses mesmos pioneiros vão ter 

participação decisiva na vida política da cidade, bem como na 
resistência e luta contra as companhias colonizadoras que se instalaram 
no início dos anos cinquenta. 

É notória a presença de capitais locais na abertura de loteamentos 
e construção de edifícios na cidade principalmente a partir dos anos 

oitenta. No entanto, essa expansão territorial da cidade ocorreu sem 
controle do poder público municipal. Nesse sentido, muitos loteamentos 
foram abertos sem qualquer infraestrutura. Esse desenvolvimento 

urbano desregulado vai perdurar até o ano de 1996 quando é criado o 1º 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade, que acabou 
impondo regras mais rígidas junto aos promotores imobiliários locais 

quanto a forma que a cidade deveria crescer.  
O terceiro capítulo constitui-se no eixo dorsal desta Tese, pois 

apresenta como ocorreu a expansão territorial urbana da cidade de 
Francisco Beltrão a partir de 1979, dando destaque aos loteamentos 
criados a partir do ano 2000.  

Francisco Beltrão nos anos oitenta ficou marcada pela grande 
quantidade de área acrescida à cidade e pelo crescimento populacional. 
Que fique claro que nesta época os loteamentos foram implantados 

praticamente sem qualquer infraestrutura urbana. Já nos anos noventa 
ocorre uma retração significativa dos lançamentos imobiliários da 
cidade, fruto do grande estoque de terras urbanas criadas no período 

anterior.  
A partir de 2009 soma-se a dinâmica local, os aspectos principais 

da dinâmica nacional de políticas voltadas para o setor da construção 
civil e da habitação. Com isso surgem elementos que particularizam o 
mercado imobiliário local, dentre os quais destacamos a criação de 

novas empresas loteadoras com capital local para a realização de 
empreendimentos imobiliários, como os novos loteamentos.  

Em Francisco Beltrão muitos empreendimentos imobiliários 

(loteamentos) tem se concentrado em poucas empresas locais, como a 
empresa SL Imóveis de propriedade de Sérgio Turmina. No entanto, 

dada a dinâmica imobiliária da cidade, tem surgido investidores de fora 
da cidade, são empresas loteadoras do Sudoeste Paranaense que 
passaram a atuar na abertura de loteamentos na cidade. Muitos desses 
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loteamentos são financiados com capital da própria loteadora, em vez de 

buscar financiamento bancário o adquirente financia direto com a 
empresa responsável pelo loteamento. 

Enquanto estratégia, percebemos a associação entre os capitais 
locais e os proprietários de terras, que se juntam para criarem novos 
loteamentos. Ou seja, se junta o proprietário de terra descapitalizado, 

com as empresas loteadoras, altamente capitalizadas. As loteadoras vão 
realizar todas as etapas para a abertura do loteamento e caberá aos 
proprietários da terra receber certa quantidade de terrenos como forma 

de pagamento.  
O fortalecimento do setor imobiliário faz com que os preços dos 

imóveis, principalmente dos terrenos vazios apresentem uma acentuada 
elevação, desencadeando outro fenômeno: a entrada das cooperativas 
habitacionais no mercado imobiliário. As cooperativas habitacionais vão 

buscar justamente um segmento de mercado que não é contemplado pela 
maioria dos terrenos à disposição no mercado, porque são muito caros. 
Isso faz com que haja uma redução da demanda por lotes das 

imobiliárias e incorporadoras locais, empresas estas tradicionais na 
cidade de Francisco Beltrão. 

Para combater as cooperativas vários corretores imobiliários e 
imobiliárias criam o Núcleo Imobiliário de Francisco Beltrão, que vai 
atuar não só de forma organizada para a venda dos imóveis, mas 

também para fazer força junto ao poder público municipal, no intuito de 
desestimular o mesmo a contribuir para com as cooperativas, 
implantando boa parte da infraestrutura dos loteamentos. 

A questão dos pioneiros também tem influência direta no 
mercado de terras da cidade. Por mais que parte dos entrevistados não 
dê tanta importância à isso, ou até acreditem que isso não influencie o 

mercado, é notório que as terras dos pioneiros interfere de forma 
significativa na retenção dessas terras para especulação.  

