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INTRODUÇÃO 

O presente artigo está inserido na temática da economia política do projeto Porto Maravilha e

delimita  sua  análise  na  influência  dos  capitais  estrangeiros  na  implementação  do  projeto.  A

investigação é fruto da minha monografia, ainda não concluída, e também faz parte de um projeto

de pesquisa mais amplo, que está em desenvolvimento e trata da revitalização urbana da região

central do Rio de Janeiro.

O problema de pesquisa que indaga a investigação é: a influência e a presença do capital

estrangeiro na área relativa ao Projeto Porto Maravilha aumentaram ou diminuíram ao longo da

implementação do Projeto? Entretanto, o principal intuito aqui é apresentar um trabalho de caráter

ensaístico,  que  apresente  as  especificidades  do  Porto  Maravilha  e  da  gestão  urbana  da  zona

portuária no neoliberalismo global. 

A finalidade de investigar acerca da economia política do Porto Maravilha, principalmente no

que diz respeito a presença do capital estrangeiro em sua composição, sintetiza como a influência

do capital internacional se desdobra na produção do espaço urbano da área referente ao projeto. Por

isso, o objetivo geral desta pesquisa consta na busca pelo dimensionamento da presença do capital

estrangeiro  e  sua  influência  no  projeto  Porto  Maravilha,  a  fim de  contribuir  para  o  debate  da

economia  política  associada  aos  estudos  urbanos  da  evolução  das  cidades  durante  o  período

neoliberal do capitalismo global. De maneira específica, busca-se dimensionar este desequilíbrio

entre  capital  nacional  x  capital  internacional  ao  longo da  implementação  do projeto,  buscando

analisar  sua influência  nesta  intervenção urbana;  identificar  os agentes  envolvidos na operação,

visando descrever sua forma de atuação e verificar o impacto da presença do capital estrangeiro na

implementação do projeto, dialogando com o referencial teórico.

O Porto  Maravilha  se  apresenta  como instrumento  de  viabilização  da  mercantilização  da

cidade na lógica do neoliberalismo, produzindo efeitos sobre a democracia e dinâmicas urbanas

locais (MARTINS, 2017). A partir da vitória de Eduardo Paes nas eleições municipais de 2020,

uma nova rodada de intervenções urbanas neoliberais ganha força com olhar renovado ao centro da

cidade. A tentativa de impulsionar o projeto Porto Maravilha cinco anos após os Jogos Olímpicos

no Rio de Janeiro, em conjunto ao anúncio do projeto Reviver Centro, demonstra esse novo fôlego



na reestruturação na cidade (PREFEITURA, 2021). A partir dessa ótica, o acompanhamento dessa

renovada rodada de intervenções  demanda uma análise  crítica e comprometida com o interesse

popular. 

Nesse sentido, o objeto da pesquisa pode demonstrar que a presença do capital internacional

possivelmente interliga a tendência das cidades se inclinarem ao empreendedorismo urbano durante

o atual  momento  do capitalismo global  (HARVEY, 2005).  Ademais,  essa  pesquisa  pode gerar

caminhos para uma possível  “modalidade” de dependência econômica  e política,  em função da

implementação  de  um urbanismo  dependente  nas  metrópoles  do  Brasil.  Assim,  a  pesquisa  da

presença  do  capital  internacional  no  projeto  torna-se  relevante,  pois  joga  luz  em  possíveis

tendências  que a  política urbana brasileira  pode vir  a apresentar  e quais  demandas estão sendo

atendidas na produção do espaço urbano do Rio de Janeiro diante das dinâmicas de financeirização

do capital. 

A hipótese  aponta  para  um aumento  da presença  e  influência  do capital  internacional  no

projeto Porto Maravilha, especialmente por meio do capital oriundo do setor imobiliário, em função

do movimento de financeirização que estrutura a economia mundial (SANFELICI, 2013). Porém, se

a investigação empírica ratificar esse aumento, seus desdobramentos não serão restritos ao âmbito

econômico e afetará as esferas políticas, sociais e culturais, com influência direta nas dinâmicas

locais.

Outro  ponto  importante  a  ser  citado  é  a  trilha  metodológica  da  pesquisa.  Em resumo,  o

processo de verificação empírica se estrutura nos seguintes passos: identificação dos proprietários

dos empreendimentos  do Porto Maravilha  (através  de dados de comercialização dos CEPACs);

verificação das escalas (nacionais ou internacionais) dessas empresas e por fim, a verificação da

condição acionária dessas empresas. 

Nesse contexto, a pesquisa apresenta uma natureza descritiva e utiliza fontes secundárias para

elaborar uma abordagem quantitativa em sua análise. A metodologia se concentra na investigação

das informações de comercialização dos CEPACS e a ferramenta principal do processo empírico

reside nos relatórios trimestrais da CDURP, disponíveis no endereço eletrônico do Porto Maravilha.

Vale ressaltar que os dados disponíveis mais atualizados se referem ao terceiro relatório trimestral

do ano de 2021.

