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solicita o AUTORIZATÁRIO sejam estes Estudos para o Setor E apreciados 

e coloca-se à disposição para esclarecer, por escrito ou verbalmente, 

quaisquer pontos que suscitem maiores detalhamentos.
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ApresentAção

O Projeto de Intervenção na Área Central (PIAC/Casa 

Paulista) da cidade de São Paulo constitui a mais audaciosa 

iniciativa governamental de renovação urbana posta em 

marcha pelo Estado. Com o PIAC/Casa Paulista, o Governo 

do Estado de São Paulo introduz instrumentos de política 

pública de vanguarda, que abrem espaço para novas mo-

dalidades de intervenção no tecido urbano e criam extraor-

dinárias oportunidades para geração simultânea de valor 

social e econômico.

Abrangente, pois engloba áreas em todos os distritos 

que circundam o Centro de S. Paulo, o PIAC/Casa Paulista 

pode dar impulso a um processo sem precedentes de requali-

ficação urbana, que ensejará nova dinâmica de ocupação das 

áreas centrais e novas vocações para a região, hoje impossi-

bilitadas pelo estado de degeneração em que se encontram 

os diferentes recortes objeto do projeto. Em uma palavra, 

o PIAC/Casa Paulista descortina uma nova era para a Área 

Central de S. Paulo, marcada pelo renascimento dessa região 

como núcleo dinâmico da etapa pós-industrial da cidade.

O traço definidor do PIAC/Casa Paulista é a oportuni-

dade de promover a oferta de habitação de interesse social 

como elemento integrador da renovação urbana e também 

como elemento articulador das políticas setoriais focadas 

em equipamentos urbanos. Em outras palavras, a iniciativa 

busca, por meio do aumento da oferta habitacional, não só a 

requalificação dos espaços degradados e desvalorizados da 

Área Central, como também, a disponibilidade de serviços 

públicos indispensáveis à qualidade de vida de seus habi-

tantes: educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, entre 

outros, sempre dentro de um tecido urbano marcado pela 

organicidade de suas diversas funções.

O URBEM identificou o potencial transformador do 

PIAC/Casa Paulista e elaborou propostas de intervenção 

para cada um dos 6 setores contemplados pela iniciativa. As 

propostas estão fundamentadas em estudos interdiscipli-

nares elaborados por especialistas vinculados pertencentes 

aos campos do urbanismo e arquitetura, direito, economia, 

ciências sociais e ao mercado imobiliário. 

A presente proposta do URBEM para o Setor E reconhe-

ce o caráter propositivo e inovador do PIAC/Casa Paulista 

como instrumento de política urbana, capaz de regular de 

forma saudável as distorções naturais do mercado, neste 

momento em que o interesse pelo repovoamento das regiões 

centrais passa a despertar forças de especulação imobiliária. 

Ao mesmo tempo, os estudos apontam para o diagnóstico de 

desafios e hiatos de ordem administrativa, jurídica, financeira 

e regulatória que precisarão ser superados de forma conjunta 

pelos agentes governamentais e privados ao longo da adjudi-

cação, da contratação e da execução da concessão. 

Entre os principais desafios e hiatos identificados no 

PIAC/Casa Paulista estão: 

a. a necessidade de articulação com agentes financia-

dores de modelos de financiamento que levem em con-

sideração os prazos para a conclusão dos processos de 

desapropriação das propriedades de interesse social;  

b. a ausência de convênio e coordenação mais apro-

fundados entre o PIAC/Casa Paulista e as ações de 

política urbana do governo municipal que abranjam 

as mesmas áreas de intervenção previstas no pre-

sente projeto no que respeita especificamente a re-

definição dos estoques de potencial construtivo adi-

cional para a produção habitacional no município; 

c. o risco de formação de guetos e, na sua forma in-

versa, o risco de gentrificação dessas áreas, na hi-

pótese de prevalecerem modelos urbanos e econô-

micos que favoreçam uma ocupação desequilibrada 

e a formação de áreas social e espacialmente dife-

renciadas que reproduzam e reforcem a distância e 

a desigualdade social.

d. os riscos de inviabilidade econômico-financeira 

advindos do recente impulso imobiliário na região, 

resultantes da falta de elasticidade na oferta de áreas 

e terrenos para construção; e

e. os riscos de que o tomador de decisão na esfera 

pública adote critérios de seleção focados unica-

mente na geração de habitação social, deixando de 

lado outras dimensões essenciais à agregação de va-

lor ao tecido urbano e, consequentemente,  à vida 

social, ambiental e econômica.

Tais desafios são de monta e serão superáveis, na me-

dida em que o espírito de liderança, ousadia e coragem 

que marcaram o lançamento da iniciativa permearem todo 

o processo.  Aos olhos de qualquer proponente, essas cin-

co questões representam de fato os maiores riscos ao su-

cesso do PIAC/Casa Paulista.

O URBEM não poupará esforços para contribuir de 

forma efetiva, junto com a ação do governo, para o enca-

minhamento dessas cinco questões. 

O URBEM buscará com todas as forças transformar as 

áreas centrais da cidade em um locus da pluralidade e de 

interação de classes sociais. Caso esse objetivo, inscrito no 

PIAC/Casa Paulista, não seja atingido, corremos o risco de 

não revertermos o processo de degeneração da Área Cen-

tral e assim perdermos a chance histórica de lhe resgatar 

o valor patrimonial, paisagístico, turístico e simbólico e, 

portanto, do seu potencial de geração de riquezas.

Cabe a esta geração de líderes de governo, do setor 

privado e da sociedade civil promover o repovoamento, a 

regeneração e a revitalização da Área Central da cidade de 

S. Paulo de forma ordenada e condizente com a aspiração 

maior de todos: tornar a cidade um modelo de metrópole 

de influência global. O Governo do Estado de São Paulo 

tem a chance de deixar este legado de modernidade, inte-

gração e coexistência social, e, finalmente, de espetacular 

geração de valor econômico e social. O URBEM está pronto 

para contribuir e apoiar o governo para o pleno sucesso 

deste projeto histórico
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1.1 contexto 
LegAL

O Conselho Gestor do Programa Estadual de Parce-

rias Público-Privadas (CGPPP) do Estado de São Paulo, 

com fundamento no artigo 2º, § 6º e artigo 4º, inciso Ix, do 

Decreto Estadual nº 48.867 de 10 de agosto de 2004, com 

redação dada pelo Decreto Estadual nº 57.289, de 30 de 

agosto de 2011, tornou público o início do procedimento 

do Chamamento nº 004/2012 para a apresentação, por 

eventuais interessados da iniciativa privada, de estudos 

técnicos e modelagem de projetos de Parceria Público-

-Privada (PPP) de Habitação de Interesse Social (HIS) 

para a Secretaria de Estado de Habitação e sua Agência 

Paulista de Habitação Social – Casa Paulista, em confor-

midade com a Proposta Preliminar da PPP, aprovada na 

41ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor, ocorrida no 

dia 31 de outubro de 2011, cuja ata foi publicada no Diário 

Oficial do Estado em 27 de dezembro de 2011, Seção I, 

páginas 8 e 9, de acordo com as exigências estabelecidas 

neste tipo de procedimento, aplicando as regras dispostas 

no Decreto Estadual nº 48.867 de 10 de agosto de 2004, 

com suas alterações e, naquilo que couber, as demais Leis 

Estaduais e federais de regência.

O Chamamento Público nº 004/2012, ao qual o Ins-

tituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole – URBEM 

responde com a presente Manifestação de Interesse do 

Setor Privado (MIP), foi publicado no Diário Oficial do Es-

tado de São Paulo no último dia 17 de abril, e republicado 

pelo Comitê Gestor do Programa Estadual de Parcerias 

Público-Privadas (CGPPP) em 04 de maio de 2012. Em 

comunicado expedido pelo CGPPP em 27 de setembro de 

2012, o prazo limite para a entrega dos estudos técnicos e 

modelagens correspondentes foi estendido para o dia 15 

de outubro de 2012.

1. introdUção
descreVer A estrUtUrA dos estUdos desenVoLVido peLo 
UrBeM coMo respostA Ao cHAMAMento pÚBLico

1.2 A respostA 
do UrBeM

Para o URBEM, enquanto parte da sociedade paulis-

tana organizada, os Chamamentos Públicos do Comitê 

Gestor de Parcerias Público-Privadas representam uma 

oportunidade única de dialogar e colaborar com o esforço 

de melhoria das condições de vida na metrópole paulista, 

pois partem da premissa de que a superação dos desafios 

não deve ser responsabilidade apenas do administrador 

público, mas uma construção corresponsável dos diversos 

segmentos sociais que compõem a cidade de São Paulo.

O URBEM apresenta seus estudos técnicos e sua 

proposta de modelagem de projetos, colocando em foco 

o desafio, tal como o compreende, de estabelecer moda-

lidades de geração de valor econômico e social, por meio 

de uma parceria com o setor público, que irá muito além 

do simples interesse comercial imobiliário.

O URBEM manifesta de forma transparente o objetivo 

de preservar os recursos aplicados e remunerá-los de ma-

neira justa, com o único objetivo de garantir a sustentabi-

lidade dos investimentos e o continuado interesse coletivo 

de desenvolver novos projetos de melhoria das condições 

de vida na metrópole paulista. E, sob tal premissa, o UR-

BEM busca em seus estudos técnicos e modelagens cons-

truir condições de oferta de Parcerias Público-Privadas 

que sejam atraentes aos investimentos de quaisquer in-

teressados na concessão objeto do Chamamento Público 

nº 004/2012.

Mas ao mesmo tempo em que a proposta aqui apre-

sentada se equiparará a outras em sua busca de remunera-

ção adequada dos capitais privados, ela também procura-

rá se diferenciar das demais (a) pela análise dos problemas 

da cidade com um olhar de integração e inclusão, (b) pela 

conexão das nossas propostas com as demais iniciativas 

de planejamento urbano do Poder Público Executivo – nas 

três esferas governamentais –, e, muito especialmente, 

(c) pela abordagem multidisciplinar, inclusive sociológi-

ca, arquitetônico-urbanista e econômico-financeira,  das 

demandas da população a ser atendida pelo objeto do 

Chamamento Público nº 004/2012.

As páginas seguintes, portanto, oferecem contribui-

ção para a formatação de um Edital e um Contrato de Con-

cessão que viabilize a oferta habitacional à cidade, com 

foco especial na revitalização das áreas urbanas em que 

tais habitações serão construídas.

As propostas construídas a partir dos Planos Urba-

nísticos Conjuntos da Intervenção propostos pelo URBEM 

esforçam-se a todo momento por conciliar a remuneração 

adequada do capital com a geração de externalidades e 

perenidades aos recursos públicos e privados alocados. E 

por tal prisma, espera encontrar oportuna manifestação 

favorável e de acolhimento por parte dos administradores 

públicos encarregados de sua análise.

1.3 roteiro
Os estudos técnicos e modelagens de projetos de 

Parceria Público-Privada (PPP) são aqui apresentados 

pelo Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole 

(URBEM) como manifestação do seu interesse em oferecer 

à Secretaria de Estado de Habitação e sua Agência Paulista 

de Habitação Social uma contribuição ampla para a melho-

ria das condições de vida da população de São Paulo. Es-

tes estudos contemplam – de forma única e amparada em 

pesquisas sobre demandas do público alvo por Habitações 

de Interesse Social – o que foi solicitado no Chamamento 

Público nº 004/2012 do CGPPP e estão apresentados em 

duas grandes seções.

A primeira Seção está reunida no Tomo I (COnCEITO) 

e contempla toda a argumentação dos conceitos que em-

basam as decisões tomadas pelo URBEM na resposta ao 

Chamamento Público nº 004/2012. A segunda Seção está 

reunida no Tomo II (PROPOSTA), que contempla os estu-

dos técnicos e os modelos financeiro e jurídico elaborados 

pelo URBEM para o Setor E.

O Tomo I compreende os Capítulos 1 a 15 e procu-

ra reunir elementos que aprofundem a compreensão do 

momento de transformação histórica vivido pela cidade 

de São Paulo e ao mesmo tempo busca mostrar como os 

objetivos do Chamamento Público se inserem em tal mo-

mento. Tais elementos explicitam as particularidades dos 

estudos e modelos de negócios propostos pelo URBEM.

Almeja-se oferecer proposições que, adicionadas a 

futuras minutas de um Edital e de um Contrato de Parce-

ria Público-Privada, possam contribuir para a formulação de 

ofertas de moradias que não repitam falhas ou insuficiências 

de resultados, como já ocorridas no passado, não só no es-

paço paulistano, mas também e muito especialmente, em 

outras capitais brasileiras.

Ressalta-se que, em Parcerias Público-Privadas, se o 

envolvimento do setor privado contribui para o esforço pú-

blico, também o governo posiciona o setor privado de forma 

a capacitá-lo a promover o interesse maior da sociedade. O 

esforço de alocação de recursos a ser empreendido pode – e 

deve – alcançar a geração de múltiplas externalidades, muito 

maiores que a simples redução do déficit habitacional enfren-

tado pelos paulistanos das faixas de renda mais baixas.

Assim, identificam-se no Capítulo 2 os objetivos, carac-

terísticas e credenciais técnicas e econômico-financeiras do 

URBEM, como instituição capaz de estruturar projetos, arti-

cular interesses e conduzir projetos complexos em segmen-

tos da economia que apresentam riscos consideráveis e lon-

gos prazos de maturação. Como entidade do terceiro setor, 

o URBEM compreende, pratica e compete com os mesmos 

interesses comerciais de outros proponentes de investimen-

tos em setores sob a regulação econômica do Estado, mas 

entende ser possível construir modelos novos de alocação de 

recursos públicos e privados, mais eficientes para as diferen-

tes partes de uma Parceria Público-Privada, sem prejuízo da 

geração de valor econômico capaz de atrair os investidores 

tradicionais do mercado.

O primeiro Tomo inclui também a apresentação das 

credenciais das equipes técnicas contratadas pelo URBEM 

para a formulação dos estudos e modelos que aqui oferece 

como prova do seu interesse em desenvolver os objetos do 

Chamamento Público nº 004/2012, ao longo desta e das 

outras etapas do rito administrativo para a outorga de uma 

PPP. Como se observará no Capítulo 3, demonstra-se que 

são times experimentados com longa trajetória em projetos 

similares de concessões de outorgas e desenvolvimento de 

soluções técnicas, muitas já admitidas e consideradas pela 

Secretaria de Estado de Habitação e de outras instituições 

do Poder Concedente paulista. Especialmente, o Capítulo 3 

apresenta a capacidade do URBEM como integrador de con-

tribuições técnicas multidisciplinares, na estruturação de 

projetos complexos – como são os de oferta de infraestrutura 

urbana, com um enfoque em manutenção a longo prazo das 

soluções implantadas.
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Documentou-se nas páginas do Capítulo 4, a inter-

pretação do URBEM, como instituição do terceiro setor, 

das condições do Chamamento Público nº 004/2012. A 

leitura desse Chamamento Público resultou na definição 

dos objetivos e na identificação das ferramentas necessá-

rias para a resposta aos seus propósitos. Ainda nesse capí-

tulo, expomos a motivação que leva o URBEM a enfrentar 

os desafios propostos pela PIAC/Casa Paulista.

no Capítulo 5, aborda-se a importância do modelo de 

PPP para o alcance do sucesso do Programa, à luz de outros 

mecanismos de políticas públicas de habitação social. Sem 

deixar de cumprir com os itens solicitados, o URBEM foi além, 

buscando apoiar com dados, pesquisas, modelos e propos-

tas tecnicamente fundamentadas, uma futura oferta de ou-

torga de Parceria Público-Privada, voltada para a geração de 

múltiplas externalidades e ganhos no ordenamento e revi-

talização de espaços públicos, com a aplicação de recursos 

da autoridade do Estado, que venham ser alocados como 

contraprestação na PPP. 

O Capítulo 6 apresenta a compreensão do URBEM sobre 

a questão a ser enfocada na elaboração do Projeto de Inter-

venção na Área Central, à luz do atual momento da metrópole 

de São Paulo. Dessa maneira direciona o desenvolvimento 

dos esforços reunidos nos Capítulos 7, 8 e 9 deste documento 

para metodologias e procedimentos de trabalho que possam 

gerar os resultados almejados.

O Capítulo 7 constrói o “pano de fundo” dos estudos 

que resultam na modelagem de negócios apresentada pelo 

URBEM. neste capítulo mergulhou-se (i) na compreensão 

da Área Central como território singular e específico de São 

Paulo, (ii) no entendimento das especificidades da questão 

da moradia, (iii) nos instrumentos e planos de planejamen-

to urbano existentes e (iv) no estudo do Público Alvo que se 

constituirá dos futuros moradores dos empreendimentos.  

A escuta dos desejos legítimos da população diretamente 

beneficiada pelas ações previstas pelo PIAC/Casa Paulista, 

moradores presentes e usuários futuros, oferece melhores 

condições para o fortalecimento de uma coexistência sadia 

e sustentável, necessária para o sucesso dos objetivos desse 

chamamento, previamente comentados no capítulo 4.

O Capítulo 8 comenta as expectativas e aspirações de 

agentes públicos, privados e sociais para o futuro da cidade 

e da oferta de condições de qualidade de vida aos muníci-

pes, registradas em uma somatória de planos, em especial 

o SP 2040, além de indicar os instrumentos adequados para 

a viabilização das transformações almejadas. Esse capítulo 

busca de forma sincera e cuidadosa colocar as propostas 

do URBEM em pleno alinhamento com os planos e ações 

em curso nas iniciativas das esferas de governo, federal, 

Estadual e Municipal.

já o Capítulo 9 traz as justificativas pelas quais o URBEM 

decidiu apresentar contribuições em estudos técnicos e mo-

delos de negócios a partir de uma análise sistêmica dos 6 

(seis) setores objeto do Chamamento Público nº 004/2012, 

na certeza de que somente uma abordagem integrada das 

diferentes intervenções nos diversos pontos da cidade de 

São Paulo seremos capazes de gerar a mais elevada carga 

de externalidades que maximizarão o retorno dos recursos 

públicos, sem punir a remuneração do capital privado em ní-

veis adequados. Claro, respeitando as diretrizes do CGPPP, 

cuidou-se para que, individualmente, cada proposta tenha 

valor autônomo como proposta e contivesse, para cada Se-

tor, a rentabilidade atrativa e a geração de externalidades 

possíveis, para que, em separado, as intervenções de cada 

setor, possam também produzir resultados satisfatórios para 

a cidade de São Paulo.

no Capítulo 10, definiu-se os princípios e diretrizes 

gerais necessários para a condução dos trabalhos pelas 

equipes técnicas. A partir da visão do URBEM contida nes-

ta primeira Seção estruturou-se a parte seguinte do docu-

mento, compreendida pelo Tomo II e pelo Anexo I (Quadros 

dos Estudos Econômico-financeiros), Anexo II (Planilhas do 

Modelo de negócios) e Anexo III (Simulações em Cenários 

de Modelagem) nos quais são apresentados e discutidos os 

estudos técnicos, o modelo financeiro e jurídico – seguindo-

-se de forma cautelosa, a oferta de elementos para a apre-

ciação de todos os pontos requisitados pelo CGPPP.

Os Capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 apresentam, respec-

tivamente, Lista de tabelas, Lista de mapas, Glossário, Re-

ferências bibliográficas e Equipe.

O Tomo II (Capítulos 16 a 22) contempla o modelo de 

negócio para o empreendimento, com fundamento nas 

modelagens em três dimensões: 

(i) urbanística; 

(ii) econômico-financeira; e 

(iii) jurídico-institucional. 