O desenvolvimento do mercado imobiliário de Francisco Beltrão 
não é resultado apenas da ação desses agentes, mas resultado do que 
vimos no primeiro capítulo das políticas habitacionais e econômicas, 

que estimularam o setor da construção civil. 
Outro aspecto importante a ser destacado é o que ocorre com os 

terrenos vazios localizados na região central de Francisco Beltrão 

(Avenida Júlio Assis Cavalheiro). Nesta região tem se observado a 
especulação imobiliária por meio do monopólio do solo urbano, já que 

são raros os terrenos vazios a disposição do mercado. Nesse sentido 
quanto mais tempo levar para que um terreno no centro seja colocado no 
mercado maior será o seu preço. Esses altos preços tornam impraticável 
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a compra do terreno para a construção de uma unidade habitacional, 

sendo necessária a criação de solo urbano via verticalização.  
Com o trabalho observamos que a expansão territorial urbana de 

Francisco Beltrão tem se concentrado na região Norte da cidade, apesar 
de existirem loteamentos surgindo em todas as direções. Fica clara 
também a opção dos incorporadores imobiliários de investirem na 

abertura de loteamentos na região Sul da cidade, região mais próxima da 
área Central e das infraestruturas de saúde e de ensino superior. Cabe 
salientar que neste caso, tem-se priorizado para esta área específica 

loteamentos de alto padrão, enquanto a região Norte é destinada às 
famílias de baixa renda. 

Outro fator responsável pelo aquecimento do mercado imobiliário 
local é a atração de investidores de fora da cidade, principalmente do 
Sudoeste Paranaense. Identificamos nas entrevistas que além dos 

capitais locais, existem muitos investidores, profissionais liberais que 
tem apostado no desenvolvimento da cidade. Compram terrenos, 
apartamentos, na expectativa de lucrarem com o aluguel ou até mesmo 

com a valorização futura desses imóveis.  
Os imóveis representam um tipo de investimento “conservador” e 

de baixo risco, sendo uma característica brasileira aportar recursos neste 
tipo de investimento. Diferente do ocorre nos EUA onde é muito comum 
o investimento popular em bolsas de valores.  

A produção de edifícios na cidade também se deu a partir de 
capitais locais, em vários períodos de alternância entre a expansão e a 
retração do mercado imobiliário de apartamentos na cidade, a exemplo 

do que ocorrera com a produção de loteamentos, sem a presença de 
empresas de fora da cidade.  

Francisco Beltrão apresenta dois tipos de verticalização. A 

verticalização de alto padrão, na região central e nos bairros vizinhos e a 
verticalização voltada para a classe média, impulsionada principalmente, 

pelo grande volume de recursos disponíveis para financiamento 
habitacional.  

Nos anos oitenta a construção de edifícios foi intensificada 

justamente em razão da recessão econômica e das altas taxas de inflação 
do período. E o mercado imobiliário se transformou em uma alternativa 
para o investidor local. Além disso, no caso específico de Francisco 

Beltrão, surge como uma reação da sociedade local às enchentes que 
ocorreram no início dos anos oitenta.  

Outro aspecto importante destacado no período, foi justamente a 
dificuldade de comprovação de renda por parte da população, seja dos 
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mais pobres ou até mesmo dos mais ricos, ou seja, não ocorreu nenhum 

financiamento imobiliário neste período. 
Os anos noventa são marcados pela construção dos primeiros 

edifícios com mais de 20 (vinte) pavimentos na cidade, todos 
construídos no sistema de condomínio.  

A partir do ano 2000, a verticalização de Francisco Beltrão, além 

de manifestar a dinâmica econômica nacional vai refletir no mercado 
imobiliário local o avanço do ensino superior no município. Este aspecto 
vai provocar a concentração de edifícios nos bairros universitários como 

o bairro Vila Nova e o bairro Industrial, tanto pela questão da 
centralidade, quanto pela presença de grande contingente de alunos, 

professores e técnicos administrativos que ali residem. 
O mercado imobiliário de apartamentos se transformou num 

ótima opção de investimento. E isto fez com que muitos profissionais 

liberais de Francisco Beltrão e da região investissem no mercado 
imobiliário da cidade. Muitos médicos, advogados, dentistas, 
funcionários públicos de todas as instâncias interagem e contribuem 

para o crescimento deste setor. Há muitos investidores no mercado 
imobiliário da cidade que são de fora do estado e do país, que mantém 

vínculos familiares e afetivos com a cidade de Francisco Beltrão. 
A efervescência da produção de edifícios na cidade transformou 

uma parte das incorporadoras locais em empresas mais capitalizadas. 