Na sequência desta introdução, uma breve contextualização sobre a mudança da perspectiva

econômica e política da zona portuária é apresentada e posteriormente, será formulada uma seção

que  discorre  sobre  o  referencial  teórico  do  artigo,  que  se  configura  na  Teoria  Marxista  da

Dependência em conjunto ao conceito de Espoliação Urbana. Nesta continuidade, uma seção que

trata do projeto Porto Maravilha e seu arranjo institucional-financeiro é construída anteriormente à

apresentação dos consumidores de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs)



que  financiam  o  projeto.  Como  encerramento  do  artigo,  será  apresentado  um diálogo  entre  o

levantamento  de dados realizado  com o referencial  teórico  e  possíveis  lacunas  identificadas  na

literatura que trata do Porto Maravilha.   

OLHAR RENOVADO PARA A ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A  cidade  do  Rio  de  Janeiro  tem  sua  história  de  políticas  urbanas  vinculada  a  grandes

projetos1, porém, nota-se uma ruptura fundamental em seu desenvolvimento urbano: a chegada dos

ideais do Planejamento Estratégico no Brasil, que ocorreu no início da década de 1990. Tendo em

vista sua instauração enquanto modelo de planejamento urbano, que tomou a cidade de Barcelona,

sede  dos  Jogos  Olímpicos  de  1992,  como  modelo  de  city  marketing  a  ser  seguido  na  época

(VAINER, 2000). 

Ao delimitarmos a análise para a região portuária, também pode ser notado esse novo olhar

para investimentos e transformações. A área da região portuária era associada a deterioração física e

cultural pela perspectiva de políticos, empresários e até mesmo da opinião pública, que enxergavam

os arredores do Porto do Rio de Janeiro como uma região à margem da cidade e um espaço sem

relevância.2 Essa perspectiva pode ser explicada por conta de a zona portuária não oferecer um

terreno fértil para investimentos econômicos, fugindo da rota de acumulação de capital da cidade

desde meados do século XX (GONÇALVES e COSTA, 2020). 

Após esse período, a região tem sua perspectiva transformada e a localidade passa a despertar

o  interesse  desses  grupos  como  potencial  espaço  de  acumulação  e  valorização  para  o  capital

imobiliário (GONÇALVES e COSTA, 2020), tendo em vista sua proximidade espacial ao centro

financeiro  da  cidade  (SANTOS JUNIOR,  WERNECK e  RAMOS NOVAES,  2020)  e  também

seguindo o fenômeno contemporâneo de políticas urbanas waterfronts regeneration. Esse fenômeno

foi iniciado no final da década de 1950 no contexto estadunidense e disseminado em cidades pelo

mundo, como por exemplo, o “Port Vell” em Barcelona, e o “Porto Ântico” em Gênova. Essas

políticas se direcionam às orlas urbanas como solução às problemáticas espaciais e reverberaram no

Brasil nas últimas décadas. Podem-se tomar como exemplos brasileiros além do Porto Maravilha, a

“Estação das Docas“ em Belém e “Viva Cais Mauá”,  em Porto Alegre (FEDOZZI e VIVIAN,

2021). Com essa perspectiva, os projetos urbanos passam a intervir no espaço de forma estrutural e

transformam as formas de uso e valor do espaço urbano (RIBEIRO, 2018). 

1 Como durante a administração municipal do Prefeito Francisco Pereira Passos (1902 a 1906) e suas intervenções 
urbanas, que tiveram como intuito modernizar de forma "europeizante'' a arquitetura da cidade no início do século XX 
(Diniz, 2012). 
2 Vale ressaltar que a população que habita essa região é historicamente de baixa renda em sua maioria. Para entender 
mais acerca da inserção da Zona Portuária nas diferentes fases do capitalismo até os dias atuais, ler “Um porto no 
capitalismo global: desvendando a acumulação entrelaçada no Rio de Janeiro”. São Paulo: Boitempo, 2020.



Em consonância com as políticas de  waterfronts, essa mudança pode ser explicada também

pela  ruptura  em  relação  ao  planejamento  urbano  clássico.  O  novo  formato  de  planejamento

estratégico que se disseminou nas cidades, como expoente da política urbana neoliberal, tornou a

inserção das cidades na dinâmica competitiva intercidades como seu principal objetivo, fomentando

a  produção  urbana  de  cidades-empresa  (VAINER,  2000).  A  essência  ligada  ao  planejamento

empresarial  levou  a  atuação  da  gestão  urbana  para  uma  lógica  empreendedora,  que  criou

competitividade entre as cidades, tornando-as mais atrativas ao capital (HARVEY, 2005). 

Desta forma, as cidades se tornaram ferramenta de exploração através de intervenções como o

Porto  Maravilha,  e  nesse  caso  o  projeto  assume  um  importante  papel  na  dinâmica  da

mercantilização da cidade (PINHO, 2016). O capital estrangeiro busca sua reprodução, que passa

pela acumulação e utilização de mais capital e por essa razão, esse capital entende o projeto como

uma oportunidade  para executar  sua estratégia.  A partir  disso,  a  revitalização busca atender  os

interesses  mercadológicos  e  dita  os  rumos  da  intervenção  em detrimento  dos  interesses  locais

(MARTINS, 2017). 