O modelo geral de negócios conforme proposto pelo 

URBEM está apresentado no Capítulo 16. Desenha-se em 

detalhe cada etapa do contrato de concessão, as obriga-

ções e direitos do concessionário, as responsabilidades 

do poder concedente e os benefícios e encargos a serem 

atribuídos aos futuros usuários, em cada faixa de renda 

contemplada pelo projeto. note-se que os modelos aqui 

propostos foram elaborados com base nos programas de 

habitação social hoje em vigor; ou seja, não se vislumbrou 

na nossa proposta a criação de novos mecanismos de cré-

dito a mutuários. 

O Capítulo 17 apresenta o modelo urbano advogado 

pelo URBEM para o Setor E, bem como o detalhamento 

dos produtos a serem ofertados. Como se verá, a ênfase 

do plano urbano proposto recai sobre a importância de 

se promover o adensamento populacional do Setor, ao 

tempo em que se catalisa o processo de requalificação e 

de regeneração do tecido urbano das áreas consideradas. 

Os estudos técnicos que subsidiaram a modelagem 

econômico-financeira são apresentados no Capítulo 18. O 

texto (i) se inicia com a análise dos investimentos a serem 

realizados e dos serviços a serem prestados, (ii) perpassa 

pelos fluxos de contraprestação e seu impacto orçamen-

tário em diferentes cenários, (iii) detalha as condições de 

equalização para cálculo de subsídios, para finalmente (iv) 

apresentar o modelo de concessão gerado a partir de ro-

busta análise de viabilidade econômico-financeira, de va-

loração e de indicadores de retorno sobre o investimento. 

O Capítulo 19 trata, por sua vez, da modelagem jurí-

dica e institucional do Projeto. nesse capítulo, procuramos 

proporcionar ao CGPPP e à Agência Paulista de Habitação 

elementos para a oportuna elaboração dos documentos 

editalícios que permitirão a realização da licitação e da 

contratação da PPP. Adicionalmente, endereçamos nos-

so diagnóstico de algumas questões controvertidas, bem 

como nossa proposta de solução dessas mesmas questões, 

com especial ênfase em três aspectos que nos pareceram 

mais sensíveis: (i) a forma de composição de crédito imo-

biliário, subsídio habitacional e contraprestação pública 

no fluxo de receitas do Projeto; (ii) a desapropriação como 

forma de aquisição dos imóveis indispensáveis à produção 

habitacional, À REnOVAçãO URBAnA e Aos mecanismos 

de sua efetivação (sem prejudicar o encaminhamento do 

Projeto); e (iii) a análise da regulação urbana pertinente 

ao Projeto, notadamente a forma pela qual se podem ob-

ter os potenciais construtivos necessários à economia da 

concessão. Ainda nesse capítulo, e por fim, descrevemos 

sinteticamente os itens principais da estrutura contratual 

do Projeto, bem como os principais agentes e respectivas 

instituições que intervirão na contratação e na execução 

da concessão, segundo nossa proposta

O Tomo II inclui os seguintes Anexos: o Anexo I (Qua-

dros dos Estudos Econômico-financeiros), Anexo II (Plani-

lhas do Modelo de negócios) e Anexo III (Simulações em 

Cenários de Modelagem), nos quais são detalhados os 

estudos técnicos, o modelo financeiro e jurídico – enfim, 

os elementos para a apreciação de todos os pontos requi-

sitados pelo CGPPP.
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O URBEM – Instituto de Urbanismo e de Estudos para 

a Metrópole – tem por missão promover e investir em pro-

jetos de desenvolvimento urbano de São Paulo, em aliança 

e parcerias com empresas e o governo nas esferas federal, 

Estadual e Municipal.

O URBEM foi estabelecido como instituição do tercei-

ro setor, com o objetivo de possibilitar que o êxito econô-

mico e os recursos gerados por suas empresas no setor 

privado possam ser canalizados para ações de interesse 

público, especialmente em projetos de desenvolvimento 

urbano da metrópole de São Paulo.

O URBEM quer oferecer soluções e qualidade de vida 

e assim contribuir para a construção de uma São Paulo me-

lhor, com mais espaços públicos, mais segurança, menos 

trânsito e mais zonas mistas. Para tanto, busca atuar em 

uma gama extensa de projetos, que vai desde interven-

ções limitadas a propriedades e ao seu entorno imediato 

no bairro até esforços no domínio da infraestrutura com 

impacto na cidade enquanto metrópole global.

Em uma metrópole em que cada vez mais a urbani-

zação é produzida de forma pulverizada e pelo capital 

privado, em espaços fragmentados pela competição 

imobiliária, o URBEM atuará ativamente em busca de 

grandes áreas urbanas onde projetos de infraestrutura 

possam ser viabilizados em parceria com o poder públi-

co por meio de PPPs. 

O desenho de infraestrutura - de transporte, habita-

ção ou lazer - constitui a última fronteira na qual autorida-

des públicas, agentes econômicos e comunidades locais 

poderão articular processos de urbanização de grande 

escala. O URBEM quer apoiar e catalisar esses processos, 

e contribuir para que projetos de infraestrutura urbana ge-

rem mobilidade, conectividade e acessibilidade, com mais 

espaços públicos e integração social.

O URBEM favorece a geração de bens coletivos urba-

nos, a partir do diálogo e do empreendedorismo público, 

privado e social. O Instituto parte do pressuposto de que 

o futuro da metrópole, para ser orgânico, funcional, não-

-excludente, gerador de boa arquitetura e belas paisagens 

urbanas, só poderá ser engendrado com a integração de 

forças de governo, de mercado e da cidadania.

O URBEM é um dos principais sócios da STR Projetos 

e Participações Ltda., grupo econômico de grande sucesso 

criado em março de 2006, que tem como objeto a concep-

2. identificAção  
do MAnifestAnte
credenciAr o MAnifestAnte do interesse do setor priVAdo

ção, desenvolvimento, viabilização e gestão de projetos 

e empreendimentos no setor de infraestrutura, recursos 

naturais e desenvolvimento sustentável. O URBEM foi 

constituído como instituição do terceiro setor, com vistas 

a facilitar (a) a interface entre entidades públicas, privadas 

e sociais e (b) o aporte de recursos privados a projetos de 

interesse público de desenvolvimento urbano de São Pau-

lo, a cidade natal de seus fundadores.

Entre os empreendimentos de sucesso liderados pela 

STR destacam-se:

• Petra Energia - Empresa de exploração de óleo e 

gás, líder nacional detentora da maior área de concessão 

em bacias terrestres, com atuação destacada nos Estados 

de Minas Gerais, Amazonas e Maranhão. Conta com grupo 

de executivos e equipe técnica com extensa experiência 

nacional e internacional, grande parte oriunda de desta-

cadas empresas internacionais e nacionais, a exemplo da 

Shell, Saudi Aramco, El Paso, Devon, Schlumberger, Petro-

bras, entre outras.

• Vicenza Mineração - Empresa do setor de minera-

ção, que atua na maior fronteira de exploração mineral no 

Brasil, especialmente nos Estados de Minas Gerais e Mara-

nhão. no ano de 2010 a Vicenza foi a empresa com o maior 

número de programas de pesquisas autorizados junto ao 

Departamento nacional de Produção Mineral (DnPM). 

Conta com grupo de executivos e equipe técnica com ex-

tensa experiência, grande parte oriunda de destacadas 

empresas, a exemplo da Vale e da CSn.

O sucesso dessas iniciativas pode ser demonstrado 

pelo interesse despertado em investidores e parceiros. 

Em seus projetos, o Grupo STR manteve como parceiros 

importantes empresas de capital privado brasileiro, tais 

como a OGx, a MPx, a HRT e o BTG Pactual.

Ao oferecer à sociedade a oportunidade de manifestar 

seu interesse em colaborar com estudos e modelos que per-

mitam melhores soluções para a alocação de recursos públi-

cos em parceria com o setor privado, o Governo do Estado de 

São Paulo encontrou no URBEM uma organização disposta a 

mobilizar recursos financeiros, capazes de remunerar equi-

pes técnicas experimentadas e qualificadas para somar pro-

postas, reflexões e informações únicas, para o processo de 

decisão do administrador público.

Setenta profissionais integram a equipe que endossa o 

conteúdo do presente documento firmado pelo URBEM. Apre-

sentam-se a seguir os seus respectivos perfis e credenciais. 

ANDRADE MORETTIN ARQUITETOS ASSOCIADOS

O escritório, fundado em 1997, desenvolve projetos 

de arquitetura e de urbanismo nas mais diversas escalas e 

de naturezas bastante variadas, tanto para o setor público 

quanto para o setor privado.

A conquista de importantes premiações nacionais e in-

ternacionais conferiu ao escritório uma considerável proje-

ção e garantiu desde então o encargo de projetos representa-

tivos nos mais diferentes programas: residências, edifícios re-

sidenciais, comerciais e institucionais, escolas, laboratórios, 

museus, centros culturais, planos diretores para hospitais, 

para faculdades e intervenções urbanísticas.

Entre os trabalhos do escritório destacam-se: projeto 

urbanístico jardim Lidiane, no bairro do Limão, contem-

plando reestruturação viária, urbanização de favela com 

750 famílias, provisão de novas 240 moradias, renovação 

de conjunto com 250 famílias, São Paulo (2011); projeto 

premiado internacionalmente para revitalização urbana 

da frente ribeirinha em Porto, Portugal (2007); projeto 

destacado em competição internacional para interven-

ção urbanística e paisagística na Laguna de Veneza, Italia 

(2007); projeto premiado para habitação social em con-

curso Internacional - LIVING STEEL, for sustainable living 

using steel construction, UIA – Bélgica (2007); projeto fi-

nalista no Concurso Internacional de ideias para projetos 

urbanos, “Building a Sustainable World”, Los ângeles, EUA 

(2007); projeto urbano premiado em concurso Internacio-

nal, “Zero Latitude - Galápagos”, Bienal de Arquitetura de 

Quito, Equador (2006); projeto premiado para conjunto de 

locação social - Conjunto Assembléia. São Paulo (2004); 

projeto de desenho urbano selecionado no concurso inter-

3. credenciAis  
dA eqUipe técnicA
qUALificAr o qUAdro técnico de consULtores reUnidos 
no UrBeM pArA A execUção dos estUdos

nacional ‘Service Area for the Logistic Activity Zone of the 

Port of Barcelona’ para o xIx Congresso da Unión Interna-

cional dos Arquitetos, UIA – Barcelona (1997).

BAKER TILLY BRASIL

A Baker Tilly Brasil é um membro independente da 

rede internacional de escritórios de auditoria e consultoria 

Baker Tilly International Limited, com sede em Londres, 

composta por 149 firmas independentes instaladas em 

125 países que trabalham de forma integrada, com seus 

24 mil colaboradores. Em 15 anos de atuação no Brasil, 

com sede em São Paulo, possui um quadro de 350 funcio-

nários e tem atuado no aprimoramento contínuo de uma 

infraestrutura de projetos e assessoria em regulação, com 

um extenso “track record” como “adviser” em leilões de 

concessões, parcerias público-privadas e gestão de con-

tratos junto à entes reguladores, nos principais setores de 

infraestrutura sob regulação econômica: energia elétrica, 

petróleo e gás, logística e transportes, mineração, tele-

comunicações, águas e saneamento, mobilidade urbana 

e mais recentemente arenas esportivas. Hoje, a empresa 

tem em seus quadros, profissionais experimentados não 

só em serviços de consultoria, mas também como execu-

tivos de empresas que atuaram em setores regulados e 

agências reguladoras onde exerceram as funções de re-

gular e fiscalizar a execução de contratos outorgados.

MACHADO, MEYER, SENDACz E OPICE ADVOGADOS

fundado em 1972, Machado, Meyer, Sendacz e Opice 

Advogados é um dos mais respeitados escritórios de advo-

cacia do Brasil. Com atuação harmônica em todas as áreas 

do direito, oferece assistência legal a clientes nacionais e 

internacionais, incluindo grandes corporações dos mais 

variados setores de atividades, instituições financeiras e 

entidades governamentais.

Pioneirismo e liderança são traços marcantes do 

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. O escritó-

rio esteve envolvido nos principais eventos que forja-

ram a nova economia do país. na década de 1980, por 

exemplo, atuou no processo de renegociação da dívida 

externa brasileira. Em 1990, teve participação decisiva 

na recuperação de inúmeras instituições financeiras no 

âmbito do PROER. na mesma década, participou ativa-

mente de diversos processos de privatização, em seto-
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res como os de mineração e telecomunicações.

Estes, entre outros fatores, permitem que o escritório 

siga protagonista no cenário econômico brasileiro. Hoje, 

tem participação ativa na consolidação do mercado de ca-

pitais do país, nos processos de internacionalização de em-

presas brasileiras, nas fusões e nas aquisições ocorridas no 

Brasil, e em grandes projetos de infraestrutura. Ao mesmo 

tempo em que se envolve em grandes operações, Machado, 

Meyer, Sendacz e Opice Advogados também presta acom-

panhamento jurídico diário a seus clientes. Como resultado 

de décadas de trabalho nos principais negócios realizados 

no país, nossos advogados são treinados para tomar deci-

sões inteligentes, ágeis e seguras, sempre de acordo com os 

mais altos padrões éticos, técnicos e de qualidade.

MMBB ARQUITETOS

fundado em 1992, o escritório de arquitetura e urba-

nismo atua na elaboração de trabalhos na escala urbana 

e territorial, bem como na área de edificações, desenvol-

vendo projetos de infraestrutura, equipamentos públicos 

e habitação, numa produção que tem sido reconhecida 

através de prêmios nacionais e internacionais.

Aliando à prática profissional a atividade acadêmica 

de ensino e pesquisa, cristalizada em reconhecidas publi-

cações, e associando-se a outros arquitetos, empresas de 

engenharia e consultorias diversas, o escritório vem de-

senvolvendo uma reflexão abrangente e multidisciplinar 

necessária à complexidade dos projetos realizados.

Entre os trabalhos do escritório destacam-se proje-

tos urbanos e de edificações tais como: estudos para o 

desenvolvimento do Estado de Rondônia, realizada para 

Santo Antônio Energia (2011); Reurbanização do Córrego 

do Antonico, na favela de Paraisópolis, São Paulo (2012); 

habitação social no terreno da antiga favela do jardim Edi-

te, São Paulo (2010); habitação social em Vallecas, Madrid, 

Espanha (2007); Garagem Trianon, São Paulo (1999); coor-

denação de projetos dos estudos São Paulo Centro, Uma 

nova Abordagem (1996), Terminal de Ônibus do Parque D. 

Pedro II, São Paulo (1996); e diversas escolas para a fDE - 

fundação para o Desenvolvimento do Ensino - Estado de 

São Paulo (2002 a 2010).

PIRATININGA ARQUITETOS ASSOCIADOS

Estabelecida em São Paulo desde 1984, a empresa 

atua na conceituação e desenvolvimento de projetos de 

urbanismo e de arquitetura. Com experiência profissional 

nos diferentes segmentos do mercado de trabalho intera-

ge, por meio de seus projetos, na esfera governamental e 

na iniciativa privada. Em cada projeto 

Entre os projetos de regeneração urbana realiza-

dos, principalmente em áreas centrais de grandes cen-

tros urbanos, destacam-se em São Paulo: Projeto de in-

clusão econômico-territorial da região Sul de São Paulo 

às margens do Rio Pinheiros e Represa Guarapiranga, 

implementado como perímetro da Lei 13.885 de 25 de 

agosto de 2004, sob o título de Operação Urbana Con-

sorciada Pólo de Desenvolvimento Sul; Plano Habitacio-

nal para reabilitação da Área Central de fortaleza/ CE 

(2009); e as intervenções realizadas na cidade de São 

Paulo como as novas calçadas da Av. Paulista (2008) e 

da Av. Brig. faria Lima (2012) e o restauro, moderniza-

ção e expansão da Biblioteca Mario de Andrade (2006-

2010) e da sede da Associação de Advogados de São 

Paulo (2002) Também foram projetados novos pólos de 

desenvolvimento urbano em São Paulo como o Parque 

Tecnológico de São Paulo, no bairro do jaguaré; a re-

qualificação urbana e paisagística da Praia do Sol na Re-

presa Guarapiranga (2008), o restauro e modernização 

do Viveiro Manequinho Lopes no Parque do Ibirapuera 

(2012); e, em Piracicaba, o Parque Empresarial (2008). 

Os projetos implementados voltados para o uso habi-

tacional, destinado às camadas mais carentes da popu-

lação, tem sido objeto de dedicação profissional como 

o projeto do Conjunto Residencial Comandante Taylor 

em Heliópolis, São Paulo (2009-2011) e a urbanização 

e remanejamento de moradias de interesse social na ci-

dade de São Luís do Maranhão. (2005) 

PLANO CDE

O Plano CDE possui mais de 20 anos de histórico na 

análise comportamental da base da pirâmide social brasilei-

ra. Em seus projetos de pesquisa, consultoria e de modela-

gem de impacto social, o Plano CDE coleta de fontes primá-

rias informações relevantes a partir de fontes primárias para 

gerar conhecimento sobre as classes C, D e E, sua dinâmica 

social, suas aspirações e seu comportamento de consumo, 

propiciando assim modelos de ação específicos para os 

seus clientes, fundamentados em sólida base conceitual 

e analítica e no entendimento aprofundado dos objetivos 

a serem alcançados. Além de atender grandes empresas, 

setor público e terceiro setor, a empresa está envolvida em 

projetos com o Banco Mundial (CGAP), a Gates foundation 

e programas em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento/OMj (BID) e a fundação Getúlio Vargas 

(fGV), entre outros. Estes parceiros, juntamente com a ex-

periência de seus colaboradores, ajudam a traçar um pa-

norama mais completo e fornecer informações relevantes 

para as instituições que direcionam suas ações para a nova 

classe média e a base da pirâmide social do país.

CONSULTORES

Anacláudia Rossbach

Economista, especialista em financiamento e sub-

sídios à habitação, atua como consultora no Brasil e no 

exterior para instituições governamentais, multilaterais, 

acadêmicas e privadas. Além da formação acadêmica, 

com mestrado em economia pela PUC de São Paulo, rea-

lizou cursos específicos da área, como o Housing Finance 

in Emerging Markets promovido pela Wharton School, Uni-

versity of Pennsylvania.

fernando ferreira Lima Martines

Arquiteto graduado em arquitetura pela faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Pau-

lo, especializado em design de mobiliário urbano e proje-

tos de acessibilidade para deficientes físicos, atua como 

consultor de legislação edilícia, uso e ocupação do solo 

urbano e segurança das edificações, desenvolvendo es-

tudos de viabilidade e análise crítica de projetos.

José Carlos Dip

Engenheiro civil, graduado pela UMC em 1978.  Desen-

volveu e executou diversos empreendimentos na cidade de 

São Paulo, tais como o Centro Empresarial, no Morumbi e o 

Conjunto Panamby. 

Com foco em habitação de interesse social foi res-

ponsável por empreendimentos em Brasília e no Estado 

de São Paulo - jacareí, Guarulhos, Mogi, Região do ABCD, 

jundiaí, Guarujá - estes inseridos no programa Minha Casa 

Minha Vida. A experiência profissional acumula, até este 

momento,  mais de 60.000 unidades habitacionais entre-

gues. Atualmente, é diretor técnico da Conviva Empreen-

dimentos Imobiliários Ltda.