Isso permitiu que alguns empreendimentos fossem realizados quase que 
totalmente por estas empresas, deixando de construir no sistema de 
condomínio.  

Portanto, a produção de edifícios (apartamentos) surge com uma 
alternativa aos altos preços praticados do solo urbano na cidade de 
Francisco Beltrão. 

A explicação local para este fenômeno de extremada valorização 
imobiliária é a chegada e a expansão do ensino superior na cidade, a 

atração de muitos empreendimentos públicos na área da saúde, 
segurança e infraestrutura viária, bem como de empreendimentos 
privados de iniciativa local, que consolidaram a cidade de Francisco 

Beltrão como um polo regional, por meio de capitais locais que se 
estruturam de modo, cada vez mais efetivo.  

Além dos aspectos locais cabe destacar a participação dos 

financiamentos habitacionais a partir de 2008 no fortalecimento do 
mercado imobiliário nacional, bem como local. Afinal o montante de 

recursos utilizados para o financiamento da moradia própria foi 
gigantesco e combinado com uma série de marcos regulatórios que 



317 

 

trouxeram aos incorporadores e investidores imobiliários maior 

segurança ao setor.  
Portanto, todo o crescimento horizontal e vertical registrado na 

cidade de Francisco Beltrão, principalmente a partir de 2007 é resultado 
da dinâmica econômica local, regional, bem como da dinâmica nacional. 
E todas essas ações combinadas fizeram com que a valorização 

imobiliária de Francisco Beltrão fosse muito expressiva, 
fundamentalmente a registrada com os terrenos vazios. 

Atuam no mercado imobiliário beltronense desde os proprietários 

de terras, muitos deles pioneiros, empresas locais de construção civil e 
loteadoras, as cooperativas, os corretores, as imobiliárias, profissionais 

liberais (médicos, dentistas, advogados etc.) tanto da cidade quanto da 
região. Existe forte pressão desses segmentos do setor imobiliário junto 
ao poder público municipal no sentido de atender a suas demandas de 

mercado. 
No quinto e último capítulo introduzimos a discussão sobre a 

renda da terra procuramos fundamentar teoricamente a explicação sobre 

a formação dos preços dos terrenos urbanos e apesar de resgatarmos a 
categoria renda da terra desde os economistas clássicos como Ricardo e 

Marx, também adotamos o conceito da Quarta Renda proposta pelo 
economista Ignácio Rangel. 

Fundamentalmente Rangel vai identificar a terra como uma 

mercadoria de constante transação, regulada pelas relações de mercado, 
da concorrência, portanto, ligada diretamente aos movimentos de oferta 
e procura. Rangel destaca o papel especulativo da propriedade da terra, 

de reter a venda da mesma no intuito de auferir maior renda (Quarta 
Renda). Nosso objetivo era entender a formação dos preços do solo 
urbano e o papel do setor imobiliário  na cidade de Francisco Beltrão. 

Dentre os agentes responsáveis pela promoção imobiliária 
destacamos o proprietário do solo urbano e o capital incorporador. No 

caso de Francisco Beltrão, é fundamental a participação dos 
proprietários de terras urbanas e rurais para a formação de um mercado 
fundiário pujante e extemamente valorizado, que em primeira instância 

se utiliza das condições históricas para regular a quantidade de terrenos 
disponíveis no mercado.  

As diferenças encontradas nos preços do solo urbano além de ser 

determinado pela localização e a proximidade da área central, também 
são influenciadas pela infraestrutura urbana existente junto ao terreno. 

Neste sentido, a presença de determinados usos do solo podem tanto 
valorizar quando desvalorizar o solo urbano. Além da localização e do 
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entorno, também influem na definição dos preços do solo urbano 

caraterísticas como tamanho do lote e declividade.  
Apesar de existirem variações desses elementos no interior da 

cidade, os preços em si são determinados pelas condições construídas 
pelo capital, seja ele público ou privado. Quando o gestor público 
escolhe uma área para trazer um hospital público, implícito a isso, existe 

uma reorganização do espaço urbano, criando ou recriando áreas de 
interesse para o capital imobiliário. 