O ideário dessas políticas e perspectivas do Planejamento Estratégico e Empreendedorismo

Urbano podem ser encontrados na implementação do Projeto Porto Maravilha, pois sua formulação

se baseia no verbo “revitalizar”, que é acompanhado de um discurso de renovar uma área sem vida.

O uso dessa narrativa está presente nas peças publicitárias,  apresentações e estudos técnicos do

Projeto Porto Maravilha (CDURP, 2017). Como se a região necessitasse de um “reavivamento” e a

Operação Urbana Consorciada fosse a promotora dessa modernização e revitalização. 

MARCO TEÓRICO: TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA E 

ESPOLIAÇÃO URBANA 

A presente pesquisa busca elaborar  uma análise  atualizada  da economia política do Porto

Maravilha e analisa seus desdobramentos sobre as dinâmicas espaciais.  Nesse sentido,  o campo

teórico da Teoria Marxista da Dependência e a lógica da Espoliação Urbana podem auxiliar  na

síntese  de  uma  possível  nova  “modalidade”  de  intervenções  urbanas  em  áreas  de  capitalismo

periférico. Desta forma, esses aportes teóricos podem se articular na compreensão da dinâmica de

acumulação por meio da atuação do mercado financeiro imobiliário, que se expande nas cidades

neoliberais através de intervenções urbanas como o Porto Maravilha (NUNES, MASCARELLO e

ASSAF, 2017).  Assim,  a  seção que aqui  se  inicia,  tem como objetivo  apresentar  o  referencial

teórico que permeia a pesquisa. 

A  análise  do  Porto  Maravilha  se  apresenta  como  relevante  para  a  discussão  sobre  a

dependência  da  economia  e  sociedade  brasileira  como também para  a  implementação  de  uma



política  urbana  que  priorize  os  interesses  mercadológicos  globais.  Pois,  como  aponta  Martins

(2017), a Operação Urbana Consorciada do Porto do Rio de Janeiro se configurou como a primeira

intervenção urbana no Brasil a promover o protagonismo decisório do setor privado internacional

em sua estruturação. Com a engenharia financeira proporcionada pela coalizão política entre as três

esferas  federativas  da  gestão  pública  brasileira  em consonância  com o setor  privado,  o  capital

financeiro  imobiliário  de  escala  global  encontrou terreno fértil  na zona portuária  (WERNECK,

2016).  Desta  maneira,  os grandes aportes  financeiros  oriundos de incorporadoras  transnacionais

apresentam-se como promotores das intervenções na região portuária. 

A Teoria da Dependência é estruturada em duas vertentes que divergem essencialmente em

suas  respectivas  análises  teóricas.  Uma  dessas  correntes  é  alinhada  a  uma  versão  crítica  da

dependência  e  bebe  da  fonte  do  materialismo  histórico  marxista,  bem  como  da  teoria  do

imperialismo  de  Lenin  (MARTINS  e  FILGUEIRAS,  2018)  e  busca  oferecer  caminhos

investigativos  para uma crítica  econômica-social  dos  países  latino-americanos.  Essa versão  que

busca  compreender  como  a  dominação  econômica  externa  se  internaliza  dentro  das  classes

dominantes desses países dependentes, é denominada Teoria Marxista da Dependência (TMD). A

tríade composta por Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra e Theotônio dos Santos, configura seus

fundadores (CARCANHOLO, 2013).

O cerne da crítica que estrutura a vertente marxista da teoria da dependência está na oposição

do papel das burguesias nacionais latino-americanas como ferramenta para a superação da condição

de  subordinação  (CARCANHOLO,  2013).  Nesse  sentido,  a  TMD  busca  reorganizar  as

interpretações de desenvolvimento e assim compreende a estrutura da dinâmica econômica como a

principal  responsável  pela  origem  das  dicotomias  centro/periferia  e  dominantes/dominados

(BICHIR,  2018).  Em  linhas  gerais,  é  no  entendimento  de  que  a  dualidade

desenvolvimento/subdesenvolvimento é intrínseca ao sistema econômico que se encontra a análise

da TMD. Ou seja, os elementos centro e periferia estão na mesma unidade dialética, e essa unidade

dialética é o próprio sistema capitalista mundial (LUCE, 2018). 

Nesse sentido, cabe chamar atenção para a ideia de que a burguesia local desses países reforça

a condição dependente, pois seus interesses são atendidos nesta dinâmica e com isso, o rompimento

com a dependência não seria vantajoso para essa camada (LUCE, 2014). Deste modo, ao analisar os

atores  que  protagonizam  as  transformações  do  espaço  urbano  brasileiro  pode  ser  notado  um

alinhamento entre a escala nacional e internacional. Esse elo é proporcionado pelo setor burguês,

que detém o acúmulo de riqueza nacional e se articula com o capital internacional a fim de expandir

seu processo de acumulação de forma mútua (GONÇALVES e COSTA, 2020).   