Silvio Oksman

Arquiteto e urbanista, graduado pela fAUUSP (1998), 

com mestrado na mesma instituição (2011) Apresentou 

a dissertação: “preservação do patrimônio arquitetônico 

moderno: a fAU de Vilanova Artigas”. Desde 2009 é pro-

fessor na Escola da Cidade. 

Sócio do Escritório Oksman Arquitetos Associados 

desde 2010, onde desenvolve consultoria e projetos de 

arquitetura com ênfase em preservação de patrimônio 

cultural como a ampliação e restauro do Museu Paulista 

da USP, ampliação e restauro do Museu de Zoologia da 

USP, restauro da EE nossa Senhora da Penha, entre outros.

Tereza Beatriz Ribeiro Herling

Arquiteta e urbanista formada pela faculdade de Ar-

quitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 

1984; título de doutor pela faculdade de Arquitetura e Ur-

banismo da Universidade de São Paulo em 2002, com tese 

sobre o processo de urbanização no entorno da Reserva 

florestal da Cantareira e seus impactos ambientais para a 

Bacia do Alto Tietê.

Atua profissionalmente em planejamento e proje-

to do setor público, em especial na gestão de projetos e 

programas habitacionais de interesse social, de equipa-

mentos sociais, e na elaboração de planos habitacionais 

do município e do Estado de São Paulo e de outras cidades 

brasileiras. É consultora especialista sênior em habitação 

do Banco Mundial para o planejamento habitacional do 

Estado do Rio de janeiro. 



4. A coMpreensão peLo UrBeM dos 
oBjetiVos do piAc/cAsA pAUListA
o cHAMAMento nº 004/2012: A coMpreensão do UrBeM e seU entendiMento 
dos oBjetiVos A sereM Atingidos peLo piAc/cAsA pAUListA.



22 23

Criado pela Secretaria de Habitação do Estado de São 

Paulo, a Agência Casa Paulista, através da articulação de uma 

parceria Público Privada, busca viabilizar a oferta de unida-

des habitacionais de interesse social na Área Central de São 

Paulo, tendo como premissas o grande número de imóveis 

subutilizados e a necessidade de se promover a renovação 

urbana da Área Central.  A qualificação dos equipamentos 

sociais, da infraestrutura já instalada na região e sua con-

sequente otimização, bem como, a revitalização das áreas 

urbanas nas quais se almeja ampliar a oferta de habitações 

de interesse social, também fazem parte dos objetivos do 

Chamamento Público nº 004/2012. Trata-se de um progra-

ma abrangente que visa atender faixas de renda de 0 a 10 

salários mínimos, o que cobre um espectro amplo e diverso 

de pessoas pertencentes a diferentes classes sociais. 

A intervenção objeto desta PPP se justifica por sua con-

tribuição para o aumento da eficiência econômica da cidade, 

a partir do melhor aproveitamento da infraestrutura instala-

da, do passivo edilício e do alto crescimento na oferta de em-

prego existente na Área Central. O objeto da parceria amplia, 

portanto, os benefícios sociais e reduz custos operacionais de 

suporte à oferta de habitação, em particular os voltados à mo-

bilidade, aos equipamentos de suporte à moradia e às ativi-

dades de lazer e encontro nos espaços públicos já existentes. 

As consequências desta intervenção vão além da opor-

tunidade imobiliária e de facilidades instaladas neste terri-

tório. Trata-se de fato de um projeto de contribuição à reno-

vação da Área Central da cidade, que traz oportunidades de 

desenvolvimento a um território que se encontra há anos su-

butilizado. Tal processo, ao buscar o equilíbrio entre os inves-

timentos públicos realizados ao longo das últimas décadas e 

a otimização da ocupação do solo, evitará deseconomias1  e 

assim gerará reverberações por toda a região metropolitana.

Desejosos de compartilhar desta realização, o entendi-

mento do URBEM sobre este objetivo é o de não apenas viabi-

lizar a oferta de unidades de moradia, mas, e principalmente, 

oferecer subsídios para a construção de instrumentos de uma 

politica pública de revitalização da Área Central de São Paulo 

política essa voltada a orientar o desenvolvimento habitacio-

nal tendo em vista a renovação da Área Central da cidade de 

maneira compatível com a velocidade das mudanças econô-

micas e sociais que vem atingindo a metrópole.

4.1 projeto 
de HABitAção 
coMo eLeMento 
integrAdor

Segundo o Plano Diretor do município de São Paulo2, 

através de seu Artigo nº 128, a habitação como elemento 

integrador pressupõe o direito social à moradia digna, em 

áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos sociais, de 

comércio e serviços, de áreas verdes com espaços de re-

creação e lazer e de espaços públicos que garantam o exer-

cício pleno da cidadania. Tal definição está perfeitamente 

alinhada ao estatuto da cidade , que ordena os princípios 

de ocupação do solo urbano e que se tornou a matriz de 

todos os planos diretores consolidados no país. 

A promoção de habitação como elemento integrador 

contribui também para a reversão da tendência de disper-

são em direção as zonas periféricas da cidade e a rever-

são da ocupação dos espaços inadequados à moradia, o 

que se trata de uma ocupação corriqueira nas áreas mais 

desqualificadas da região central. O potencial integrador 

da habitação é evidente, dado que é a atividade principal 

constituinte do tecido urbano, que permeia os eixos es-

truturadores formados pelo sistema viário, pelo sistema 

de transporte coletivo, pela rede hídrica e pelos pólos de 

centralidade, conforme define o mesmo Plano Diretor.

4.2 projeto de 
interVenção coMo 
instrUMento de 
trAnsforMAção 
UrBAnA 

A promoção de unidades habitacionais e do conse-

quente repovoamento da Área Central propicia, além do 

adensamento construtivo, o aproveitamento sobre a ofer-
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ta de infraestrutura existente, a proximidade ao emprego 

e aos equipamentos urbanos de suporte. Estes são pressu-

postos que permitem ao Poder Público alavancar políticas 

de renovação urbana, atendendo diferentes níveis e faixas 

de renda da população, já que a coexistência e a diversida-

de são qualidades já consolidadas nesta região da cidade. 

Esta é a compreensão do URBEM ao entender esta par-

ceria com o Poder Público, não como uma oportunidade 

imobiliária, mas como um instrumento de transformação 

urbana proposto pela Secretaria de Estado de Habitação e 

sua Agência Casa Paulista. De fato, uma política pública de 

transformação das formas de uso do território da cidade.

O centro de São Paulo já vivenciou ciclos intensos de 

crescimento e adensamento, que à época foram impul-

sionados pelo processo veloz de urbanização iniciado na 

década de 50, ou no processo análogo ao atual ocorrido na 

década de 70, quando do milagre econômico. Mas esses 

ciclos de urbanização atingiram um momento de apogeu 

seguido de declínio. A degradação e o esvaziamento do 

Centro foram acompanhados pelo empobrecimento da 

população que ali permaneceu, gerando toda a sorte de 

problemas que agora se quer reverter.

Os prejuízos gerados pela degradação patrimônial e so-

cial do tecido urbano trouxeram impactos negativos na capa-

cidade de geração de renda da população, riscos à segurança 

pública, depredação ou subtilização do meio construído. O 

abandono do Centro desequilibrou os fluxos da metrópole e 

sobrecarregou outras regiões da cidade onde o custo de im-

plantação dos serviços públicos são sempre mais elevados. 

A estruturação do Projeto de Intervenção na Área 

Central, na forma de uma Parceria Pública Privada, ofe-

rece, portanto, ferramentas para se enfrentar essas ques-

tões. O modelo de parceria se estrutura na concessão pú-

blica a um ente privado com prazo relativamente extenso. 

O interesse do concessionário se comporá ao do Governo 

do Estado na sustentabilidade do processo, o que impli-

cará em corresponsabilidades na obtenção dos resultados 

do programa. 

A principal questão dessa parceria não se restringirá à 

realização de espaços adequados à moradia do público alvo, 

mas também na elaboração de estratégias que sustentem a 

qualidade das suas formas de uso ao longo do tempo. Ou 

seja, o PIAC/Casa Paulista deverá fazer da habitação na Área 

Central da metrópole um instrumento de inclusão e desen-

volvimento social, renovando o próprio território.

Por fim entendemos que a Secretaria de Estado de Habi-

tação (SH) e a Agência Casa Paulista (ACP) surgem neste con-

texto como facilitadoras de um processo de intervenção que 

oferece incentivos e garantias para sua viabilização. Oferece 

suporte, incentivo, regulação e mediação para que o parceiro 

privado atenda às novas demandas e ofertas de habitação. 

Mais do que oferecer o suporte à demanda habitacional, a 

Secretaria de Estado da Habitação e a Agência Casa Paulista 

constituem-se como um quadro efetivo de implementação 

de novas politicas públicas, regulando inclusive as distorções 

naturais promovidas pelo mercado imobiliário quando da 

ocupação desta área. 

Oferecem, também, uma grande oportunidade de 

equalização dos diversos setores componentes da Área Cen-

tral, bem como o fortalecimento e o empoderamento de todo 

o conjunto social que nele habita. 

A atuação do Estado, como parceiro público, reforça a 

já conhecida capacidade da área em receber investimentos 

habitacionais como forma de transformação de seu tecido, 

funções e patrimônio edificado. Assim, resumidamente, 

pode-se entender que os objetivos e diretrizes da política de 

urbanização e uso do solo, descritos no artigo 76 do Plano 

Diretor, comprovam a vocação desta atuação para:

a) O estimulo a renovação da cidade dentro de sua 

área já consolidada, que é dotada de serviços, in-

fraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o 

aproveitamento da capacidade de suporte ao aden-

samento existente.

b) A reversão do esvaziamento populacional e taxa 

de vacância do centro, através da melhoria da qua-

lidade dos espaços públicos, do meio ambiente, 

das atividades de comércio e serviços e pela rea-

bilitação do patrimônio arquitetônico construído, 

atraindo, portanto, novos investimentos.

c) A promoção, distribuição e intensificação do 

aproveitamento do solo de forma equilibrada em 

relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio 

ambiente, de modo a otimizar os investimentos pú-

blicos em todo o restante da cidade.

d) A construção de tipologias arquitetônicas dife-

renciadas e a reciclagem das edificações subutili-

zadas existentes para novos usos.
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4.3 setor coMo 
UnidAde de 
AnáLise e projeto

A intervenção proposta pelo PIAC/Casa Paulista tem 

como foco de interesse a renovação urbana de áreas pré-de-

terminadas no centro da cidade, chamadas Setores de Inter-

venção. Estes setores estão configurados pela similaridade 

e proximidade de tipologias arquitetônicas e características 

históricas e morfológicas particulares de cada tecido urbano, 

de acordo com nossa interpretação sobre o edital de chama-

mento. A delimitação territorial destes setores foi proposta 

sobre áreas com vantagens oferecidas pela legislação vigen-

te, com farta presença de zonas especiais de interesse social 

– ZEIS 3 - e cultural - ZEPEC,  além da proximidade de ferrovias 

e vias arteriais que ora facilitam os deslocamentos pela cidade 

e ora interrompem ou desqualificam o tecido urbano, gerando 

em seu entorno áreas com baixo valor agregado. Os setores 

também apresentam tipologias especificas, com a presença 

de edifícios subutilizados ou abandonados, constantemente 

presente junto às antigas áreas industriais junto a ferrovia, o 

que sugere, em complemento a oferta de habitação, um pro-

cesso de reconversão destas áreas.

Por renovação dos setores o PIAC/Casa Paulista en-

tende-se: 

a) A melhoria na infraestrutura; 

b) Incentivos à ocupação do solo com uso misto, ou 

seja, residências integradas a comércio e serviços; 

c) Incremento à mobilidade urbana e aos equipa-

mentos de suporte ao uso habitacional, como es-

colas, creches, centros de lazer e cultura, postos de 

saúde além de espaços livres. 

Como consequência pretende ainda propiciar o au-

mento da oferta de trabalho, do consumo e da renda na 

Área Central, racionalizando a infraestrutura já disponível. 

Ainda como resposta ao edital de chamamento, o Projeto de 

Intervenção aqui em análise privilegia ações que reforcem 

ou minimizem as características do processo de urbaniza-

ção da área. As ações solicitadas pelo edital são:

a) Reforçar as atividades de uso misto do solo urbano

b) Aproveitar-se do baixo valor agregado dos imóveis 

na região central por proximidade das barreiras urba-

nas existentes e pela farta presença de Zonas Especiais 

de Interesse Social;

c) Transpor as barreiras, configuradas pelos eixos de 

mobilidade, de forma física e através de novos usos;

d) Reconverter o patrimônio industrial subutilizado.

4.4 oBjetiVos 
propostos pArA 
o projeto de 
interVenção

O URBEM entende que o PIAC/Casa Paulista visa con-

solidar o processo de adensamento habitacional da Área 

Central com a criação de uma politica urbana estruturada 

pela provisão de habitação, que regenere o tecido urba-

no e que potencialize as dinâmicas sociais e econômicas 

existentes. 

É esta a compreensão que informa o URBEM na defi-

nição dos objetivos descritos a seguir, que por nortearem 

todo o desenvolvimento dos estudos técnicos necessários 

para a resposta a esse Chamamento Público. 

4.4.1 gArAntir UMA diVersidAde 
sociAL e fUncionAL eqUiLiBrAdA

Esse desafio se inicia na composição interna dos 

Empreendimentos em Zonas Especiais de Interesse So-

cial – EZEIS, como veremos adiante neste trabalho - e se 

completa no arranjo dos recortes que reconfiguram o 

contexto urbano preexistente nos quais se inserem. 

A superação desse desafio objetiva evitar a configu-

ração de “conjuntos habitacionais” segregados espacial-

mente, monofuncionais, unisociais que – a experiência 

recente brasileira mostra –são os responsáveis pela cons-

tituição de guetos urbanos e de territórios estigmatizados.

4.4.2 reLAcionAr sisteMAs e LUgAres
A presença de áreas de ZEIS em proximidade aos 

grandes eixos das infraestruturas metropolitanas de 

transporte é uma constante nos setores propostos pelo 

Chamamento. O Elevado Costa e Silva, a Av. Alcântara Ma-

chado, a Radial Leste, a Avenida do Estado, os trilhos da 

CPTM e as linhas do Metrô oferecem elevada mobilidade 

em termos metropolitanos, garantindo o atravessamento 

da Área Central por um elevado número de pessoas e veí-

culos. Operam como elementos estruturadores na escala 

da metrópole, mas atuam como agentes de degradação 

dos frágeis tecidos locais por onde passam. Tal fenômeno 

dado que esses sistemas apresentam acessibilidade restri-

ta, grande escala e não foram objeto de mediação com o 

tecido urbano de entorno. Sendo assim, as obras de infra-

estrutura vão deixando um rastro de degradação ao longo 

de sua implantação. 

A desvalorização dessas áreas é um dos motivos que 

induziu formas precárias de ocupação, subutilização e 

mesmo abandono de áreas que o Plano Diretor Estraté-

gico determinou como áreas destinadas como zonas de 

interesse social. A renovação dessas áreas transcende a 

simples provisão de habitação digna em seus perímetros. 

É necessário redefinir a relação urbana entre os sistemas 

infraestruturais metropolitanos e a construção de lugares 

adequados à vida cotidiana. Essa questão se constitui em 

um dos eixos principais de investigação dos estudos urba-

nos realizados por esse trabalho.

4.4.3 operAr projetos coMo indUtores 
pArA A constrUção de UrBAnidAde

A distinção entre uma operação de mercado e uma 

política habitacional reside na capacidade da segunda em 

articular o conjunto de intervenções de maneira a poten-

cializar possíveis e desejáveis sinergias entre cada uma de-

las. Ou seja, a articulação entre empreendimentos unitá-

rios deve operar como elemento de construção do espaço 

público da cidade, que é justamente o que vai qualificar a 

urbanidade de cada bairro. Os agrupamentos dos empre-

endimentos devem ter a capacidade de transformação do 

espaço urbano e de construção de novos espaços públicos 

e valores urbanos

4.4.4  fAzer dA tipoLogiA 
HABitAcionAL instrUMento pArA 
o desenVoLViMento sociAL

O espaço de habitação jamais é vivenciada pura e ex-

clusivamente como o espaço de moradia, por nenhuma 

classe social. Historicamente, diversas funções se sobrepu-

seram no espaço doméstico, mudando de configuração ao 

longo do tempo. no caso das populações mais vulneráveis 

residentes em grandes cidades como é o caso de São Paulo, 

o espaço da habitação pode absorver diversas atividades 

produtivas de complementação da renda das famílias e ne-

cessita expandir-se para além do uso da área da unidade 

unifamiliar para garantir o exercício dos laços de solidarie-

dade familiar e/ou comunitários que oferecem uma susten-

tação importante para a vida das famílias.

nesse sentido, as tipologias habitacionais devem ofe-

recer espaços de uso individual e coletivo não restritos às 

exíguas áreas das unidades, para o desenvolvimento de ati-

vidades produtivas voltadas à geração de renda e para o de-

senvolvimento de atividades complementares de organiza-

ção social, gestão condominial e formação dos moradores, 

de maneira a permitir que a politica habitacional exerça seu 

papel complementar de desenvolvimento social e humano.

4.4.5  redefinir noVAs VocAções 
pArA As áreAs fABris esVAziAdAs

A redução das atividades industriais em diversos dos 

bairros onde se localiza o programa exerce grande impac-

to na estrutura produtiva, espacial e social desses terri-

tórios. O patrimônio fabril, pela sua escala e localização 

estratégica nesses compartimentos da cidade, poderá 

receber transformações que possibilitarão que passe a 

exercer função de âncoras das novas intervenções. A pre-

servação da memória industrial dos bairros, a construção 

de grandes equipamentos coletivos e a consolidação de 

centros comerciais e de serviços poderão receber novas 

vocações produtivas e desempenharem o papel de cen-

tralidades regionais e/ou de bairro.

Os imóveis industriais se diferenciam pelas suas di-

mensões e pelo fato de que constituem grande parte do 

patrimônio histórico da cidade.  

A reconversão desses imóveis possibilita o ensaio de 

modelos urbanos novos e pouco usuais em São Paulo. O 

raciocínio não mais se restringe à construção de uma edi-

ficação em um lote e passa a permitir a investigação de 
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conjuntos complexos espacial e programaticamente. As 

preexistências dessas construções igualmente oferecem 

desafios de projeto que indicam outras direções e possi-

bilidades. nas áreas onde encontramos esses imóveis, as 

operações configuram projetos âncora capazes de reva-

lorizar as fortes identidades locais que marcam a história 

desses bairros.

Os recortes contemplados por essas estratégias são 

os presentes no setor A (ferrovias setor oeste), D (Indús-

trias Cambuci Mooca), E (ferrovia setor leste) e f (Belém). 

nesses recortes as densidades são baixas, o que sugere 

um incremento na população residente

4.5 instrUMentos 
pArA o projeto 
de interVenção

De posse da definição dos objetivos, o URBEM aponta 

quais os instrumentos necessários para a sua viabilização, 

tais como apresentado a seguir.

4.5.1 ABordAgeM sistêMicA
O que caracteriza uma centralidade é a capacidade 

de uma determinada área urbana de exercer e receber in-

fluências dos demais setores que gravitam ao seu redor. A 

Área Central de São Paulo, enquanto uma das principais 

centralidades existentes, estabelece intensa relação física, 

funcional e simbólica com o restante da metrópole. As cha-

madas “questões da Área Central” são questões sistêmi-

cas cujas origens estão fora de seu perímetro e que devem, 

portanto, ser abordadas de forma também sistêmica4.