A prefeitura municipal de Francisco Beltrão poderia atuar no 

mercado de terras regulando o preço do solo urbano, principalmente 
pela oferta de áreas ou de loteamentos mais acessíveis. Essa ação 

poderia impedir, ou ao menos amenizar, o efeito da especulação 
fundiária. No entanto, essa não tem sido a postura da prefeitura, pois 
além de não realizar loteamentos populares, não implantou o IPTU 

progressivo, para forçar os proprietários de terrenos urbanos a inserirem-
los no mercado. Além disso, apesar do apoio inicial dado às 
cooperativas habitacionais no lançamento de loteamentos mais 

acessíveis, a prefeitura eliminou qualquer subsídio aos empreendimentos 
cooperativos dadas as pressões do capital imobiliário local. 

O mercado imobiliário da cidade é altamente concentrado e muito 
bem organizado. Com o desenvolvimento da cidade e o aumento 
populacional, provavelmente nos próximos anos, isso trará destaque 

para a cidade e poderá atrair empresas grandes de atuação nacional para 
atuarem no mercado imobiliário local. 

A propriedade privada do solo urbano, bem como das terras rurais 

representam, em termos de síntese, a burguesia patrimonialista por 
origem histórica, que conjuga poder político e econômico no mesmo 
elemento. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - 

DOUTORADO 

DOUTORANDO: RICARDO CARVALHO LEME 
 
Esta pesquisa tem por objetivo buscar subsídios para a elaboração de 

uma Tese de Doutorado, cujo título é “Geografia Econômica: Capital 

Imobiliário e a Produção da Habitação no Município de Francisco 

Beltrão/PR (1998 – 2010)”. Esta é requisito para a obtenção do título 
de Doutor em Geografia, na área de concentração em Desenvolvimento 
Regional e Urbano – DRU, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

da Universidade Federal de Santa. Assim, esta entrevista deverá ser 
respondida de forma mais livre possível, bem como as respostas deverão 
conter as realidades a ela inerentes. Através das respostas aqui obtidas, 

serão analisados todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento do 
mercado imobiliário, na cidade de Francisco Beltrão, de 1998 a 2012.  

 

ENTREVISTA 
 

Identificação: 

Nome:  

Idade: 

Local de Nascimento: 

Há quanto tempo mora em Francisco Beltrão? 

Qual função exerce atualmente? 

 

01 – Como você descreveria o processo de urbanização na cidade de 

Francisco Beltrão.  
- Expansão Territorial – Abertura de Loteamentos 

- Expansão Vertical – Construção de Edifícios 
- Especulação Imobiliária – Valorização Imobiliária 

 

02 – Qual tem sido o papel do poder público municipal ao longo dos 

últimos 15 anos? 
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03 – Qual a importância dos programas federais e estaduais?  

- Linhas de Crédito Imobiliário 
- PMCMV 

- Programas Habitacionais de Interesse Social 
 

04 – Qual a participação dos bancos estatais e privados no mercado 

imobiliário de Francisco Beltrão? 
 

05 – Existe influência das universidades no mercado imobiliário de 

Francisco Beltrão? Qual seria? 

06 – Atualmente, em que direção tem ocorrido a expansão 

territorial da cidade? Por quê? 
 

07 – Quem seriam os investidores no mercado imobiliário de 

Francisco Beltrão? Existem investidores de fora do município? De 

onde? De que setores da economia?  
 

08 – Como você descreveria as formas de pagamento dos imóveis 

adquiridos na cidade?  

- Pagamento à vista 
- Financiamento bancário/Financiamento próprio 
(construtoras/loteadoras) 

 

09 – Existe relação da posse de terras dos pioneiros com o atual 

mercado de terras? (idade e herança) 

 

10 – A que você atribuiria a elevação acentuada dos preços dos 

imóveis em Francisco Beltrão? Existiria um momento específico que 

teria provocado este boom nos preços? 
 

11 – Qual seria o melhor e o pior momento do mercado imobiliário 

de Francisco Beltrão? Por quê? 
 

12 – O que este desenvolvimento da cidade significa em termos de 

atração de empresas/capitais de fora, entre outros investimentos? 
 

13 – Como você avalia a participação das imobiliárias e das 

incorporadoras no mercado imobiliário de Francisco Beltrão? 

 

14 – Atualmente como se encontra o mercado imobiliário de 

Francisco Beltrão?  
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15 – Quais são suas perspectivas para o futuro do mercado 

imobiliário de Francisco Beltrão? 

 