Outro referencial teórico que permeia a análise da presente investigação consiste na relação

do processo  de urbanização  do Brasil  com a  sua condição  de  subdesenvolvimento  econômico,



através da implementação de uma espécie de urbanismo dependente e/ou neoliberal. Por essa razão,

o  presente  marco  teórico  busca  utilizar  um  conceito  que,  de  alguma  forma,  associe  o

desenvolvimento econômico capitalista brasileiro com as influências no âmbito socioespacial das

metrópoles do país. À vista disso, a produção do sociólogo Lúcio Kowarick se apresenta como

instrumento  relevante  para  a  composição  deste  aporte  teórico  e  mais  precisamente  algumas

reflexões por ele engendradas na obra “A Espoliação Urbana”, lançada em 1979. 

As  interpretações  acerca  do espaço urbano de  cidades  latino-americanas  certas  vezes  são

norteadas  pela  ideia  da  ausência  organizacional.  Dessa  forma,  as  problemáticas  urbanas  que

cotidianamente acometem a maior parte da população de países periféricos seriam resultados de um

processo  desordenado  de  crescimento  urbano  dessas  localidades.  Com  isso,  essa  desordem

explicaria a característica conturbada inerente as cidades da camada periférica do sistema capitalista

(Tavolari, 2020). 

No entanto,  para  Lúcio  Kowarick  (1979),  a  ausência  de  “ordem” está  ligada  de  maneira

intrínseca ao crescimento capitalista nas dinâmicas econômicas, políticas, sociais e urbanas. Deste

modo, é preciso compreender os processos capitalistas globais, sob o prisma de não haver dualidade

entre as condições de desenvolvimento/subdesenvolvimento e pelo caminho de haver uma conexão

dessas condições no núcleo do sistema em si, estabelecendo um movimento analítico semelhante ao

proposto pela TMD. 

O esforço teórico do autor se configura na busca pelo entendimento da produção do espaço

urbano  como  resultante  das  dinâmicas  econômicas,  como  uma  espécie  de  “complemento

exploratório” que se reflete na vida urbana (KOWARICK, 2020). Nesse contexto, é definido por

espoliação urbana “o somatório de extorsões que se opera através da inexistência ou precariedade

de serviços de consumo que se apresentam como socialmente necessários em relação aos níveis de

subsistência” (KOWARICK, 1979, p.59). Esse processo de espoliação pode ser exemplificado por

diversos casos presentes na vida urbana, como o déficit no setor de meios de transporte coletivos,

precariedade no âmbito da moradia e dificuldade no acesso a bens de consumo coletivo em geral,

enfrentado pela maioria dos trabalhadores não pertencentes à classe burguesa. 

A espoliação, em suma, ocorre pela privação de direitos e segundo Kowarick (1979) o plano

das cidades é a arena que ocorre essa privação. Portanto, as segregações urbanas são uma espécie de

espelhamento das desigualdades que se impõem e “ditam as regras do jogo” do sistema capitalista.

Como  aponta  Kowarick  (2020,  p.575),  “o  processo  espoliativo  resulta  de  uma  somatória  de

extorsões que nada mais é do que retirar de um grupo, camada ou classe social o que estes atores

consideram direitos seus.”

Desta  forma,  existe  uma  conexão  entre  as  características  urbanas  das  cidades  latino-

americanas com o padrão de desigualdade que prevalece nessas sociedades. Tendo em vista que a



exploração ocorre por meio de instrumentos de acumulação, como a apropriação privada das formas

de  renda  urbana  (KOWARICK,  2020).  Esse  movimento  gera  agudização  no  déficit  de

acessibilidade dos serviços urbanos necessários e grande parte da população é espoliada, por conta

do  não  reconhecimento  de  suas  demandas  urbanas.  Por  outro  lado,  os  setores  privilegiados

acumulam riqueza, por meio do patrimônio imobiliário, por exemplo, e potencializam seu bem-estar

social ao desfrutarem dos "benefícios urbanos”, construindo assim uma “urbanização sem cidades”

(RIBEIRO, 2004). 

Na  esteira  do  exposto,  o  conceito  de  espoliação  urbana  se  articula  com  a  análise  da

revitalização da zona portuária carioca, em razão de elementos que estruturam o projeto, como o

descolamento dos objetivos das transformações da área com as demandas da classe trabalhadora,

que habita de forma majoritária a região (MARTINS, 2017). O Porto Maravilha contribui com o

movimento  de  agudização  do  déficit  de  acessibilidade  aos  serviços  urbanos  ao  negligenciar

melhorias para os moradores locais e a promoção da participação popular na construção do projeto

(SANTOS  JUNIOR,  WERNECK  e  RAMOS  NOVAES,  2020)  dando  ênfase  aos  objetivos

estratégicos  e privilegiando interesses corporativos.  Com isso,  inevitavelmente corrobora com o

processo de espoliação na cidade do Rio de Janeiro. A análise da implementação do projeto e de sua

engenharia financeira, que será apresentada na seção a seguir, expõe a elaboração do projeto como

instrumento de concretização de interesses mercadológicos em prol da acumulação de capital. 