Para responder a essas questões o URBEM parte de 

uma abordagem completa e integrada dos seis setores 

designados no edital. Essa abordagem revela importan-

tes sinergias e oferece ferramentas mais precisas para a 

atuação no equilíbrio do conjunto das intervenções, con-

dições essas necessárias para a caracterização do PIAC/

Casa Paulista enquanto instrumento de política urbana.

4.5.2 ArticULAção institUcionAL e sociAL
Experiências recentes no Brasil e no exterior demons-

tram que o sucesso de um plano de intervenção urbana 

está relacionado à sua capacidade de construção de um 

arco representativo de alianças entre os diversos agen-

tes interessados. A implantação do PIAC/Casa Paulista 

implicará em um conjunto de intervenções que trarão im-

pactos significativos em setores urbanos já ocupados por 

um complexo tecido social. Sem a articulação entre todos 

esses agentes, dificilmente se obterá a aderência neces-

sária ao programa e a sua sustentabilidade política, social 

e econômica.

O URBEM inicia os seus estudos pela elaboração de 

um abrangente mapa de agentes interessados. Esse mapa 

tem um duplo intuito. Primeiramente, busca-se identifi-

car as entidades financeiras que podem participar da 

viabilização do modelo de financiamento proposto. Pos-

teriormente, esse mapa busca a identificação das redes 

sociais preexistentes compostas pelos movimentos so-

ciais, órgãos governamentais, entidades do terceiro setor 

e representantes das estruturas produtivas que atuam e 

que podem vir a atuar na Área Central. O URBEM entende 

que a execução do PIAC/Casa Paulista poderá atuar como 

campo de negociação dos interesses e conflitos inerentes 

às dinâmicas urbanas.

4.5.3 AtrAtiVidAde Ao cApitAL
O acordo de uma parceria público privada pressupõe 

a colaboração do capital privado nos mecanismos de in-

vestimento dos diversos empreendimentos. Sua adesão ao 

programa se estabelecerá pela atração exercida por uma 

engenharia financeira que ofereça uma combinação de pro-

dutos que permitam taxas de retorno compatíveis à lógica 

reprodutiva do capital.

nos estudos do URBEM, a composição entre empreen-

dimentos habitacionais voltados ao público alvo se articula 

com a proposição de um conjunto de projetos associados, 

imóveis e serviços, que oferecem taxas de retorno mais atra-

entes. Essa abordagem integrada possibilita promover siner-

gias entre os diversos investimentos, e identificar oportuni-

dades que venham a garantir a sustentabilidade financeira 

do programa. Afirma-se dessa forma o papel do urbanismo 

como gerador de valor econômico e social a ser absorvido e 

compartilhado pelo estado, investidores e moradores.

.

4.5.4 cidAde coMo pLAtAforMA pArA o de-
senVoLViMento sociAL

A oferta de crédito para a população de baixa renda não 

responde à totalidade da equação financeira que tornará pos-

sível a manutenção digna dessa moradia. O acesso aos bens 

e serviços urbanos localizados na Área Central, e a própria 

habitação, devem operar como instrumentos para o desen-

volvimento dessa população.

Sabemos que a habitação não é usufruída por nenhuma 

classe social pura e exclusivamente como o espaço de mora-

dia. As tipologias habitacionais devem oferecer não somente 

espaços de uso individual, mas também de uso coletivo, de 

forma a fomentar o desenvolvimento (a) de atividades produ-

tivas voltadas à geração de renda e (b) de atividades comple-

mentares de gestão condominial, organização coletiva e for-

mação dos moradores. nessa direção, a gestão das interven-

ções deverá amparar-se nos experimentos recentes focados 

na difusão dos investimentos de impacto social, com ênfase na 

formação e empreendedorismo. A proposta é que se utilizem 

dos espaços condominiais dos empreendimentos como plata-

formas para o desenvolvimento social e econômico.

4.5.5 constrUção do doMínio pÚBLico
Habitar a Área Central pressupõe a coexistência entre a 

diversidade da população e das funções de centralidade me-

tropolitana. A coexistência se faz possível pelo compartilha-

mento dos valores coletivos que reconhecem a Área Central 

como local privilegiado da metrópole e se expressa pelas for-

mas de uso dos seus espaços públicos.

Os estudos do URBEM buscam tanto o reforço das di-

nâmicas que caracterizam as funções centrais da metrópole, 

quanto a construção de centros de bairro onde atividades 

produtivas e os espaços públicos amparem também a vida 

cotidiana de cada morador, em cada localidade.

Construir espaços públicos apenas não responde à 

questão da promoção da coexistência. Harjer & Reinjndorp 

propõem uma distinção entre os conceitos de espaço público 

e domínio público que trazem ressonâncias para os procedi-

mentos de projeto. O espaço público é uma materialidade não 

necessariamente usufruída a contento pela população. Vide 

as praças Roosevelt, júlio Prestes e Sé. O domínio público, por 

sua vez, pressupõe a transformação de espaços em lugares 

“onde o intercâmbio entre diferentes grupos sociais é pos-

sível e que realmente acontecem”  . Como são as formas de 

uso que definem um espaço enquanto lugar, os estudos do 

URBEM buscam identificar na experiência metropolitana de 

São Paulo as configurações físico-espaciais onde se percebe 

que o domínio público se instaura, em especial as estruturas 

espaciais que 

4.6 MotiVAção
A intenção de promover a renovação da Área Central, 

conforme inscrita no PIAC/Casa Paulista, constitui a motiva-

ção que leva o URBEM a aceitar o desafio deste chamamento 

e a propor modalidades de reversão, para a coletividade, da 

valorização territorial, econômica e social resultante da inter-

venção sobre este território. Tal valorização se dará através 

(a) da racionalização do uso da infraestrutura instalada, prin-

cipalmente do sistema viário e do sistema de transportes, o 

que evitará sua sobrecarga ou ociosidade e complementará 

sua rede básica; (b) da regularização fundiária, (c) da urba-

nização de áreas já ocupadas atualmente por população de 

baixa renda de forma precária; e, finalmente, (d) da redução 

dos deslocamentos entre a habitação e o trabalho, o abaste-

cimento, a educação e o lazer, gerando importantes econo-

mias para a cidade e grandes oportunidades para o público 

alvo da intervenção [1]. não se trata, portanto, de somente 

promover unidades habitacionais, mas também de garantir 

estratégias que assegurem, em um longo período de tempo, 

a qualidade destas habitações, da vida urbana e, consequen-

temente, da Área Central como um instrumento do desen-

volvimento social da população e econômico da metrópole.

1.Entendemos deseconomia como a falta de eficiência na utilização dos 

recursos resultantes do processo de urbanização da cidade e sua conse-

quente infraestrutura instalada que se traduz no aumento do espraiamento 

da mancha urbana e no custo médio de produção de novas benfeitorias.

2.Lei municipal 13.430/02 – Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo - PDE

3. Lei Federal 10.257/2001 que estabelece diretrizes gerais para a promo-

ção de politicas urbanas nos municípios brasileiros.

4. ver São Paulo Centro: uma nova abordagem etc.

5. HAJER, Maarten & REIJNDORP, Arnold. In In Search of the New Public 

Domain Rotterdam: NAI Publishers, 2001.

NOTAS
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A verdadeira inovação do Programa Casa Paulista 

em formato de Parceria Público-Privada não é a oferta 

de Habitação de Interesse Social – o que já foi feito e 

continua sendo em diferentes cidades brasileiras como 

obras públicas.

O que a outorga de um contrato de Parceria Pú-

blico-Privada torna diferente e elogiável na proposta 

da Secretaria de Estado de Habitação é a preocupação 

com a garantia da conservação e sustentabilidade dos 

investimentos públicos e da sua integração ao restante 

da cidade – assegurando junto a um parceiro privado, 

a obrigação da gestão de longo prazo, das dinâmicas 

condições de qualidade de vida nas áreas de interven-

ção, e cuidando para que o público alvo do Casa Paulista 

permaneça e se desenvolva socialmente nas áreas de 

intervenção.

5.1 poLíticAs 
pÚBLicAs de 
HABitAção sociAL

Para as estimativas de comercialização de imóveis vol-

tados para o suprimento das demandas por Habitações de 

Interesse Social (HIS) e por Habitações de Mercado Popular 

(HMP), os estudos realizados promoveram um levantamento 

geral das políticas habitacionais nos três níveis de Governo 

– aplicáveis ao caso, de modo a não deixar de considerar ne-

nhuma modalidade de atendimento das demandas paulistas 

por habitação que pudesse vir a contribuir para um menor 

valor de contraprestação pecuniária, por parte do Governo 

do Estado de São Paulo.

Os resultados de tais levantamentos são aqui submeti-

dos, de forma sintetizada, como contribuição ao processo de 

modelagem do Poder Concedente.

Apresentamos a seguir uma breve análise das políticas 

públicas habitacionais para a Área Central da cidade de São 

Paulo, de modo a identificar os avanços a consolidar e os en-

traves encontrados a resolver para subsidiar a elaboração de 

diretrizes de parceria entre o setor público e o privado.

Acreditamos ser necessário que a parceria inédita en-

tre o setor público e o privado para a produção em escala de 

habitação social na Área Central da cidade tire partido dos 

avanços realizados pelo poder público, como condição de 

contribuir para seu aprimoramento, associando seus efeitos 

positivos aos efeitos produzidos especificamente por este 

programa. Em outras palavras, vale dizer que se propõe aqui 

a articulação deste programa com os programas habitacio-

nais existentes, como se verá adiante.

Um exemplo disto pode ser a associação da PPP com o 

Programa de Requalificação de Cortiços, cuja demanda por 

relocações, embora marginal em relação à demanda total, 

pode ser atendida pela PPP. Além disso, cortiços requalifi-

cados contribuem para renovar o tecido urbano e mantêm 

parcela importante da demanda por serviços e outros equi-

pamentos na Área Central, conferindo mix social, diversidade 

cultural e dinamismo urbano.

Mas é fundamental também tirar lições das principais 

dificuldades atualmente enfrentadas pelo poder público para 

a produção, comercialização e gestão dos seus empreendi-

mentos, para avançar em nossas propostas, especialmente 

no que tange à gestão social dos novos empreendimentos.

5.1.1 poLíticAs pÚBLicAs HABitAcionAis nA 
áreA centrAL de são pAULo

Conforme estabelece a Constituição federal, o poder pú-

blico é responsável por garantir moradia para aquela parcela 

da população sem condições socioeconômicas de acesso ao 

mercado formal. Para isso, tem enfrentado basicamente dois 

tipos de problemas: 

•  assegurar condições de vida saudáveis àquela parce-

la da população que mora em condições insatisfatórias 

– favelas, cortiços, e até mesmo em situação de rua e 

• promover empreendimentos habitacionais adequa-

dos às características socioeconômicas das faixas de 

renda mais baixas. 

no primeiro item, o cortiço é o maior desafio para a Área 

Central da cidade. Segundo o Plano Municipal de Habitação 

(PMH), a fundação Seade e a Prefeitura estimaram a existên-

cia de 80.389 domicílios encortiçados em 2009, 11.086 dos 

quais na região central da cidade (Subprefeituras da Sé e da 

Mooca). na mesma região, existiam 10.724 domicílios em 

favela, dos quais 4.500 já foram urbanizados (favela nova ja-

guaré, em fase de regularização fundiária) e 4.080 relocados 

para outras regiões da cidade, restando ainda a urbanizar ou 

relocar 2.144 domicílios. Comparados com o total de 529.753 
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domicílios na Área Central1, a taxa de inadequação é de 2%, 

muito baixa, comparando-se à taxa média do município, de 

26%. Ainda segundo o mesmo PMH, intervenções articuladas 

nestes assentamentos podem resolver o problema ainda no 

horizonte de 2016. 

Portanto, a questão primordial da Área Central da cida-

de é a provisão de novas moradias. Ainda que esta provisão 

possa ser associada a um conjunto de programas acessórios 

de aluguel (pensões populares no parque privado, bolsa 

aluguel ou parceria social) e de reforma dos cortiços exis-

tentes, a questão da provisão é central e exige o equaciona-

mento de desafios que até o momento não conseguiram ser 

enfrentados somente pela ação do poder público.

As intervenções públicas de implementação do uso 

habitacional na Área Central da cidade de São Paulo têm 

início efetivamente a partir das primeiras experiências de 

reconversão de edifícios comerciais para uso habitacional, 

promovidas pela Caixa Econômica federal, dentro do pro-

grama PAR Reforma no início da primeira década dos anos 

2000.

Estas iniciativas visavam atender às reivindicações dos 

movimentos sociais organizados, que já apontavam a pos-

sibilidade de ocupação e reconversão de edifícios públicos 

desocupados para uso habitacional. Esta ação era resposta 

ao esvaziamento considerável de população da Área Central 

durante a década de 90, com queda significativa do uso ha-

bitacional. neste período, muitos edifícios permaneceram 

vazios ou subutilizados, representando aos movimentos 

uma alternativa economicamente viável de moradia.

A partir destas primeiras reconversões, os governos 

estadual – através da CDHU, e municipal – através da Cohab 

e SEHAB (Procentro), iniciaram uma série de experiências 

para a reinserção do uso habitacional na Área Central da 

cidade, por meio de diferentes modalidades de produção 

e acesso à moradia. Além da provisão propriamente dita, 

a Prefeitura promulgou em 2002 o Plano Diretor Estratégi-

co, gravando como Zonas de Especial Interesse Social uma 

série de imóveis ou conjunto de imóveis na região, contri-

buindo para promover o uso habitacional de interesse social 

na região.

Os esforços públicos, porém, não alcançaram escala 

suficiente para atender a demanda, e não se equiparam à 

sua própria produção habitacional em outras regiões da ci-

dade. É necessário avaliar os limites desta atuação e iden-

tificar seus entraves, para que a presente proposta de PPP 

direcione suas ações de forma mais eficiente.

no âmbito federal, foram implementados dois pro-

gramas – o PAR (Programa de Arrendamento Residencial), 

nas modalidades de reforma e obra nova, substituído pelo 

MCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), a partir de 2009. 

O PAR Reforma consistiu na reforma de edifícios va-

zios para a produção de novas unidades habitacionais. Esta 

reforma era viabilizada através de crédito com recursos do 

fAR (fundo de Arrendamento Residencial), operados pela 

Caixa Econômica federal, financiados diretamente a um 

empreendedor privado qualificado, responsável pelo proje-

to, aquisição do imóvel e obra de reforma. A demanda pode-

ria ser indicada pelas prefeituras, com análise e aprovação 

final da CAIxA, que se tornava responsável pelos contratos 

de arrendamento com os futuros moradores. O acesso era 

por meio de arrendamento, com taxas de juros parcialmen-

te subsidiadas pelo fAR. 

foram produzidas 709 unidades neste programa, 

destinadas a famílias com renda familiar média mensal de 

4 a 6 salários mínimos. na modalidade PAR obra nova, fo-

ram produzidas mais 385 unidades, em empreendimento 

situado à Rua São Caetano.

Um destes empreendimentos – o PAR Residencial São 

Paulo - contou com subsídio adicional da Prefeitura, que 

adquiriu o imóvel através de dação parcial do imóvel em 

pagamento de dívidas tributárias de seus proprietários, 

associada à suplementação de recursos do fundo Munici-

pal de Habitação. Este foi um caso pioneiro de aplicação 

da Lei Municipal 13.259/01, instituída em 2001, para ga-

rantir a destinação de imóveis dados em pagamento de 

dívidas de impostos municipais para produção de HIS.

O PAR, em todas as suas modalidades, foi substituí-

do pelo MCMV, para a produção de novas unidades habi-

tacionais, seja pela reforma de edifícios vazios, seja pela 

construção de novos empreendimentos, diretamente pelo 

mercado ou em parceria com entidades ou poder público 

local. no entanto, nenhuma unidade foi viabilizada até o 

momento com recursos do MCMV na Área Central.

no âmbito estadual, a CDHU implantou, em parceria 

com o governo municipal, o Programa de Atuação em Cor-

tiços, com apoio financeiro do BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento). 
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Este é um programa realizado em parceria entre Mu-

nicípio (SEHAB) e Estado (CDHU). Ainda que, durante os 

anos 80/90 a Prefeitura já tenha iniciado intervenções em 

cortiços, foi a partir de 1998 que a CDHU implementou 

o programa PAC-BID (Programa de Atuação em Cortiços, 

com recursos do BID), nas áreas centrais das cidades de 

São Paulo e Santos. 

Para iniciar o programa, a CDHU delimitou setores bá-

sicos de intervenção, localizados em bairros considerados 

prioritários (na cidade de São Paulo são 9 setores). nesses 

setores foram realizados levantamentos de uso e ocupação 

do solo e identificados os imóveis encortiçados. A pesquisa 

foi realizada pela CDHU em parceria com a fundação Seade. 

foram encontrados 1.648 imóveis encortiçados nos nove 

setores, uma área de aproximadamente 62 km2, com 14,7 

mil domicílios e 38,8 mil moradores (CDHU, 2006). nesses 

setores foram selecionados cortiços para intervenção, nos 

quais foi realizado levantamento socioeconômico das famí-

lias. Em 2002 foram entregues as primeiras unidades habi-

tacionais: 160 unidades no bairro do Pari (Rua Canindé, 53) 

- dois edifícios de 10 andares, cada um com 80 unidades de 2 

dormitórios e 40 m² de área útil. Os cortiços de origem foram 

demolidos e no seu lugar construídos os edifícios novos.

A partir de 2005, a Prefeitura de São Paulo passou a 

compartilhar esta ação com a CDHU, através da aplicação da 

Lei Moura (Lei Municipal 10.928/91). A partir do levantamen-

to anteriormente realizado pela CDHU, a SEHAB e as subpre-

feituras da Sé e Mooca iniciaram a notificação e intimação do 

proprietário do imóvel cortiçado para que executasse obras 

de reforma para adequação às condições de salubridade e 

segurança estabelecidas na Lei Moura. Os imóveis nos anti-

gos cortiços começaram a ser reformados e aquelas famílias 

que quiseram e puderam sair do cortiço contaram com apoio 

financeiro da CDHU, seja indo para unidades novas constru-

ídas com recursos CDHU e com subsídios “na cabeça” finan-

ciados pelo BID, seja através de compra de unidades novas ou 

usadas com carta de crédito, também fornecida pela CDHU.

Até setembro de 2011 haviam sido notificados cerca de 

1.800 proprietários de cortiços, correspondentes ao total de 

cortiços da região, dos quais mais da metade já aderiram ao 

programa e estão em algum estágio de obra para adequação. 

A construção de novas unidades e fornecimento de carta de 

crédito pela CDHU soma 556, entregues ou em produção.

Ainda no âmbito da atuação em cortiços, a SEHAB, 

através da COHAB, retomou a construção de cinco empre-

endimentos de pequeno porte, construídos em terrenos 

adquiridos por moradores de cortiços durante a gestão 

municipal 1989-1992. neste caso, os antigos cortiços 

foram demolidos e a reconstrução de quatro dos cinco 

conjuntos foi retomada durante a gestão municipal 2001-

2004, totalizando 95 unidades. Apenas um deles teve sua 

construção suspensa, por restrições legais impostas pelo 

Condephaat (Casarão do Carmo, com 25 unidades).

Além do Programa de Requalificação de Cortiços em 

parceria com o governo estadual, no âmbito municipal, 

a Prefeitura implementou o Programa Morar no Centro, 

entre 2001-2004, programa que marcou o início da atu-

ação municipal na Área Central. Além da parceria com o 

governo federal para a implantação do PAR Reforma, foi 

implementado o programa de Locação Social. 