O PROJETO PORTO MARAVILHA E SEU ARRANJO FINANCEIRO 

O  grande  projeto  urbano  denominado  “Porto  Maravilha”  foi  lançado  pela  administração

municipal de Eduardo Paes (PMDB) em 2009 e nasceu com a promessa de “revitalizar” a área

portuária da cidade do Rio de Janeiro (PINHO, 2016). O Porto Maravilha se refere a um conjunto

de intervenções nos âmbitos urbanístico, financeiro, imobiliário e viário (CDURP, 2017). Além de

ser uma Operação Urbana Consorciada (OUC)3,  trabalha com o instrumento de Certificados de

Potencial Adicional Construtivo (CEPACs). 

A intervenção urbana foi institucionalizada através de uma Operação Urbana Consorciada

(OUC),  que  é  instrumento  previsto  na  Lei  Federal  nº  10.257  de  2001,  o  Estatuto  da  Cidade

(BRASIL,  2001).  Com base nesta  legislação,  a Lei  Municipal  Complementar  nº 101, de 23 de

novembro  de  2009,  foi  a  responsável  pela  criação  da  Operação  Urbana  Consorciada  do  Porto

Maravilha,  sob  justificativa  de  proporcionar  transformações  urbanísticas  estruturais,  melhorias

sociais e valorização ambiental (RIO DE JANEIRO, 2009). 

3 As Operações Urbanas Consorciadas são intervenções urbanas pontuais, em um espaço delimitado, que envolvem 
poder público executivo municipal e setor privado. Essas transformações tem a finalidade de promover melhorias 
urbanísticas, sociais e ambientais (Nota técnica Nº 16/2020, Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro). 



A área do projeto, determinada pela Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU)4 engloba

um total  de aproximadamente cinco milhões  de metros  quadrados,  entre  as avenidas Rodrigues

Alves e Presidente Vargas. Essa localização se distribui pelos bairros da Saúde, Gamboa e Santo

Cristo. Ainda abrange de forma parcial os bairros Centro da Cidade, Cidade Nova, São Cristóvão e

Caju.  A  área  ainda  é  composta  pelas  seguintes  favelas,  que  estão  distribuídas  pelos  bairros

anteriormente  apresentados:  Morro  da  Providência,  Moreira  Pinto,  São  Diogo,  Pedra  Lisa,

Livramento e Conceição (CDURP, 2017). 

Figura 1: Área de Especial Interesse Urbanístico

Fonte: Disponível em: <https://portomaravilha.com.br/portomaravilha>. Acessado em: 06 de

out. 2021.

O projeto  se  estruturou em torno de  uma Parceria  Público-Privada  (PPP),  com um valor

inicial aproximado de 7.609 bilhões de reais, com um prazo de quinze anos, sendo renováveis por

mais  quinze anos e no lançamento  dessa PPP foi  utilizado o slogan “A maior  PPP do Brasil”

(WERNECK,  2016).  A  Lei  Complementar  também  regulamentou  as  diretrizes  da  parceria  e

associou  a  gestão  pública  municipal,  via  CDURP,  a  três  construtoras  transnacionais,  via

Concessionária Porto Novo5, para a implementação e gerenciamento do projeto. Essas diretrizes

envolvem a  prestação  de serviços  urbanos  como saneamento,  iluminação,  coleta  de  lixo,  entre

outros (SARUE, 2016). 

A Concessionária Porto Novo, até o ano de 2020, era associada ao projeto através da PPP, que

também contava com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDURP).

Essa concessionária era formada por três construtoras de grande relevância no cenário imobiliário

4 Essa delimitação foi criada pela Lei Complementar nº101/2009. 
5 Recentemente, por conta de problemas com repasse de recursos da CDURP para a Concessionária, o contrato foi 
modificado a partir da saída da Porto Novo. 



brasileiro: Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia. As participações acionárias dessas empresas são:

Odebrecht: 37,5%; OAS: 37,5% e Carioca Engenharia: 25,00% (MARTINS, 2017). Na instauração

da PPP, a concessionária recebeu inicialmente o investimento total para executar suas funções, que

eram até então cumpridas pela Prefeitura, antes da operação (SARUE, 2016). 

O arranjo financeiro de toda a OUC está ligado principalmente à venda dos Certificados de

Potencial  Adicional  de Construção,  os CEPACs.  O CEPAC é instituído  juridicamente  pela  Lei

Federal do Estatuto da Cidade em seu artigo 34 e regulamentado pela Lei Municipal Complementar

nº101/2009.  Os  CEPACs  foram  criados  a  fim  de  conceder  permissão  para  a  possibilidade  de

financiamento  de  obras  no  contexto  de  Operações  Urbanas  sem  afetar  as  verbas  do  tesouro

municipal. Ou seja, os CEPACs são os principais financiadores da OUC e a Prefeitura não injeta

recursos no projeto diretamente (PINHO, 2016). 

Nesse caso, por ser componente do mercado de valores mobiliários, o CEPAC é registrado

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sendo assim, esses certificados são títulos usados

pela administração pública para viabilizar recursos, de forma antecipada,  a fim de arcar com as

intervenções implementadas pela Operação Urbana Consorciada (WERNECK, 2017). Entretanto, a

contrapartida apresentada aos compradores desse certificado é a permissão de alteração de padrões

edilícios  dos  empreendimentos,  dentro  da área  onde ocorre a  intervenção (SARUE,  2016).  Em

outras palavras, os CEPACs são certificados no qual os compradores utilizam como permissão para

construírem fora dos padrões urbanísticos estabelecidos previamente. 