O programa propõe a implantação de um parque pú-

blico de habitação destinado a aluguel para famílias de até 

3 salários mínimos, por um valor de até 15% da sua renda 

familiar. O programa é implementado com recursos do fun-

do Municipal de Habitação (fMH), do Programa Especial de 

Habitação Popular (PEHP) e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), estes últimos aplicados no âmbito 

do Programa Ação Centro. foram produzidas 981 unidades 

entre 2001 e 2008, sendo 213 através de reforma de edifícios 

e 768 através de construção de novos empreendimentos. 

Estas unidades foram destinadas a famílias e pessoa só, 

com renda familiar de até 3 salários mínimos, e, prioritaria-

mente que pertençam aos segmentos de pessoas acima de 

60 anos; pessoas em situação de rua; pessoas portadoras de 

deficiência; pessoas com necessidades especiais; moradores 

em áreas de risco e de insalubridade. famílias cuja renda seja 

superior a 3 salários mínimos, poderão ser atendidas desde 

que a renda per capita não exceda a 1 salário mínimo.

Há também o Programa de Urbanização de favelas. 

Porém, na Área Central, a política pública municipal tem 

sido de substituir o tecido existente por novos empreen-

dimentos. De 2005 a 2012 foram removidas 8 favelas, com 

atendimento diversificado para 4.080 famílias.

Associado a este programa e mesmo ao programa de 

requalificação de cortiços, a prefeitura lançou o programa 

bolsa aluguel, vigente entre 2001 e 2004 e, posteriormen-

te, substituído pelo programa parceria social.

O Programa Bolsa Aluguel foi concebido na gestão 

SEHAB 2001-2004, como uma modalidade de apoio às in-

tervenções habitacionais de SEHAB e a situações emergen-

ciais (moradores em situação de rua, por exemplo). Consistia 

em auxílio financeiro ao aluguel de imóveis privados (de R$ 

200,00 até R$ 300,00) para famílias de até 10 salários míni-

mos (sendo a demanda preferencial famílias de até 6 salários 

mínimos), com comprometimento da renda familiar em até 

15%. Destinava-se ao atendimento de famílias moradoras de 

áreas de risco ou que sofreriam intervenção pública, por meio 

de contrato de 30 meses, renovável por mais 30 mediante 

avaliação social. Após esse período a bolsa poderia ser reno-

vada ou o beneficiário seria encaminhado a programa habi-

tacional compatível com sua situação de renda.

O programa criava condições de acesso à moradia for-

mal não só pelo subsídio ao aluguel, mas também pelos 3 

meses de caução depositados, dispensando então a necessi-

dade de fiador. Trouxe importante inovação para a discussão 

habitacional por prescindir da lógica do empreendimento, da 

necessidade de desembolso imediato de grandes somas pelo 

poder público, assim como da propriedade (cujo caminho já 

havia sido aberto pela Locação Social). Além disso, possibili-

tava a ocupação de unidades domiciliares vazias em edifícios 

do Centro, ao facilitar os trâmites burocráticos para os loca-

tários de baixa renda, com dificuldades para aprovação em 

contrato de aluguel comum.

A partir de 2005, o programa sofreu alguns ajustes e 

foi ampliado, passando a se denominar Parceria Social. Este 

programa é uma ação conjunta entre a Sehab e a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). 

Da mesma forma que o antecessor Bolsa Aluguel, o Parceria 

Social é um programa de apoio socioeconômico a pessoas 

ou famílias beneficiárias dos programas habitacionais ou de 

assistência social, para pagamento de aluguéis mensais por 

período determinado (até 30 meses, renováveis de acordo 

com estudo socioeconômico). São firmados contratos de 

aluguel por 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses. O re-

curso municipal, oriundo do fMH, é repassado diretamente 

para o proprietário do imóvel.

Em função das características do público alvo – pessoas 

ou famílias com renda de 1 a 3 salários mínimos, em situação 

de rua, idosos, mulheres em situação de rua ou vítimas de 

violência, pessoas em trajetória de inclusão social, morado-

res em áreas de risco – este programa conta necessariamente 

com forte componente de trabalho social.

Vale lembrar que estes primeiros programas habitacio-

nais municipais foram acompanhados de um arcabouço legal 

que visava facilitar a obtenção de terrenos e imóveis para a 

provisão habitacional – a promulgação do Plano Diretor Es-

tratégico, em 2002, com a instituição das Zonas de Interesse 

Social (ZEIS). Associado ao PDE, um conjunto de leis de isen-

ção fiscal foram elaboradas pelo executivo para incentivar a 

produção de HIS – a lei de isenção de ITBI para imóveis desti-

nados à provisão de HIS (Lei Municipal 13.402/02), de isen-

ção de ISS para a produção de HIS (Lei Municipal 13.476/02), 

de isenção de taxa de construção para a aprovação de empre-

endimentos de HIS e HMP (Lei Municipal 13.657/03), de da-

ção de imóveis à Prefeitura para quitação de dívidas de IPTU 

para a provisão de HIS (Lei Municipal 13.259/01 e Decreto 

42.095/02), e ainda a remissão de IPTU para a compra de 

prédios destinados aos programas habitacionais municipais 

(Lei Municipal 13.735/04).

5.1.2 AVALiAção dos 
progrAMAs iMpLAntAdos

A primeira década dos anos 2000 representou, de 

fato, um avanço na política pública habitacional no que 

diz respeito a efetivar medidas concretas de repovoamen-

to da Área Central da Cidade de São Paulo. Estas medidas 

representaram avanços em uma série de temas, através, 

principalmente, da formulação e implementação concreta 

de novos programas habitacionais (cortiços, locação so-

cial, parceria social, par reforma). 

Os avanços se deram no âmbito técnico e também no 

social.

no âmbito técnico, as primeiras experiências de re-

conversão de edifícios vazios para uso habitacional do PAR 

Reforma, inovadoras em si, abriram espaço para a propo-

sição de empreendimentos de uso misto (com desmem-

bramento das unidades habitacionais das comerciais do 

térreo), que são perfeitamente adequados às condições 

urbanas da Área Central da cidade. São exemplos positi-

vos desta iniciativa o Edifício Riskallah jorge e o Residen-

cial São Paulo (antigo Hotel São Paulo). Além de propiciar 

eventual fonte de renda a ser convertida para manutenção 

do condomínio, os edifícios de uso misto favorecem a in-

tegração do uso habitacional com a malha urbana de seu 

entorno.

Inovações foram experimentadas na concepção de 
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novos programas e projetos arquitetônicos, com a inclu-

são de tipologias diferenciadas (quitinete, 1 e 2 dorm.) no 

mesmo empreendimento, para atender diferentes com-

posições familiares. Estas variações também representam 

avanço na adequação dos produtos às características so-

cioeconômicas das famílias

no âmbito social, os novos empreendimentos de-

mandaram processos internos de melhoria continuada do 

trabalho social, para enfrentar os novos desafios de gestão 

condominial em empreendimentos de locação social. nes-

tes empreendimentos municipais, a taxa de inadimplência 

e repasse de unidades têm se mantido em torno de 15%, 

bem abaixo das médias praticadas em outros programas 

de provisão habitacional.

Outro fator é a gestão condominial feita pelos movi-

mentos organizados, que participam ativamente da elabo-

ração de plano de trabalho social para definir estratégias 

de gestão condominial, garantindo a conservação das áre-

as condominiais, adimplência e coesão social dos mora-

dores do empreendimento. Este tema é fundamental para 

garantir que o empreendimento traga também qualidade 

de vida ao seu entorno. Um exemplo bastante positivo de 

gestão condominial de sucesso é a do Edifício Riachuelo, 

na Área Central da cidade, que é feito por moradores, já 

participantes de movimentos sociais por moradia e com 

larga experiência em organização comunitária.

Ainda que apresente avanços consideráveis, a pro-

dução pública em baixa escala se mostrou insuficiente 

face à demanda. As unidades entregues na década, em 

todos os programas habitacionais das três esferas de go-

verno, somam 5.960 unidades habitacionais. Deste total, 

1.700 unidades habitacionais previstas para prédios em 

desapropriação ainda dependem de equacionamento 

financeiro entre PMSP e Governo federal, no âmbito do 

Programa MCMV, para viabilizar sua destinação para HIS. 

De fato, concretamente, foram produzidas até o momento 

apenas 4.260 unidades em 12 anos. Estes totais represen-

tam um esforço, ainda que bastante incipiente, de reverter 

a atuação convencional destes órgãos, de construção de 

empreendimentos habitacionais em regiões periféricas da 

cidade, onde os terrenos são mais baratos. Como exemplo, 

a produção da CDHU e da COHAB desde sua fundação so-

mam cerca de 250.000 unidades habitacionais. Ou seja, a 

produção pública de habitação na Área Central representa 

2,4% deste total.

Esta produção também é bastante irrisória, se consi-

derarmos a projeção de demanda futura. Segundo o Plano 

Municipal de Habitação da Cidade de São Paulo, a proje-

ção de formação de novos domicílios na cidade até 2024 é 

estimada em cerca de 649.000, distribuídos nas faixas de 

renda de 0 a 10 salários mínimos, sendo 260.000 para a 

faixa de 0 a 3 salários mínimos, 220.000 para 3 a 6 salários 

mínimos e 149.000 para 6 a 10 salários mínimos. Consi-

derando-se que 10% desta demanda pode se localizar na 

Área Central, temos um incremento de 65.000 previstos 

nesta região até 2024. 

Os entraves à produção em escala e sustentável são 

de ordem técnica, socioeconômica e financeira.

no que tange aos aspectos técnicos, no caso da re-

conversão de edifícios para uso habitacional, realizados 

nos programas PAR Reforma e Locação Social, a execução 

de projetos, segundo informações fornecidas pela COHAB 

(2001-2004), levou, em média, 24 meses, entre projetos 

básico, de aprovação e executivos. De fato, a reforma de 

edifícios para uso habitacional exige conhecimento espe-

cífico de projetos, que inclui a sondagem e laudos técnicos 

de avaliação de estruturas e instalações, a otimização de 

estruturas existentes pelo projeto de arquitetura, entre 

outros temas. Esta cultura só pode ser feita a partir do 

acúmulo de experiências práticas. A PMSP realizou con-

vênio de Cooperação Técnica com o Governo da frança 

para obtenção de apoio técnico nesta área. Além disso, 

realizou seminários com CDHU, CAIxA e outras entidades 

públicas para divulgação e consolidação do tema. Mas os 

esforços não seguiram adiante, e a cultura técnica perdeu 

ritmo de produção. 

no caso dos programas eminentemente públicos, 

que podem se associar ao programa de PPP, objeto desta 

proposta, é notória a reivindicação de melhorias no Pro-

grama de Requalificação de Cortiços, com a revisão da Lei 

Moura. Esta revisão viria no sentido de garantir melhores 

condições de moradia para os imóveis requalificados, 

além de garantias legais quanto ao contrato.

Os entraves de ordem socioeconômica constituem um 

grande desafio para garantir a sustentabilidade econômica 

e social dos novos empreendimentos. Se considerados e 

bem equacionados, são referência técnica para garantir a 

sustentabilidade dos empreendimentos propostos no âm-

bito desta PPP.

Os empreendimentos apontam para o desafio de se es-

tabelecer um modelo sustentável de gestão condominial, no 

melhor interesse coletivo – dos beneficiários e moradores do 

bairro − de se evitar a degradação do imóvel e do seu entorno 

e dos efeitos deletérios de uma inadimplência dos moradores 

de menor renda.

no caso do programa de locação social, as recomenda-

ções dos técnicos da Sehab apontam a necessidade de contrato 

de gestão especializada, e fortemente acompanhada da ma-

nutenção dos próprios pela COHAB. no caso em que esta ma-

nutenção apresentou falhas e atrasos, houve um aumento da 

inadimplência e deterioração dos espaços condominiais ace-

lerados (caso do Residencial Olarias). Além da inadimplência, 

foram verificadas comercializações ilegais no Residencial Par-

que do Gato, totalmente contrários ao objetivo do programa.

Outro fator extremamente importante a ser consi-

derado é a preparação de famílias com extratos salariais 

menores para a vida em condomínio. Estas famílias, em 

geral oriundas de situação de rua ou favelas, demandaram 

acompanhamento social mais intensivo para adequação 

às regras do viver condominial. nos casos de empreen-

dimentos em que as famílias já haviam sido trabalhadas 

pelos próprios movimentos sociais organizados (Edifício 

Riachuelo, por exemplo), os problemas de convivência e 

de manutenção dos espaços condominiais, bem como de 

adimplência, são extremamente reduzidos.

Porém, um dos principais entraves à produção em 

maior escala de habitações na Área Central se refere ao 

custo dos terrenos e imóveis. 

A cada oferta de crédito público estes preços tendem 

a crescer. foi assim com o PAR e seu sucedâneo MCMV. A 

aquisição de imóveis por empresas privadas isoladamente 

não permitiu ganho em escala. O PAR não chegou à produção 

de 1.000 unidades e o MCMV ainda aguarda contrapartida 

municipal de imóveis para conseguir viabilizar algum em-

preendimento na Área Central. A provisão municipal para 

o programa de locação social se viabilizou em sua maioria 

em terrenos públicos, embora tenha também se aproveita-

do de imóveis com preços baixos (Asdrúbal do nascimento, 

Senador feijó e Riachuelo), antes da valorização imobiliária 

iniciada em 2008.

De fato, este é a nosso ver, o principal entrave à pro-

visão em escala, que um programa como o proposto pela 

PPP pode resolver, ao associar recursos públicos e priva-

dos para a aquisição simultânea de terrenos particulares 

e públicos em diferentes setores da Área Central, além de 

ampliar a oferta de unidades habitacionais em uma escala 

mais compatível com a demanda existente.

5.1.3 A poLíticA nAcionAL de HABitAção 
e o progrAMA MinHA cAsA MinHA VidA

O setor de habitação no Brasil passou por um pro-

cesso importante de reorganização a partir da criação do 

Ministério das Cidades em 2003 e da consolidação de di-

retrizes de política e programas robustos de investimentos 

por meio de transferências a entes federativos e subsídios 

diretos às famílias.

na última década as inovações não se limitaram à 

introdução de novos programas, mas foram introduzidas 

também reformas institucionais para fortalecer a gestão e 

o planejamento, além de mudanças importantes no marco 

legal do setor: desde o Estatuto da Cidade de 2001, assim 

como as reformas do Sistema financeiro da Habitação, 

com a introdução da alienação fiduciária e do patrimônio 

de afetação, bem como novas regras para aplicação dos 

recursos da poupança e fGTS; a introdução de um Sis-

tema nacional de Habitação Social, um novo modelo de 

subsídios diretos e transferências governamentais; além 

de avanços na base legal para dar celeridade a processos 

de regularização fundiária.

Os principais pilares da nova política habitacional 

do Brasil são: 

• Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001; 

• Plano Nacional de Habitação para o período 

2009-23; 

• Lei 11.124/2005 que cria o Sistema Nacional de 

Habitação – SnHIS e o fundo nacional de Habita-

ção - fnHIS; 

• Lei 10.931/2004 que introduz o Patrimônio de 

Afetação introduz o Regime Especial de Tributa-

ção – RET aplicado às incorporações imobiliárias, 

e aperfeiçoa o instrumento de alienação fiduciária; 

• Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC, com ações de infraestrutura para melhoria 

de assentamentos precários em duas fases, o PAC 

1 para o período 2007-10 e o PAC 2 para 2011-14;

• Lei 11.977/2009, posteriormente alterada pela Lei 

12.424/2011, que cria o Programa Minha Casa, Mi-

nha Vida – PMCMV e institui a demarcação urbanísta
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Adicionalmente, neste período ocorreram uma série 

de eventos com objetivo de estimular a oferta de moradia e 

melhoria dos espaços urbanos no país: mudanças no marco 

regulatório do Sistema financeiro de Habitação, para o Sis-

tema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE, e para o 

fGTS, no âmbito do Banco Central e Conselho Curador do 

fGTS; isenções fiscais e estímulo à cadeia produtiva da cons-

trução civil, com a desoneração de materiais de construção, 

e aperfeiçoamento das linhas de crédito subsidiado para re-

forma; e uma série de normativos e campanhas do Ministério 

das Cidades para: (i) revisão dos planos diretores municipais, 

(ii) ampliação de programas de regularização fundiária; (iii) 

instituição de conselhos e fundos locais de habitação; (iv) con-

cepção de planos locais de habitação; (v) aperfeiçoamento 

do trabalho social e do estímulo à articulação de políticas no 

território. 

no âmbito da Política nacional de Habitação há um 

papel específico para os diversos atores e agentes políti-

cos: governos locais, setor privado da construção civil, mo-

vimentos sociais, agentes financeiros públicos e privados. 

A ideia básica consiste em consolidar um sistema, através 

do qual as transferências governamentais para estados e 

municípios reforce a autonomia federativa dos mesmos 

para estabelecerem metas próprias de planejamento, as-

sim como programas específicos para atender às neces-

sidades habitacionais na diversificação característica do 

território nacional.  

neste sistema, estados e municípios somam investi-

mentos próprios de contrapartida aos repasses do governo 

federal para melhoria da infraestrutura e regularização dos 

assentamentos precários urbanos, assim como o atendi-

mento a famílias em situação de risco e vulnerabilidade 

econômica e social para atender ao déficit habitacional e 

de infraestrutura em nossas cidades. Complementarmen-

te, foi desenhado um modelo integrado de subsídio direto 

às famílias, financiamento e garantias para estimular a ex-

pansão do mercado privado aos segmentos de menor ren-

da, transformando assim demanda potencial em demanda 

efetiva por moradia para aliviar a pressão sobre os assenta-

mentos informais e dar resposta às necessidades criadas a 

partir da formação de novas famílias. A operacionalização 

da Política nacional de Habitação ocorre hoje a partir de 

dois grandes programas: urbanização de assentamentos 

precários, e provisão habitacional.

I. Programas de Urbanização de assentamentos pre-

cários. -Estes programas constituem a segunda fase do 

PAC, com integração ao Programa Minha Casa, Minha 

Vida – PCMV/fAR, para os casos onde há necessidade de 

provisão habitacional. São estes os programas de trans-

ferências de recursos da União a estados e municípios :

• Projetos Prioritários de Investimentos - PPI (Orça-

mento Geral da União - OGU).

• Urbanização de Assentamentos Precários - UAP 

(OGU/fundo nacional de Habitação de Interesse 

Social - fnHIS).

• Empréstimos a estados e municípios com recur-

sos do fGTS.

• Urbanização e Regularização de Assentamentos 

Precários, Programa Pró – Moradia.

II. Provisão Habitacional: o principal programa hoje 

vigente no Brasil é o “Minha Casa, Minha Vida”, que visa 

a aquisição ou construção de imóveis novos por meio de 

subsídio ou subvenção econômica direta ao beneficiário. 

Estes recursos podem ser viabilizados por meio de um 

agente organizador (ente federativo ou movimento so-

cial) ou individualmente no balcão das agências das ins-

tituições financeiras autorizadas, para imóveis ofertados 

diretamente pelo mercado imobiliário.

Além de promover uma reforma significativa no mo-

delo de subsídios, ao introduzir subsídios diretos e estabe-

lecer linhas de corte por faixa de renda para acesso a finan-

ciamento de longo prazo, o Programa Minha Casa Minha 

Vida promoveu um aumento significativo nos montantes 

individuais, bem como no volume total de recursos dire-

cionado a subsídios habitacionais. 