Nessa  dinâmica  financeira,  foram  emitidos  aproximadamente  quatro  milhões  de  metros

quadrados de potencial de construção, que foram comercializados no mercado e o proprietário que

desejar construir e investir em empreendimentos na área, deverá associar os CEPACs ao terreno

específico referente (SARUE, 2016). Contudo, para adquirir esses CEPACs, não é necessário que o

comprador  seja  obrigatoriamente  proprietário  do  empreendimento  dentro  da  área  do  Porto

Maravilha. Desta forma, os CEPACs tornam-se instrumentos acionários, pois sua comercialização

ocorre de maneira irrestrita e busca atrair não somente possíveis empreendedores para a área, mas

também investidores sem compromisso algum com a produção do espaço. Assim, permite que o

investidor  os  compre  com objetivos  especulativos  e  a  fim de obter  ganhos  decorrentes  de  sua

possível valorização (SANTOS JUNIOR, WERNECK e RAMOS NOVAES, 2020). 

Após a contextualização dos CEPACs, é necessário delimitarmos como a Operação Urbana

Consorciada articulou os CEPACs a dois fundos de investimento imobiliário. Nessa dinâmica, um

dos  fundos  é  controlado  pela  CDURP,  que  é  o  Fundo de  Investimento  Imobiliário  da  Região

Portuária (FIIRP) e o outro pela Caixa Econômica Federal (CEF), que é o Fundo de Investimento

Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM) (WERNECK, 2017). Em resumo, a CEF através de recursos

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) adquiriu em leilão de lote único, elaborado



pelo FIIRP em 2011, todos os 6.436.722 CEPACs que estavam disponíveis, pagando um total de

aproximadamente 3,5 bilhões de reais (SARUE, 2016). 

Assim, tornou-se responsável pela negociação desses certificados com potenciais investidores.

Deste modo, um acordo foi arquitetado no qual o FIIPM se responsabiliza a pagar o valor total de

aproximadamente 8 bilhões ao FIIRP, com prazo de 15 anos. Em tese, esse valor seria produto da

valorização acionária dos CEPACs no mercado e como contrapartida, o FIIRP se comprometeu a

conceder os CEPACs para tornar 75% do seu uso disponível ao mercado (SARUE, 2016). 

Portanto, em linhas gerais, esse arranjo financeiro que compõe a viabilização da Operação

Urbana analisada, ocorre pela comercialização dos CEPACs, pela assunção dos riscos financeiros

por  parte  da  CEF  e  também  pelo  adiantamento  de  recursos  oferecidos  para  a  PPP  realizar  a

prestação de serviços e obras que envolvam a implementação do projeto.  

CONSUMIDORES DE CEPAC

Depois de ser estabelecida a contextualização do Porto Maravilha, devem ser apresentados

alguns atores internacionais envolvidos no projeto de revitalização, pois o problema de pesquisa que

originou esta investigação está intimamente ligado a esses atores, em função de sua posição central

na análise da influência do capital estrangeiro na gestão urbana desse projeto de revitalização. 

Os  incorporadores  imobiliários  são  os  principais  agentes  internacionais  na  dinâmica

econômica-política do projeto,  visto que são eles que atuam de forma direta  nas construções e

transformações da área analisada. Estes incorporadores são proprietários dos empreendimentos do

Porto Maravilha e alocam grandes recursos nestes investimentos imobiliários, protagonizando as

mudanças dessa localidade em prol de seus interesses (MARTINS, 2017; PINHO, 2016). 

A peça chave para a identificação dos produtores desse espaço urbano reside nas transações e

consumidores dos CEPACs. Nesse sentido, os dados da comercialização desses certificados podem

ser  usados  como  proxy  de  pesquisa,  em razão  desses  proprietários  serem os  protagonistas  da

transação  imobiliária,  atuando  diretamente  no  espaço.  Resumidamente,  há  uma  diferença

fundamental das empresas que possuem escritórios e sedes na área do projeto para as empresas, que

de alguma forma, são investidoras na área e, portanto, potencialmente beneficiadas pelo projeto de

revitalização. 

Tabela 1: Estoque de Certificados de Potencial Adicional Construtivo da OUC Porto Maravilha

Data Titular Uso Quantidade % do total



24/10/2012 Arrakis Empr.

Imobiliários S/A

Comercial e

hotel

57.273 0,89%

31/01/2013 Porto 2016 Empr.