Os subsídios diretos individuais atingem montantes 

de R$ 1.000 a R$ 23.000 para habitações novas adquiri-

das diretamente no mercado em função da localização no 

território nacional e faixa de renda familiar mensal.  Para 

operações realizadas em parceria com governos locais e 

entidades sociais os montantes de subsídio são ainda mais 

elevados, com foco nos segmentos de renda mais baixos 

da população. Os valores individuais podem chegar até 

R$ 76.000em muitos casos complementados por aportes 

financeiros ou patrimoniais oferecidos pelos governos lo-

cais, e uma pequena contrapartida do beneficiário.

Os aportes orçamentários da União e do fGTS a título 

de subvenção também sofreram um incremento significa-

tivo, passando de um patamar onde o volume de recursos 

era da ordem de aproximadamente R$ 1 bilhão/ano em 

2008 (para os programas de subsídio vigentes), para R$ 

11 bilhões previstos para 2012 no âmbito do Minha Casa, 

Minha Vida, os quais, em uma combinação com recursos 

de financiamento do fGTS, devem alcançar a meta total de 

3 milhões de moradias até 2014 para famílias com renda 

até R$ 5.000.

O modelo do programa prevê uma combinação de 

subsídios diretos e indiretos com financiamento de longo 

prazo para habitação. O componente de subsídio direto 

tem como objetivo complementar a capacidade de aporte 

prévio (poupança ou entrada) da família para acessar cré-

dito habitacional. O modelo agrega recursos provenientes 

do Orçamento Geral da União e também do fGTS, que a 

partir de 2005 passou também a conceder recursos para 

subsídio direto em função de uma margem de liquidez 

proporcionada pelas aplicações financeiras das disponi-

bilidades do fundo.  Além do subsídio direto, há o compo-

nente de subsídio indireto ou implícito na taxa de juros do 

fGTS que está bem abaixo das taxas praticadas pelo SBPE 

e mercado livre.

nos financiamentos de mercado com recursos do 

fGTS a taxa de juros nominal praticada pelos agentes fi-

nanceiros do sistema, predominantemente Caixa e Banco 

do Brasil, está escalonada por faixa de renda e pode che-

gar a até 5%, enquanto no SBPE só o custo do funding para 

a instituição financeira é de 6% (remuneração da poupan-

ça), limitando assim as taxas praticadas ao consumidor fi-

nal em um patamar próximo de 8%, enquanto que os juros 

praticados pelo mercado livre são superiores a 9%. É im-

portante lembrar que o SBPE também é um sistema subsi-

diado e o financiamento é compulsório, já que a poupança 

conta com isenção fiscal sobre os rendimentos gerados.

Os limites de valor de imóvel, assim como prazo e 

quota de financiamento, para fins de enquadramento nos 

dois principais sistemas de financiamento habitacional 

do Brasil estão definidos por resoluções do Banco Central 

do Brasil e do Conselho Curador do fundo de Garantia. O 

limite para São Paulo, preço ou avaliação, é de R$ 170 mil 

para o fGTS e R$ 500 mil para o SBPE (este último válido 

para todo o Brasil).

O principal agente operador do Minha Casa Minha 

Vida é a Caixa Econômica federal, sob as diretrizes e mo-

nitoramento do Ministério das Cidades, além do acompa-

nhamento direto pelos Ministérios da Casa Civil, fazenda 

e da própria Presidência da República. O Banco do Brasil 

também está autorizado a operar o programa e vem au-

mentando sua carteira progressivamente.

O Minha Casa, Minha Vida está dividido em moda-

lidades segundo: (i) faixa de renda; (ii) agente organi-

zador; (iii) rural x urbano; (iv) porte de município; (iv) 

com e sem subsídio ou subvenção econômica direta. Em 

função da localização o PMCMV está dividido em dois 

módulos principais:

• Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU; 

• Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR.

Sob o ponto de vista da renda familiar o programa 

possui dois eixos básicos de atendimento:

• até R$ 1.600 – operações estruturadas em parcerias.

• Até R$ 5.000 – operações de mercado.

Para atendimento às famílias com renda de até R$ 1.600 

o PMCMV está utilizando o mesmo arcabouço jurídico e fi-

nanceiro de um programa já existente, o Programa de Arren-

damento Residencial - PAR. Para a viabilidade do novo pro-

grama foram efetuados vários ajustes no marco regulatório 

do PAR a fim de promover a máxima sinergia entre governos 

locais, empresas da construção civil e movimentos sociais 

(entidades). Os limites de valor de imóvel para inserção neste 

programa são de aproximadamente R$ 76 mil para as Regiões 

Metropolitanas de Rio de janeiro, São Paulo e Distrito federal, 

decrescendo até R$ 57 mil nas demais regiões do país.

Este módulo do programa prevê a realização de ope-

rações estruturadas em parceria com os governos locais e 

movimentos sociais organizados a partir de critérios mais 

gerais de hierarquização de demanda estabelecidos pelo 

Ministério das Cidades. Os principais critérios do gover-

no federal são (i) vulnerabilidade econômica e social, e 

(ii) procedência de áreas de risco ou insalubres. Os par-

ceiros, por sua vez, detêm a prerrogativa de definir crité-

rios adicionais de acordo com as próprias necessidades, 

regulamentações locais e diretrizes dos conselhos locais 

de habitação.

já para atendimento das famílias com renda familiar 
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de até R$ 5.000, o programa possui outro enfoque, mais 

voltado ao mercado imobiliário e operações de financia-

mento tradicionais. nesta modalidade, além do subsídio 

direto para famílias com renda até R$ 3.100 e na taxa de 

juros para todo o público alvo, os mutuários contam tam-

bém com fundo Garantidor de inadimplência temporária 

para situações de desemprego ou quebra de renda já ca-

racterísticas da população de baixa renda mais vulnerá-

veis a crises econômicas. Este benefício poderá beneficiar 

o mutuário no mínimo 12 e no máximo 36 meses, varian-

do em função da renda e está restrito ao teto de renda 

familiar de R$ 4.650.

O número de prestações refere-se ao período máxi-

mo de cobertura do fundo Garantidor ao longo do perí-

odo de contrato, não se tratando de um seguro-desem-

prego, mas sim de um mecanismo de refinanciamento, 

pois o mutuário pagará as prestações devidas durante o 

período de moratória ao fim do contrato ou a qualquer 

tempo conforme desejar.

O fundo Garantidor, ou fGHAB também cumpre 

o papel dos seguros obrigatórios dos financiamentos 

habitacionais: (i) Morte e Invalidez Permanente (MIP) 

- assume o saldo devedor do financiamento em caso 

de morte e invalidez permanente; e (i) Danos físicos 

ao Imóvel (DIP) – cobre as despesas de recuperação 

relativas a danos físicos do imóvel.

Outras medidas promovidas pelo PMCMV e as-

sessórias aos componentes de financiamento e subsí-

dio, contribuíram com a melhora geral das condições 

de acesso ao crédito e desenvolvimento de mercado 

como: (i) redução da taxa de juros final ao mutuário; (ii) 

redução nos preços de seguros inerentes aos contratos 

de financiamento habitacional como morte e invalidez 

permanente e danos físicos ao imóvel; e (iii) incentivos 

fiscais para a produção de imóveis para a baixa renda 

(redução das alíquotas dos tributos federais). Além dis-

so, o Programa prevê ainda a redução de impostos para 

materiais de construção e estabelece parâmetros para 

uso de materiais ambientalmente sustentáveis, licenças 

ambientais e procedimentos de regularização fundiária 

em assentamentos precários.

Em todas as suas vertentes o programa prevê como 

objeto do investimento:

• aquisição de terreno e construção de unidade 

habitacional;

• construção em terreno próprio ou de terceiros;

• aquisição de imóvel novo;

• aquisição e requalificação do imóvel.

As condicionalidades gerais são: (i) situação fundiária 

pelo menos em processo de regularização; (ii) terreno par-

celado, loteado ou desmembrado, com abertura de vias; 

(iii) área inserida ou contígua à malha urbana provida de 

infraestrutura interna e externa. nos subprogramas finan-

ciados com recursos do OGU, fAR e fDS existe maior flexi-

bilidade em função do baixo risco para o agente financeiro, 

já que os recursos são provenientes, em última instância, 

do Tesouro nacional. nas operações com funding fGTS o 

risco é do agente financeiro e as condições são estabele-

cidas pelo Conselho Curador do fGTS.

A seguir estão resumidas as principais características 

dos subprogramas do PMCMV: 

I. MCMV / PNHU – PARCERIA COM MUNICÍPIOS OU 

MOVIMENTOS SOCIAIS

Para famílias com renda média mensal de até R$ 

1.600, esta modalidade é integralmente subsidiada com 

recursos do Tesouro nacional, canalizados via fundo de 

Arrendamento Residencial - fAR ou fundo de Desenvolvi-

mento Social – fDS, e operacionalizada pelas instituições 

financeiras federais, hoje: Caixa e Banco do Brasil.

Este programa não segue uma lógica natural de mer-

cado, pois pressupõe que, devido ao elevado grau de vul-

nerabilidade das famílias seja necessário um acompanha-

mento mais intenso de um movimento social organizado 

ou do poder público local (estado/município) para apoio 

social no período do pré ao pós-ocupação.

neste programa, habitação é o ponto de entrada para 

a inserção social da família na cidade, mas ela por si só 

não basta, é fundamental que exista uma sinergia de ações 

para garantir o fortalecimento comunitário e a articulação 

de políticas sociais.

formalização: 

• termo de adesão geral ao MCMV;

• termo de compromisso por empreendimento: fir-

mado pelo chefe do executivo local, comprometendo-

-se pela execução das ações necessárias ao atendi-

mento das demandas geradas pelo empreendimento;

• termo de cooperação e parceria com entidade 

organizadora: parcerias com movimentos sociais.

O foco do programa consiste na viabilização de uni-

dades habitacionais novas, a meta para o país corresponde 

a 860 mil unidades habitacionais no país até 2014, a meta 

física por unidade da federação foi definida em função do 

déficit habitacional urbano, a meta específica para o esta-

do de São Paulo é de 182 mil unidades. Este programa é 

altamente subsidiado, pois o subsídio é a diferença entre o 

custo de produção da unidade e valor pago mensalmente 

pelas famílias. O valor pago pelas famílias está limitado 

pela capacidade de pagamento em relação à renda. nes-

te programa uma família não pode pagar uma prestação 

maior do que o equivalente a 5% da renda mensal (parcela 

mínima de R$ 25,00).

Valores máximos de aquisição da unidade são defini-

dos por unidades da federação.   Para municípios integran-

tes da região metropolitana de São Paulo o valor máximo 

da unidade habitacional é de R$ 76 mil, por determinação 

da Portaria 435, de 29 de agosto de 2012, do Ministério 

das Cidades. 

A Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo 

(Casa Paulista) assinou um convênio com a Caixa (ju-

nho/2012) autorizando a complementação deste valor 

máximo por mais R$ 20 mil em função dos preços de 

terreno no estado. Este convênio vale para 83 mil unida-

des habitacionais nas regiões metropolitanas do estado 

e possui um cronograma previsto de aproximadamente 

20 mil unidades para o período de 2012 a 2015. foi tam-

bém aprovado pelo Conselho Gestor do fundo Paulista 

de Habitação de Interesse Social (fPHIS) uma parceria 

nos mesmos moldes com o Banco do Brasil para viabi-

lizar até 35 mil unidades no estado. O Conselho Gestor 

do fPHIS aprovou em reuniões ordinárias o apoio a esta 

modalidade do MCMV, inclusive do subprograma em 

parceria com entidades.

Os itens financiáveis são:

• custos de aquisição de terreno, sendo que os cus-

tos de desapropriação podem ser antecipados;

• edificação;

• infraestrutura interna;

• equipamentos de uso comum;

• tributos e legalização de condomínio;

• seguro riscos engenharia;

• BDI;

• trabalho social – 2% investimento.

• recursos suplementares de parceiros:

• viabilização do empreendimento;

• aumento da área da unidade e número de cômodos;

• equipamentos comunitários.

• A Caixa disponibilizou parâmetros mínimos para a 

execução dos empreendimentos, descritas a seguir.

• Tipologia apartamentos:

• compartimentos: sala/ 1 dormitório para casal e 1 

dormitório para duas pessoas/ cozinha/ área de ser-

viço / banheiro;

• Área interna útil: 39 m².

Condomínios: 

• Módulos de no máximo 500 unidades, compostos 

por condomínios com no máximo 300 unidades, sen-

do que projetos maiores deverão ser submetidos a 

análise especial.

• Equipamentos de uso comum (1% valor edificação 

+ infraestrutura), na ordem:

• espaço coberto para uso comunitário;

• espaço descoberto para lazer e recreação infantil;

• quadra de esportes.

A Lei 12.424 de junho de 2011 prevê também como 

item financiável a implantação de unidades comerciais 

com objetivo de aumentar as receitas do condomínio, 

única e exclusivamente.
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MCMV / PNHU – PROGRAMA COM ENTIDA-
DES

nesta modalidade existe uma diversidade de opções 

para garantir flexibilidade em função das dinâmicas dos 

movimentos sociais.

Existem dois programas básicos:

· Entidades pessoa física: neste caso a entidade fun-

ciona como um município, organiza a demanda e 

identifica um terreno (pode ser adquirido ou doado 

por um município), mas são montados processos in-

dividuais de financiamento e as obras executadas por 

uma construtora. Valor máximo: R$ 76 mil.

• Entidades pessoa jurídica: a entidade se habilita 

no Ministério das Cidades a receber o recurso, ela 

pode utilizar empreitada global ou mutirão.

Os recursos podem ser utilizados para:

• aquisição de terreno, estudos de viabilidade e 

projeto, e ou

• construção de unidades habitacionais em terreno 

próprio.

não há limite de valor de avaliação do imóvel máxi-

mo em São Paulo para imóveis financiados com recursos 

do fundo de Desenvolvimento Social – fDS (Resolução do 

Conselho Curador do fDS nº190, 07/08/2012).

A Lei 12.424 de junho de 2011 prevê também como 

item financiável a implantação de unidades comerciais 

com objetivo de aumentar as receitas do condomínio, 

única e exclusivamente.

MCMV / PNHU – BALCÃO
famílias com renda mensal até R$ 5.000,00 podem 

adquirir (ou construir) imóveis diretamente no mercado e so-

licitar financiamento nas agências da Caixa, Banco do Brasil 

ou qualquer outro agente financeiro que eventualmente ve-

nha a ser credenciado junto ao fGTS. As famílias com renda 

até R$ 3.100,00 podem receber subsídio direto, variável con-

dicionado a renda, região e tamanho do município. O valor do 

subsídio varia de R$ 2.000 a 23.000 reais. As taxas de juros 

nominais variam entre 5%, e 6% e 7,66% em função da renda 

(até R$ 2.325, R$ 3.100 e R$ 5.000 respectivamente), para o 

prazo máximo de 360 meses e com a modalidade de garantia 

alienação fiduciária.

O valor total do imóvel está limitado a tetos regionais 

e por porte populacional dos municípios e varia de 100 até 

170 mil reais:

• até R$ 170 mil para os imóveis situados no Distrito 

federal ou em municípios integrantes das regiões 

metropolitanas ou equivalentes dos estados do Rio 

de janeiro e São Paulo;

• até R$ 150 mil para os imóveis situados em mu-

nicípios com população igual ou superior a um 

milhão de habitantes ou em municípios-sede de 

capitais estaduais;

• até R$ 130 mil para os imóveis situados em mu-

nicípios com população igual ou superior a 250 

mil habitantes ou em municípios integrantes de 

regiões metropolitanas ou equivalentes, inclusive 

aqueles integrantes da Ride (Região Integrada do 

Distrito federal e entorno);

• até R$ 100 mil para imóveis situados em muni-

cípios com população igual ou superior a 50.000 

habitantes.

O público alvo pode acessar recursos de financiamen-

to a taxas de juros subsidiadas (inferiores às praticadas no 

mercado) e contam com o fundo Garantidor da Habitação 

Popular – fGHAB, que garante benefícios adicionais de re-

dução de custos de seguro, além de proteção adicional em 

caso de desemprego.

MCMV / PNHU – MUNICÍPIOS ABAIxO DE 50 
MIL HABITANTES

Este programa possui como público alvo famílias com 

renda familiar de até R$ 1.600,00.

As modalidades de atendimento são: (i) novas unida-

des habitacionais ou (ii) reposição de unidades habitacio-

nais isoladamente, em situação precária.

A intermediação financeira é realizada por agentes fi-

nanceiros especializados, de menor porte com atuação re-

gional, selecionados por meio de oferta pública de recursos.

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RU-
RAL – PNHR 
Este programa visa o atendimento a agricultores e traba-

lhadores rurais organizados de forma associativa com : 

renda bruta anual familiar de até R$ 60.000.

O programa determina algumas condicionalidades: 

(i) gleba rural classificada como pequena propriedade; (ii) 

existência de infraestrutura mínima, com acesso, abaste-

cimento de água, solução de esgoto e energia.

5.2 ppp : UM 
noVo ArrAnjo 
pArA enfrentAr 
os desAfios

Após quase duas décadas das primeiras experiên-

cias com provisão habitacional de interesse social na Área 

Central da cidade, pode-se dizer que todos os avanços no 

campo legal, na instituição de novos programas e novas 

tipologias habitacionais, no aumento significativo de cré-

dito público para a produção e aquisição de HIS ainda não 

foram suficientes para prover em escala. E, mais ainda, que 

esta produção ainda não produziu os efeitos desejados de 

repovoamento da Área Central em escala e com requalifica-

ção urbanística. Ainda que, no período 2000-2010 alguns 

distritos da Área Central tenham retomado o crescimento 

populacional perdido nas décadas anteriores, a produção 

habitacional, desvinculada da ação pública, não resultou 

em espaços urbanos qualificados. E ainda restam na cida-

de importantes cicatrizes urbanas e espaços residuais de 

porte significativo à espera de uma ação mais contundente 

do poder público e da sociedade para sua requalificação. 

A intervenção pública deve aproveitar as oportuni-

dades de implementação de empreendimentos habitacio-

nais para promover a recuperação e requalificação da área 

urbana central da cidade. Isto porque é o poder público 

que reúne hoje condições para:

• aportar recursos financeiros para crédito imobiliário,

• propor as bases legais para ocupação do territó-

rio, principalmente considerando-se a necessidade 

de proposição de novo Plano Diretor e revisão de 

legislação de uso e ocupação do solo,

• definir critérios de atendimento às diferentes de-

mandas por uso habitacional na Área Central, ga-

rantindo acesso aos moradores com rendas médias 

mensais mais baixas,

•  garantir critérios de ocupação do território que 

garantam qualidade de vida aos moradores, com 

garantia de diversidade de usos e destinação de 

equipamentos sociais e áreas verdes.

Ao mesmo tempo em que esta PPP visa estimular a par-

ticipação do parceiro privado, é fundamental que o poder 

público possa garantir equilíbrio e equidade entre oferta e 

demanda, de modo a garantir inclusão e desenvolvimento 

social para as famílias com faixas de renda menores, de 0 a 

5 salários mínimos.

A principal premissa deste projeto é que o poder públi-

co assuma o protagonismo na condução do repovoamento 

e requalificação do tecido urbano da Área Central da cidade. 

Ao propor a construção de 9.000 unidades para famílias com 

renda média familiar mensal de até 5 s.m., o poder público 

pretende saltar da média anterior de produção de 4.260 

unidades em 12 anos (equivalentes a 355 unidades por ano) 

para 10.000 unidades em 5 anos (equivalentes a 2.000 unida-

des por ano). Saltar, portanto, da média de produção de 355, 

para 2.500 unidades por ano, o que significa multiplicar esta 

produção por 7 vezes. Somente um aumento drástico no rit-

mo de produção pode causar efeitos visíveis e palpáveis para 

a requalificação da Área Central com inclusão social.

Porém, deve-se considerar que existem fatores decisi-

vos para o sucesso da operação, do qual se destaca a regu-

lação pública do aproveitamento e uso do solo urbano. E, 

neste quesito, conforme estabelece a Constituição federal de 

1988, é prerrogativa do município ordenar o uso e ocupação 

do solo municipal. De fato, cabe ao município elaborar polí-

ticas públicas- de planejamento geral e setorial – com foco 

no seu território, na melhoria das condições ambientais e 

urbanísticas da cidade.

5.2.1 regULAção AtrAVés dA LegisLAção
neste contexto, é fundamental que este programa leve 

em consideração o momento especial de transição entre o 

término de vigência do Plano Diretor Estratégico 2002-2012 

– Lei Municipal 13.430/02, e dos Planos Regionais Estraté-

gicos de 2004, Lei Municipal 13.885/04, e a proposição de 

um novo instrumento que dê seguimento ao anterior. Este 

tema é de fundamental importância para este programa, 



44 45

UNIDADES HABITACIONAIS LANÇADAS 
PELO MERCADO PRIVADO POR fAIxA DE 
PREÇO ENTRE 2008 E JULHO 2011

Valor do Imóvel

Menos de R$100.000

De R$100.000 a R$149.999

Acima de R$150.000

51,5

58,6

134,0

44,6

53,9

107,0

42,4

49,5

99,3

0,0

41,3

85,5

área privativa média (m2)

Fonte: Secovi, 2011

2008 2009
2010

jan-jul
2011

UNIDADES HABITACIONAIS LANÇADAS 
PELO MERCADO PRIVADO POR fAIxA DE 
PREÇO ENTRE 2008 E JULHO 2011

Valor do Imóvel

Menos de R$100.000

De R$100.000 a R$149.999

Acima de R$150.000

1.636

2.112

3.291

1.997

2.317

3.721

2.150

2.639

4.471

-

3.266

5.804

Valor médio do m2 (valores em R$)

Fonte: Secovi, 2011

2008 2009 2010
jan-jul
2011

UNIDADES HABITACIONAIS LANÇADAS 
PELO MERCADO PRIVADO POR fAIxA DE 
PREÇO ENTRE 2008 E JULHO 2011

Valor do Imóvel

Menos de R$100.000

De R$100.000 a R$149.999

Acima de R$150.000

4.978

6.202

23.483

36.483

2.452

7.847

21.285

33.593

884

7.210

30.105

40.209

0

1.092

15.632

16.724

Fonte: Secovi, 2011

2008 2009 2010
jan-jul
2011

Total

pois é este instrumento que rege atualmente o estoque de 

potencial construtivo com ou sem outorga onerosa em cada 

distrito da cidade. 

no caso dos distritos da Área Central da cidade, este 

potencial é reduzido, ainda que a densidade habitacional dos 

recortes de intervenção seja bastante baixo, em torno de 124 

hab./ha. no vetor Oeste, distritos como a Lapa, jaguaré e Vila 

Leopoldina estão com seu potencial construtivo esgotado, o 

que significa dizer que a capacidade máxima de aproveita-

mento dos terrenos – desejável para adensar os distritos atu-

almente pouco densos – está reduzida à metade ou mesmo 

mais do que isso quando se trata de ZEIS. A Leste, os distritos 

do Belém e da Mooca também estão com seus estoques es-

gotados. O mesmo ocorre na Área Central com os distritos de 

Bom Retiro, Bela Vista e Cambuci.

O cálculo sobre a capacidade de suporte de cada região, 

que definiu o estoque de cada distrito, foi feito a partir de ten-

dências de crescimento urbano observadas no final dos anos 

90 e início dos anos 2000. Sem entrar no mérito das limitações 

metodológicas deste cálculo, tanto setores privados quanto 

públicos reconhecem a necessidade de revisão destes índices, 

caso se deseje revitalizar e reocupar a Área Central da cidade 

com qualidade de vida urbana e mix social.

Portanto, o primeiro desafio que se coloca é a articulação 

entre todos os envolvidos – públicos, privados e movimentos 

sociais, para que a revisão do Plano Diretor seja feita com ra-

pidez, e respeitando os ritos legais. 

Associado ao processo de revisão do Plano Diretor, é ne-

cessário participar da necessária revisão do Código de Obras, 

de modo a incorporar as mudanças programáticas e tecnológi-

cas ocorridas durante os mais de vinte anos de sua existência. 

5.2.2 regULAção do MercAdo 
AtrAVés dA coMprA de iMóVeis

Sabe-se que um dos principais entraves para a execu-

ção dos programas de moradia na Área Central é o custo de 

aquisição de imóveis para produção direta de HIS.

O Programa Morar no Centro, implementado durante a 

gestão municipal de 2001-2004 enfrentou esta questão, ao 

desapropriar imóveis com recursos do fundo Municipal de 

Habitação, destinados aos programas PAR e Locação Social. 

foram desapropriados 5 prédios – os chamados Senador fei-

jó, Asdrúbal do nascimento e Riachuelo foram destinados ao 

programa locação social, totalizando 213 unidades, o Hotel 

São Paulo para o PAR. A desapropriação do Edifício São Vito 

ainda está em curso, porém o prédio já foi demolido. Vale 

lembrar que, ainda que amigável, os processos de desapro-

priação destes imóveis duraram em média 3 anos.

Entre 2007, a Cohab contratou a fUPAM para estudar a 

viabilidade de aquisição de imóveis na Área Central para fins 

de habitação de interesse social. foram analisados mais de 

230 imóveis, e selecionados 53 para desapropriação. no en-

tanto, apenas um deles foi desapropriado, com as unidades 

destinadas à locação social para artistas idosos. 

Em ações tão pontuais, isoladas e demoradas, o efeito 

destas aquisições sobre o preço de mercado é inexistente. 

Ao contrário, segundo informações do Secovi, constantes 

do PMH, entre 2008 e 2011, enquanto a área privativa média 

dos apartamentos caiu sistematicamente o valor médio do 

m² subiu, inviabilizando a aquisição dos imóveis lançados 

pela população das faixas de renda inferiores a 5 salários 

mínimos. 

O aumento de preços não impediu o aumento de pro-

dução, que na verdade, é reflexo do aumento de crédito imo-

biliário lançado no mercado a partir de 2009. Reproduzimos 

as tabelas constantes à p. 151 do PMH.

Portanto, é imprescindível que a ação pública de aqui-

sição de imóveis se dê de forma articulada e simultânea 

para todos os setores de intervenção objeto desta PPP. Esta 

aquisição simultânea e sistêmica, primeiro passo das ações 

de provisão, é necessária para evitar a possível elevação dos 

preços decorrente do aumento da demanda por terrenos.

Além disso, é necessário lançar mão dos instrumen-

tos legais existentes para otimizar a obtenção de imóveis, 

como a lei de dação em pagamento, através de pesquisa 

junto à Prefeitura sobre imóveis que apresentem débitos 

de IPTU e sejam viáveis para implantação de empreendi-

mentos de HIS.

Ao mesmo tempo, recomenda-se estabelecer um 

canal permanente de negociação entre os três entes fe-

derativos, para facilitar a aquisição de imóveis da União 

eventualmente ociosos.

5.3 ArticULAção 
institUcionAL

Desde a criação do Ministério das Cidades, em 2001, 

e com a instituição do Sistema nacional de Habitação de 

Interesse Social em 2005, os municípios, estados e união 

vêm avançando significativamente na articulação institu-

cional para alinhar investimentos na produção e em subsí-

dios à família. A presente proposta de parceria público-pri-

vada deve considerar estes avanços e tirar partido de sua 

consolidação, para garantir sustentabilidade institucional 

ao programa. Além disso, deve-se considerar, no caso es-

pecífico de São Paulo, o protagonismo dos movimentos 

sociais na implementação dos programas habitacionais 

na Área Central da cidade.

neste sentido, a parceria pública privada pode con-

templar ainda a formulação de uma Câmara Técnica, cuja 

gestão ficaria a cargo da Casa Paulista, e que deve formular 

ações de defesa e articulação de interesses entre os agen-

tes envolvidos com a questão habitacional e urbana da 

Área Central, em especial referentes às ações propostas 

neste plano.

Os eixos programáticos de atuação desta Câmara 

podem ser:

• articulação institucional para contribuir com a 

revisão do Plano Diretor – ação a ser desenvolvida 

junto à Prefeitura do Município de São Paulo, socie-

dade civil, entidades de classe, movimentos sociais, 

Ministério Público, representantes do legislativo.

• implementação de convênios entre governos 

estadual e municipal, visando criar um canal ex-

clusivo de aprovação de empreendimentos objeto 

deste plano; no âmbito municipal, esta aprovação 

envolve tanto Aprov (Departamento de Aprovação 

de Edificações da SEHAB), quanto a Secretaria Mu-

nicipal do Verde e Meio Ambiente. no caso do go-

verno estadual, além do Graprohab, esta ação deve 

envolver ação coordenada especialmente com a 

CETESB, tendo em vista a necessidade de agilizar 

procedimentos de análise e recomendações técni-

cas para utilização de áreas com potencial conta-

minação.
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• implementação de convênios com movimentos 

organizados para estabelecer procedimentos pré e 

pós-ocupação compartilhada, de forma a garantir 

sustentabilidade do empreendimento, 

• articulação com governo municipal, para articular 

ações dos programas propostos de provisão cons-

tantes deste plano, com ações dos programas vi-

gentes, a exemplo do bolsa aluguel, parceria social, 

requalificação de cortiços, entre outros. Como dito 

anteriormente, a demanda de relocação advinda 

das ações de requalificação de cortiços, ou mesmo 

do programa de urbanização de favelas, podem 

constituir demanda prioritária dos novos empre-

endimentos propostos nesta PPP.

• articulação com governo federal para articular 

destinação dos recursos do MCMV e formulação 

de eventuais ajustes e adequações do programa às 

características da Área Central da cidade.

• implantação de sistema único de cadastro da de-

manda, com monitoramento e avaliação do pós-

-ocupação e das metas atingidas mensalmente, 

para prestação de contas a todos os envolvidos.

Estas são algumas das propostas que poderiam fa-

zer parte de um projeto de articulação com os principais 

agentes envolvidos, visando dar sustentabilidade social e 

política ao programa. A exemplo de inúmeros conselhos 

e câmaras técnicas existentes, esta câmara poderia ter 

participação de representantes do governo, do parceiro 

privado e da sociedade civil.

1.  A Área Central definida por Sehab e que compreende os assenta-

mentos aqui citados, abrange as subprefeituras da Sé, Mooca, Pinhei-

ros e Lapa. O número de domicílios é informado pelo Censo IBGE 2010. 

Tópico Beneficiados

Administração pública

Parcerias
Agentes 

financeirosGoverno 
municipal

Governo estadual Governo federal

Sistema viário e 
mobilidade

beneficiários do 
PIAC/Casa Paulista 
frequentadores, 
trabalhadores, 
consumidores e 
moradores locais 
comerciantes e 
prestadores de 
serviços locais 
usuários do 
transporte público 
que transitam pela 
região 
turistas

Secretarias 
municipais 
Desenvolvimento 
urbano 
Infraestrutura 
urbana 
Transportes 
Serviços 
Subprefeituras 
Verde e 
meioambiente 
Segurança urbana 
 
Empresas 
municipais 
SPTuris 
SPTrans 
CET

Secretarias Estaduais 
Transportes 
Metropolitanos 
Meio Ambiente 
 
Empresas estaduais 
CPTM 
EMTU 
METRÔ 
CETESB 
EMPLASA 
 
Autarquias estaduais 
DAEE  

Governo federal 
Ministério das 
Cidades

 
Concessionarias de 
serviços 
Energia 
Gás 
Voz e dados 
 
Sociedade civil 
OnGs focadas em 
questões de mobilidade 
OnGs focadas em questõs 
de meio ambiente 
Associações empresariais 
locais 
Rede hoteleira 
Rede de estacionamentos 
Comércio local 
Serviços ligados ao 
turismo de negócios 
Mercado imobiliário 
Ministério Público 
Estadual 

Caixa Economica 
federal 
Banco do Brasil 
Prefeitura Municipalv

Patrimônio 
histórico e meio 
ambiente

beneficiários do 
PIAC/Casa Paulista 
frequentadores, 
consumidores, 
trabalhadores e 
moradores locais 
comerciantes e 
prestadores de 
serviços locais 
usuários do 
transporte público 
que transitam pela 
região 
turistas

Secretarias 
municipais 
Cultura 
Desesnvolvimento 
urbano 
Infraestrutura 
urbana 
Transportes 
Serviços 
Subprefeituras 
Verde e 
meioambiente 
Segurança urbana 
 
Empresas 
municipais 
SPTuris 
SPUrbanismo 
CET 
 
Conselhos 
municipais 
Preservação do 
patrimonio histórico 

Secretarias estaduais 
Meioambiente 
Cultura 
 
Empresas estaduais 
CETESB 
 
Conselhos estaduais 
COnDEPHAAT 
 

Governo federal 
IPHAn 
Ministério da Cultura

Concessionarias de 
serviços 
Energia 
Gás 
Voz e dados 
 
Sociedade civil 
OnGs focadas em questõs 
de meio ambiente 
Associações empresariais 
locais 
SESC 
SEnAC  
SEnAI 
Redes de serviços de 
alimentação 
Rede hoteleira 
Serviços ligados ao 
turismo de negócios 
Ministério Público 
Estadual

Caixa Economica 
federal 
Banco do Brasil 
BnDES

Usos não 
residenciais 
- comércio, 
prestação 
de serviços, 
indústria 
leve, cultural, 
educacional e 
esportivo

beneficiários do 
PIAC/Casa Paulista 
frequentadores, 
consumidores, 
trabalhadores e 
moradores locais 
comerciantes e 
prestadores de 
serviços locais 
usuários do 
transporte público 
que transitam pela 
região 
turistas 
 

Secretarias 
municipais 
Assistencia social 
Controle urbano 
Cultura 
Esportes 
finanças 
Habitação 
Infraestrutura 
urbana 
Serviços 
Subprefeituras 
Segurança urbana 
 
Empresas 
municipais 
SPTrans 
SPTuris 
SPUrbanismo 
CET 

Secretarias estaduais 
Desenvolvimento 
social 
Habitação 
 
Empresas estaduais 
CDHU 
SABESP 
CETESB 
 
Autarquias estaduais 
DAEE 
 
fundações estaduais 
fDE 

Concessionarias de 
serviços 
Energia 
Gás 
Voz e dados 
 
Sociedade civil 
OnGs focadas em 
questões de moradia 
Associações de moradores 
Associações empresariais 
locais 
Movimentos sociais por 
moradia 
Redes de supermercados 
Redes de serviços de 
alimentação 
Rede hoteleira 
Rede de estacionamentos 
Serviços ligados ao 
turismo de negócios 
Universidades 
Ministério Público 
Estadual

Caixa Economica 
federal 
Banco do Brasil 
BnDES 
fundos estaduais e 
municipais

Habitação social beneficiários do 
PIAC/Casa Paulista 
frequentadores, 
trabalhadores e 
moradores locais 
comerciantes e 
prestadores de 
serviços locais 
 

Secretarias 
municipais 
Assistencia social 
Controle urbano 
Cultura 
Esportes 
finanças 
Habitação 
Infraestrutura 
urbana 
Serviços 
Subprefeituras 
Segurança urbana 
 
Empresas 
municipais 
SPTrans 
SPUrbanismo 
CET 

Secretarias estaduais 
Desenvolvimento 
social 
Habitação 
 
Empresas estaduais 
CDHU 
CPTM 
EMTU 
METRÔ 
SABESP 
CETESB 
 
Autarquias estaduais 
DAEE 

Governo federal 
Ministério das 
Cidades 
Caixa Econômica 
federal

Concessionarias de 
serviços 
Energia 
Gás 
Voz e dados 
 
Sociedade civil 
OnGs focadas em 
questões de moradia 
Associações de moradores 
Movimentos sociais por 
moradia 
Rede de estacionamentos 
Ministério Público 
Estadual

Caixa Economica 
federal 
Banco do Brasil 
fundos estaduais e 
municipais 
Bancos privados 
Mercado imobiliario

MAPEAMENTO DE AGENTES INTERESSADOS E ENVOLVIDOS 



6. o MoMento de são pAULo 
À LUz dAs jUstificAtiVAs de pArticipAção no cAsA pAUListA, do entendiMento do progrAMA, e dA preMissA de qUe 
UMA ppp é o ModeLo MAis AdeqUAdo, o UrBeM ApresentA AqUi sUA coMpreensão de qUAL A qUestão A ser enfocAdA 
nA eLABorAção do projeto de interVenção nA áreA centrAL no AtUAL MoMento dA MetrópoLe de são pAULo.



50 51

O processo de repovoamento da Área Central está em 

pleno curso, fruto de uma ação espontânea do mercado. 

O processo demanda sua regulação, que ganhará impulso 

com o PIAC/Casa Paulista. 

Esse movimento é confirmado pela análise compara-

tiva da taxa geométrica de crescimento populacional nos 

últimos anos. A cartografia gerada com os dados do Censo 

20001 apresenta um quadro nítido e contrastante. Taxas 

negativas são detectadas em todo o centro expandido do 

município, enquanto taxas elevadas aparecem no anel pe-

riférico da metrópole. na cartografia gerada com os da-

dos do Censo 20102, o contraste entre centro e periferia 

se esvanece e a mescla cromática predomina. A metrópole 

deixa de ter um padrão definido de crescimento.

O momento de inflexão é anunciado pelos dados par-

ciais de 2007 quando uma nova onde de crescimento se 

caracterizou, tendo o seu epicentro nos distritos centrais. 

É curioso observar que esse movimento foi acompanhado 

pela perda de impulso nos distritos periféricos do muni-

cípio. Uma primeira hipótese para a interpretação desses 

dados é que parte da população residente nas periferias 

abandonou a capital em direção a lugares mais distantes e 

baratos, dentro ou fora da região metropolitana. Mas como 

justificar o repovoamento do Centro diante da baixo cresci-

mento vegetativo do município e de uma taxa de migração 

negativa? Quem seria a população participante do processo 

de repovoamento da Área Central?

Ao que tudo indica, a atual mobilidade social no país 

se reflete também na forma de mobilidade espacial na ci-

dade de São Paulo.  Aqueles beneficiados pelo acréscimo 

de renda e pela maior oferta de crédito estão obtendo os 

meios que lhes permitem se aproximar das áreas centrais 

da metrópole, antes inacessíveis. O repovoamento em es-

cala da Área Central encontrou na classe média uma popu-

lação que compartilha dos valores da moradia no centro e 

que dispõe de recursos mínimos para arcar com os custos 

mais elevados dessa localização.

O PIAC/Casa Paulista propõe um programa abran-

gente. Visa atender faixas de renda de 0 a 10 salários 

mínimos, o que cobre um espectro amplo e diverso que 

inclui pessoas pertencentes a diversas classes sociais. A 

demanda original é destinar 25% das unidades a serem 

construídas para a faixa de renda Rf1 (R$ 622,00 a R$ 

1.245,00) que corresponde à classe D; 65% para as faixas 

de renda Rf4 a Rf2 (R$ 1.245,00 a R$ 2.489,00) que cor-

respondem à classe C; 10% para as faixas de renda Rf 5 

(R$ 3.111,00 a R$6.222,00) que corresponde à classe B. 