Imobiliários S/A

Residencial

com lojas

68.631 1,07%

10/05/2013 TS 19 Participações Ltda Comercial 194.490 3,02%

25/09/2017 TS 19 Participações Ltda

(alteração de projeto /

acréscimo de área)

12.298 0,19%

22/05/2013 Uirapuru Participações

Ltda

Comercial 58.937 0,92%

29/08/2013 Autonomy GTIS Barão

de Tefé Empr. Ltda

Comercial 66.162 1,03%

20/10/2015 Autonomy GTIS Barão

de Tefé Empr. Ltda

(alteração de projeto /

acréscimo de área)

38 0%

12/10/2013 Odebrecht Realizações

Imobiliárias RJ04 EI

Ltda

Hotel 8.278 0,13%

11/11/2013 SPE STX

Desenvolvimento

Imobiliário S/A

Hotel 4.355 0,07%

05/06/2014 Edifício Odebrecht RJ

S/A

Comercial 18.601 0,29%

10/09/2015 Edifício Odebrecht RJ

S/A (alteração de projeto

/ acréscimo de área)

1.668 0,03%

20/06/2014 Partifib Projetos

Imobiliários F55 Ltda

Comercial 8.738 0,14%



12/03/2015 TS 22 Participações Ltda

(modificado)

Residencial

com lojas

35.848 0,56%

29/04/2015 Barão de Tefé SPE

Empr. Imobibiliários S/A

Comercial 39.225 0,61%

29/04/2016 Barão de Tefé SPE

Empr. Imobibiliários S/A

(alteração de projeto /

acréscimo de área)

357 0,01%

Fonte: Elaboração Própria, com base no terceiro relatório trimestral de 2021. Disponível em:

<portomaravilha.com.br>.

Ao somar a porcentagem consumida, chega-se em apenas 8,93% de consumo referente ao

total de CEPACs, ou seja, 91,07% do estoque de CEPACs ainda não foi comercializado. Os dados

de transações dos CEPACs demonstram o uso comercial dos empreendimentos como predominante,

correspondendo  a  69,88% dos  CEPACs  consumidos.  O  investimento  no  uso  da  categorização

“residencial  com lojas” chega a 18,25% e o investimento restrito  ao ramo hoteleiro equivale  a

2,24% do consumo dos certificados. 

Tabela 2: Estagnação do Consumo de CEPACs

Estoque Consumidos do

início do projeto

até setembro de

2017

Consumidos de

setembro de 2017

até setembro de

2021

Consumo total Estoque

Disponível

6.436.722 574.899 0 574.899 5.861.833

100% 8,93% 0% 8,93% 91,07%

Fonte: Elaboração Própria, com base nos relatórios trimestrais da CDURP. Disponível em:

<https://www.portomaravilha.com.br/relatorios_trimestrais>.

Até a última atualização, que baliza a elaboração da tabela, foram consumidos apenas 574.899

de CEPACs. Diante desse panorama,  pode ser discutido como esse projeto de revitalização foi

concebido de forma dependente das interações e flutuações do mercado financeiro e das condições

econômicas ligadas ao setor imobiliário, diferentemente do que foi propagado em seu lançamento.



Com a compra dos CEPACs em sua totalidade, o setor público buscou abrir caminho para

investimentos  imobiliários  a  fim  de  garantir  o  sucesso  da  OUC  e  passar  credibilidade  aos

investidores e empreendedores. Contudo, com o fracasso de vendas e falta de engajamento do setor

privado,  o  projeto  encontra  dificuldades  para se  desenvolver  e  sua continuidade  fica  ameaçada

(WERNECK, 2017).

Após  aproximadamente  6 anos sem nenhum projeto  com novo consumo de  CEPAC,  um

projeto residencial  foi  responsável  pela  interrupção da estagnação total,  segundo noticiado pelo

Porto Maravilha.6 Essa movimentação ainda não foi disponibilizada pela CDURP ou pelo FIIPM,

portanto  não  há  dados  oficiais  do  percentual  e  da  quantidade  de  consumo  dos  CEPACs.  O

empreendimento se localiza na Praça Marechal Hermes, no Santo Cristo e a Cury foi a responsável

pela “quebra de hiato” dessa comercialização.  

Figura 2: Placa de identificação do empreendimento residencial da Cury na Praça Marechal

Hermes

Fonte: Breno Serodio de Castro Rossi, em 05.12.21

Segundo  o  terceiro  relatório  trimestral  de  2021,  da  CDURP7,  foi  anunciado  o  segundo

empreendimento residencial  do Porto Maravilha. Este anúncio ocorreu cerca de um mês após o

primeiro  residencial  ter  sido  lançado.  O  empreendimento  fica  localizado  na  esquina  das  ruas

Cordeiro  da Graça e Equador, no bairro do Santo Cristo. A Cury Construtora comprou por R$15

milhões o terreno de 7.175 m2 do FIIRP. O primeiro empreendimento é denominado Rio Wonder

6 Disponível em: <https://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/5163-porto-maravilha-tera-primeiro-empreendimento-
residencial>. 
7Disponível em: <https://portomaravilha.com.br/conteudo/relatorios/2021/_RELATORIO_JUL_AGO_SET%20VERS
%C3%83O%20AP%C3%93S%20C.pdf?_t=1637082160>. 



Residences  Praia  Formosa e  segundo o site  institucional  da Cury8 já  está  100% vendido.  Vale

ressaltar  que  a  Cury  Construtora  e  Incorporadora,  segundo  as  informações  dos  sistemas  da

Comissão de Valores Mobiliários9, é uma empresa que possui ações na bolsa de valores brasileira e

seu código acionário é CURY3. 

Nesse contexto, o protagonismo dos agentes ligados ao capital internacional financeirizado

pode ser  notado até  mesmo entre  aqueles  atores  nacionais,  como as  construtoras  que  possuem

investimentos internacionais e uma atuação para além do território que pertencem originalmente.

Como por exemplo a Odebrecht, que participou da Concessionário Porto Novo, do Consórcio de

implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)10 e também construiu empreendimentos na

área  (MARTINS,  2017).  Ou  seja,  a  Odebrecht  se  configura  como  um  dos  principais  agentes

produtores do espaço urbano referente ao projeto de revitalização. Assim, ao analisar as empresas e

investidores  globais  vinculados  ao  projeto  Porto  Maravilha,  a  internacionalização  da  OUC  se

esclarece. 

Ademais, é necessário realizar uma reflexão acerca dos Certificados de Potencial Adicional de

Construção, pois esse instrumento é o principal responsável pelo funcionamento da engrenagem

institucional-financeira.  Segundo  a  crítica  de  Ferreira  e  Fix  (2001),  em  relação  às  Operações

Urbanas  Consorciadas,  esse  arranjo  financeiro  modelado  por  meio  do  financiamento  via

comercialização  de  CEPACs,  torna-se  uma  ferramenta  de  institucionalização  da  especulação

imobiliária financeirizada. Um dos fatores que contribuiu para a internacionalização do mercado

imobiliário,  de acordo com Sanfelici  (2015) foi  a  instauração  e  regulamentação  dos  fundos de

investimentos  imobiliários,  que  proporcionou  uma  massiva  participação  de  incorporadores

estrangeiros nesse mercado brasileiro, certas vezes atuando em parceria com construtoras nacionais.

A produção do espaço urbano influenciada por esses atores se distancia das necessidades das

massas nacionais, consoante ao proposto pela Teoria Marxista da Dependência, em sua crítica à

economia  política  latino-americana  (Luce,  2018).  Após  a  identificação  dos  protagonistas  das

mudanças  na  AEIU,  cabe  a  análise  da  agudização  do  processo  de  espoliação  urbana,  pois  a

mercantilização do espaço público contribui para a segregação de camadas sociais exploradas. 

Com o alinhamento da burguesia nacional a condição de dependência econômica, política e

social,  intervenções  como  o  Porto  Maravilha,  que  buscam  atender  interesses  de  atores

internacionais, podem abrir caminho para uma possível “modalidade renovada” de dependência.

Pois,  essa forma de reestruturação urbana penetra  em áreas de interesse do mercado e prioriza

acumulação  de capital  em detrimento  às  necessidades  dos  moradores  dessas  localidades.  Desta

8 Disponível em: <https://cury.net/imovel/RJ/centro/cury-rio-wonder-residences-praia-formosa>. 
9 Disponível em: <https://sistemas.cvm.gov.br/>. 
10 A administração do VLT é composta por um consórcio independente da Porto Novo S.A. e também é constituído 
por uma outra PPP à parte. 



forma,  instrumentalizam  a  atuação  do  Estado  como  mero  propulsor  corporativo  e  viabilizador

acionário do mercado financeiro, se distanciando do interesse coletivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta  seção  de  considerações  finais,  busco  sintetizar  algumas  reflexões  que  podem  ser

construídas a partir da elaboração deste texto, bem como apresentar possíveis apontamentos que

possam vir a fomentar futuras pesquisas que englobam a temática deste artigo. 

Por meio da revisão de literatura acerca do Projeto Porto Maravilha pode ser identificada uma

possível  abordagem  a  ser  atualizada.  Essa  abordagem  se  apresenta  na  investigação  dos  atores

internacionais  que  exercem  protagonismo  na  produção  do  espaço  referente  ao  projeto.  Isto  é,

identificar  quais  interesses  são  atendidos  através  das  transformações  urbanas  oriundas  da

implementação do projeto, buscando articular a vulnerabilidade da produção do espaço urbano da

cidade do Rio de Janeiro aos interesses do capital internacional. Por exemplo, não há uma literatura

consolidada que utilize a Teoria Marxista da Dependência como aporte teórico para análise do Porto

Maravilha.  Renato  Domingues  Fialho  Martins  (2017),  em sua  tese  de  doutorado,  elabora  uma

análise comparativa entre o protagonismo dos agentes nacionais com os internacionais e abre leque

para investigações futuras que possam vir a trabalhar com análises escalares dos atores presentes no

projeto. 

Em linhas gerais, a literatura que trata da revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro se

debruça  ao aporte  teórico  de  David  Harvey,  com o empreendedorismo urbano;  ao  conceito  de

planejamento estratégico, trabalhado por Carlos Vainer e também pelo processo de gentrificação,

que é objeto de pesquisa de Neil Smith. Esses conceitos são utilizados na investigação deste objeto

por serem intrínsecos ao projeto. Por isso, tornam-se indispensáveis para uma análise crítica dessa

intervenção  urbana.  No  entanto,  o  esforço  de  buscar  a  articulação  com a  Teoria  Marxista  da

Dependência e também abrir caminho de diálogo com reflexões acerca da Espoliação Urbana, é

elaborado a fim de contribuir com futuras investigações que usem conceitos e delimitações ainda

pouco atrelados ao campo de análise do Porto Maravilha. 
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