O objetivo é fazer do programa um instrumento efetivo 

de política pública que garanta a diversidade social no 

tecido urbano da cidade.

O PIAC/Casa Paulista chega em hora oportuna para 

oferecer a necessária regulação das distorções naturais 

do mercado imobiliário, no momento em que o processo 

de povoamente ganha intensidade. Sua missão é garantir 

a permanência daqueles que já habitam o centro em con-

dições precárias, em especial nos cortiços desse territó-

rio, assim como ampliar o acesso à moradia, em especial 

àqueles que já trabalham no local. 

O repovoamento da Área Central se reforça com 

outro dado animador. no que diz respeito à oferta de 

emprego, a comparação dos dados dos Censos 2000 e 

2010 demonstra que todos os demais distritos presen-

tes no Programa de Parceria da Agência Casa Paulista 

apresentam crescimento, variando entre 17% no distri-

to Sé a 100% no distrito República. no que tange a rela-

ção emprego por habitante, com exceção da Sé, todos 

igualmente apresentam melhores índices, variando entre 

10% em Santa Cecília a 72% na Bela Vista. Isto acrescen-

ta mais um argumento favorável à defesa do sucesso do 

programa. A aproximação da moradia ao emprego é ação 

necessária ao melhor equilíbrio da vida na metrópole.

Dado que esse o repovoamento da já é um fato, o 

foco da atenção deve voltar-se a imprimir escala, veloci-

dade, qualidade ao processo e, especialmente, desenhar 

a sua sustentabilidade no curto, médio e longo prazo. 

Pensar no “tempo” é o principal desafio a ser enfrentado 

pelo programa, desafio esse que impõe procedimentos 

específicos de projeto.

O centro de São Paulo já vivenciou outros ciclos in-

tensos de crescimento e adensamento, que à época fo-

ram impulsionados pelo processo veloz de urbanização 

da metrópole iniciado na década de 50.  A emergência de 

uma nova classe média tampouco é um fenômeno desco-

nhecido. Processo análogo ao atual ocorreu na década de 

70, em decorrência do milagre econômico. Mas a história 

conta que esses ciclos de urbanização atingiram um mo-

mento de apogeu seguido de declínio. A degradação e o 

esvaziamento do centro foram acompanhados pelo em-

pobrecimento da população lá residente, gerando toda a 

sorte de problemas que agora se quer reverter.

Os prejuízos gerados pela degradação patrimônial e 

social do tecido urbano trouxeram impactos negativos na 

capacidade de geração de renda da população, riscos à 

segurança pública, depredação ou subtilização do patri-

mônio construído. O abandono do centro desequilibrou 

a metrópole e sobrecarregou outras regiões da cidade 

onde o custo de implantação dos serviços públicos são 

sempre mais elevados. A dficuldade de controle dos pro-

cessos urbanos de São Paulo produz contínuas deseco-

nomias à metrópole.

A estruturação do PIAC/Casa Paulista na forma de 

uma parceria pública privada oferece ferramentas para 

se enfrentar a questão. O modelo de parceira se estrutura 

na concessão pública a um ente privado ao longo prazo 

extenso. O interesse do concessionário se comporá ao do 

governo do Estado na sustentabilidade do processo, o 

que implicará em corresponsabilidades na obtenção dos 

resultados do programa. Entendemos, portanto, que a 

principal questão dessa parceria não se restringirá à rea-

lização de espaços adequados à moradia do público, mas 

sim na elaboração de estratégias que sustentem a qualida-

de das suas formas de uso ao longo do tempo. Esse é um 

projeto que deve ser desenvolvido tendo em vista a reno-

vação contínua das atividades e programas que os novos 

espaços acolherão. E, sobretudo, na possibilidade de se 

habilitar a moradia na Área Central da metrópole enquanto 

instrumento de inclusão e desenvolvimento social.

1. fonte IBGE, Censo 2000

2. fonte IBGE, Censo 2010
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TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO DA METRÓPOLE 1991-2000

TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO DA METRÓPOLE 2001-2010

RECORTE NA ÁREA CENTRAL DA TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO 1991-2000

RECORTE NA ÁREA CENTRAL DA TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO 2001-2010
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RELAÇÃO EMPREGO POR HABITANTE 2001-2010

RELAÇÃO EMPREGO POR HABITANTE 1991-2000

RECORTE NA ÁREA CENTRAL - RELAÇÃO EMPREGO POR HABITANTE 2001-2010

RECORTE NA ÁREA CENTRAL - RELAÇÃO EMPREGO POR HABITANTE 1991-2000
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7. A coMpreensão dA qUestão 
dA MorAdiA nA áreA centrAL

oBjetiVos gerAis dA MAnifestAção são contextUALizAdos À LUz dA qUestão dA MorAdiA nA 
áreA centrAL de são pAULo. identificAM-se As rAízes HistóricAs, os proBLeMAs HABitAcionAis 
presentes e o pÚBLico ALVo A qUeM se destinA o piAc/cAsA pAUListA.
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A ideia aqui lançada é a de propor uma urbanização 

regeneradora, como única capaz de resgatar a relação 

dinâmica ainda existente entre as atividades urbanas 

cotidianas da cidade e as funções de seu território7. 

Rever estas funções urbanas, ampliá-las e renová-las, 

ao longo do processo de construção deste programa, 

serão estratégias desejáveis de intervenção, desde que 

entendam o centro como um lugar dinâmico e adequado 

para múltiplas atividades. É o que a PIAC/Casa Paulista 

oferece, como grande oportunidade de equalização dos 

diversos territórios centrais, agrupados em setores e en-

tendidos como um único conjunto social, econômico e 

físico no centro da metrópole. O entendimento da urba-

nidade da Área Central é o valor necessário ao projeto de 

intervenção, permitindo a coexistência e a aderência da 

população a esta política pública.

Em destaque, os bairros centrais, compostos por áreas especificas 

de diferentes distritos. Junto com o centro histórico formado pelos 

distritos da Sé e República, caracterizam a Área Central de São Paulo.

7.1 áreA centrAL 
de são pAULo
7.1.1 conceito de áreA centrAL

A Área Central da cidade de São Paulo se caracteriza por 

um território com identidade precisa, não só para o município 

mas também para toda a região metropolitana. Essa identi-

dade se constituiu dado o papel da Área Central na história 

de formação da metrópole, seu patrimônio edificado, seus 

espaços públicos singulares que nela se estabelecem e sua 

singular diversidade, econômica, cultural, tipológica, mas 

principalmente humana. Trata-se de um território demo-

crático graças a multiplicidade de grupos sociais que dele 

se apropriam através da moradia, do trabalho, do lazer ou 

das oportunidades que esta região oferece. Mas é também 

reconhecido pelos graves problemas sociais que apresenta.

A Área Central é um território de características 

particulares, de abrangência metropolitana “sustenta-

do por um sistema de fluxos de circulação e transporte que 

garantem condições de acessibilidade únicas na cidade1. 

Circulam diariamente por este território, em diferentes 

modais de transporte, mais de 2 milhões de pessoas2, 

originadas de vários pontos da cidade. Possui diversas 

estações de metrô e trem metropolitano, 03 terminais 

de ônibus com mais de 250 linhas. Do total de pessoas 

que circulam pelo centro, mais de 50 % se utilizam do 

transporte coletivo. 

Além da grande mobilidade apresentada por este 

território, o patrimônio nele contido é fundamental para 

a compreensão de sua importância. É lugar das múlti-

plas tipologias de edifícios, desde os de uso habitacional 

como o Copan, com suas kitchenettes que coexistem com 

apartamentos de mais de 200m², até as galerias comer-

ciais, surgidas nos anos 50 e que provem ao tecido urba-

no uma qualidade impar de uso e ocupação. É também 

lugar da história, com edifícios monumentais que repre-

sentam a passagem da cidade colonial para a cidade mo-

derna, tombados pelos órgãos de preservação ou mesmo 

abandonados, como o caso das antigas indústrias, que 

foram propulsoras do desenvolvimento paulistano e da 

condição econômica formadora da metrópole. Por últi-

mo ainda representa o território com maior variedade 

de espaços públicos na cidade, desde praças, parques, 

largos e lugares de manifestação, bem como instituições 

e repartições que representam os órgãos de governança 

sobre a cidade. O Centro nada mais é para a cidade do 

que a representação do espaço da vida coletiva3 e, pos-

sivelmente, da expressão da cidadania.

7.1.2 AssiMetriAs dA áreA centrAL
Vale aqui definirmos o conceito de TERRITÓRIO para 

entendermos as diferenças internas à Área Central da ci-

dade. Este conceito pode ser entendido como um espaço 

preciso onde o homem exerce a sua ação, transformando-

-lhe as condições físicas, impondo-lhe sua ordem4. Dife-

rentes ordens para diferentes vocações em um espaço 

central de caráter metropolitano, constituem-se sempre 

como elementos determinantes na criação da cidade, 

propicio para a vida social, cultural e econômica. A Área 

Central possui, neste sentido, mais de um território.

Os territórios centrais são, portanto, divididos em 

duas áreas distintas: o Centro e os Bairros Centrais5. O 

Centro é definido administrativamente pelos distritos 

da Sé e da República, majoritariamente ocupados por 

atividades de comércio e serviços. já os Bairros Centrais 

são aqueles onde historicamente sempre houve presen-

te a função residencial, mas que, dada sua proximidade 

com o Centro, também absorvem uma gama diversa de 

outros usos e atividades. São alguns dos bairros que se 

encontram presentes nos distritos de Santa Cecilia, Bom 

Retiro, Pari, Brás, Liberdade e Bela Vista. A população, 

as formas de uso do espaço, os serviços e as atividades 

destes bairros não se referem exclusivamente a ques-

tões de abrangência locais e de vizinhança, mas sim na 

escala de toda a cidade. 

7. A coMpreensão dA qUestão 
dA MorAdiA nA áreA centrAL
oBjetiVos gerAis dA MAnifestAção são contextUALizAdos À LUz dA qUestão dA MorAdiA nA 
áreA centrAL de são pAULo. identificAM-se As rAízes HistóricAs, os proBLeMAs HABitAcionAis 
presentes e o pÚBLico ALVo A qUeM se destinA o piAc/cAsA pAUListA.

Área Central de São Paulo, com os setores de intervenção do PIAC/Casa Paulista demarcados. Observe que os bairros próximos ao centro, Cambuci e 

Belém (Setor D e F) são bairros próximos ao centro e não com características urbanas que os definam como bairros centrais.

Destacamos ainda que além do Centro e dos Bairros 

Centrais, o PIAC/Casa Paulista propõem intervenções 

em dois bairros próximos ao centro, a saber Cambuci e 

Belém. Este bairros possuem características morfológi-

cas e atividades próprias, que não dependem necessa-

riamente das dinâmicas centrais. Possuem centralida-

des próprias, relações individuais com o espaço público 

e identidades precisas. O que confere a eles certa inde-

pendências nas ações de renovação urbana necessárias 

à seu desenvolvimento.

Vivenciar a Área Central demanda, portanto, a cons-

trução de outras relações de urbanidade que exigem a 

articulação entre as questões locais e, no caso de uma 

cidade como São Paulo, metropolitanas. Seus limites são 

definidos pelos elementos morfológicos formadores do 

tecido urbano, por seus aspectos funcionais, composição 

populacional, presença de tipologias de edifícios relevan-

tes e por seus espaços públicos. Conjuntos agrupados de 

maneira única na cidade, mas de forma assimétrica6. 

Essa urbanização desigual decorre do processo his-

tórico de formação da cidade. nesse processo, a colina 

onde se instalou o primeiro assentamento urbano e os 

trilhos da antiga Santos-jundiaí definiram dois vetores de 

desenvolvimento distintos. As áreas mais abastadas e con-

solidadas seguiram vetor sudoeste, com a oferta inicial de 

áreas residenciais e posteriormente serviços e comércios 

especializados. já as áreas industriais e os bairros operá-

rios consolidaram-se do outro lado dos trilhos do trem, a 

leste. É, portanto, um dos territórios melhor atendidos de 

toda a cidade pela oferta de infraestrutura, equipamen-

tos, espaço público e empregos, que não se distribuem de 

forma equitativa. Esta condição confere ao território uma 

oportunidade ímpar de transformação, equilibrando-se 

algumas funções a guisa de um desenvolvimento econô-

mico e social, mas mantendo sua imagem, historicamente 

reconhecida, de multifuncionalidade.

Configuração assimétrica da Área Central que deverá ser equilibrada 

pela proposta de renovação.
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7.2 A qUestão 
dA MorAdiA

Abertura com um pano de fundo mostrando os anteceden-

tes históricos, cobrindo ao menos os anos 90 e 2000 com os se-

guintes pontos roteiro:

• O problema habitacional qualificando a demanda 

por tipo de problema

• Anos 90 – A ação pública em resposta aos movimen-

tos sociais

• Anos 2000 - Plano diretor e programa morar no cen-

tro, articulação dos programas municipais, estaduais 

e federais

• Limites da ação pública em termos de produção e de 

regulação, mercado aquecido x produção em baixa

Até os anos 1960, a cidade de São Paulo consolidou o 

ponto central de sua estrutura urbana rádio concêntrica como 

o polo principal de negócios, trabalho, moradia, lazer, servi-

ços. Usos conviventes – a leste pelos mais pobres, a oeste pe-

los mais ricos – que foram aos poucos se descolando, em fun-

ção do deslocamento do(s) centro(s) de serviços e de moradia 

para outros setores da cidade, os mais ricos desenvolvendo-se 

no vetor oeste da cidade.

O centro perdeu sedes de grandes empresas, especial-

mente as do capital financeiro mas, principalmente, moradias. 

Permaneceram no tecido urbano central os cortiços, como que 

a mostrar que havia uma parcela da população interessada nas 

vantagens locacionais em detrimento dos custos elevados de 

aluguel e condições de vida, muitas vezes, bastante precárias.

A partir do final dos anos 1980 e durante os anos 1990, 

decorrente da abertura política e da promulgação da nova 

Constituição, governos municipais e os movimentos sociais se 

reorganizam, para implementar políticas públicas inclusivas e 

recuperar o controle do uso do solo urbano.

não por acaso, neste contexto, movimentos de moradia 

organizados recuperam o uso de imóveis ociosos, como forma 

de reivindicar a reocupação e requalificação do centro urbano 

da cidade de São Paulo. 

Ao mesmo tempo em que se iniciam ações voltadas ao 

reordenamento territorial (Plano Diretor), e ao atendimento 

habitacional dos moradores de cortiços, os movimentos con-

quistam os primeiros projetos públicos para utilização de pré-

dios ociosos para uso habitacional (PAR Reforma).

Durante os anos 2000, as políticas de desenvolvimento 

urbano e habitacional se desenvolveram em ritmo aquém do 

desejado e necessário para garantir o reequilíbrio de usos e 

qualidade urbana para o centro da cidade. Ao mesmo tempo, 

a economia brasileira vivencia um crescimento econômico só-

lido, parte em função de programas de crédito que dinamiza-

ram, sobretudo, o setor imobiliário.

Com isto, ao mesmo tempo em que o centro ainda sofre 

efeitos negativos do abandono e fragmentação de tecidos 

urbanos, carentes de requalificação e articulação (viária e de 

usos) e ainda apresenta mais de 8.000 famílias morando em 

cortiços ainda não requalificados, a retomada do crescimento 

imobiliário aponta claramente o repovoamento do centro da 

cidade. 

Se a parcela deste crescimento devida ao poder público 

é pequena – durante a primeira dos anos 2000, o poder públi-

co produziu 4.260 unidades habitacionais de interesse social, 

equivalentes a 7% do total de 59.454 domicílios novos que a 

Área Central recebeu, segundo dados do Censo IBGE 2000-

20108, o poder público, por sua vez, garantiu inovações no 

campo legal que garantiram avanços para a habitação na Área 

Central, tais como a promulgação do Plano Diretor (especial-

mente as ZEIS 3), isenções tributárias para produção de HIS, e 

condições institucionais, através de programas habitacionais 

para esta faixa de renda, especialmente voltados para a Área 

Central.

Por outro lado, o setor imobiliário isoladamente não tem 

condições de avançar além da produção do lote, criando mui-

tas vezes espaços residuais que não dialogam com o tecido 

urbano do entorno.

Para que a cidade usufrua do crescimento econômico 

imobiliário com qualidade de vida, é necessário que os agentes 

públicos, privados e sociais articulem ações para garantir aces-

so à moradia digna pela população mais pobre, requalificação 

urbana e ambiental de tecidos degradados, ociosos ou obso-

letos, integração do uso habitacional com postos de trabalho, 

etc. Estas ações não poderão ser resolvidas por nenhum destes 

três setores isoladamente.

Para que o setor habitacional lance mão dos créditos fi-

nanceiros disponíveis, aumente o ritmo de produção e garanta 

qualidade arquitetônica e urbanística dos empreendimentos e 

de sua relação com a cidade, propomos criar as condições de 

sinergia entre os setores público e privado, especialmente ao:

a. associar o aporte de recursos públicos existen-

tes, especialmente os do Programa Minha Casa 

Minha Vida (por seu alto valor de subsídio às famí-

lias), para a produção dos empreendimentos habi-

tacionais;

b. associar estes empreendimentos a uma gama de 

novas oportunidades de negócios que o crescimen-

to da Área Central pode fomentar;

c. produzir espaço público de qualidade.

7.3 pÚBLico ALVo
O Brasil passa por um processo rápido e intenso de 

transformação social com uma melhora inédita na dis-

tribuição de renda, fenômeno sem precedentes que já 

completa 20 anos seguidos.9 Embora seja um fenômeno 

amplamente reconhecido, a forma como o aumento na 

massa de renda se concretiza em estilo de vida e consumo, 

particularmente na classe C (Rf2, 3 e 4), ainda não é muito 

claro, tanto para o setor privado quanto para o setor públi-

co. Hoje no Brasil, os segmentos de renda BCD, que res-

pondem às faixas de renda Rf5 a Rf1, representam 133.4 

milhões de pessoas10, as quais se distribuem na pirâmide 

sócio econômica da seguinte forma:

ver este público como uma massa indistinta implica na 

perda de uma oportunidade significativa de integração 

e comunicação com este público. 

Desenvolver um olhar atento para as transforma-

ções vividas pelas camadas médias e pobres da popula-

ção abre a possibilidade de posicionamento antecipado 

junto um segmento que ampliou a sua capacidade de 

compra, tem um repertório cada vez mais apurado em 

relação ao consumo e começa a construir um relacio-

namento com as marcas que apresentam uma proposta 

de valor relevante e são capazes de fazer parte do seu 

projeto de vida. neste contexto, não basta disponibilizar 

produtos e serviços, é preciso gerar um real envolvimen-

to com a realidade e o projeto de vida destes segmentos.   
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A Classe C representa 33,7% da população e detém 

31% da massa de renda. Contudo, a melhora na situação 

econômica do país não impactou somente no processo 

de mobilidade social da Classe C: de 1995 a 2009, todo o 

segmento médio, incluindo classes B e D, também cres-

ceu. A região sudeste representa 41,2% da população 

brasileira (76.318.641 de pessoas) tem 16% da popula-

ção pertencente à classe B, 43% da população pertencen-

te a classe C e 22% da população pertencente a classe D.

O atual cenário de intensa mobilidade social do pú-

blico dos segmentos médios e de menor renda coloca de-

safios importantes para as políticas públicas: insistir em 

Há claramente uma mudança nos parâmetros usados 

para definir as classes sociais, inclusive entre as mais bai-

xas. Os bens de consumo contribuem para a construção de 

identidades e servem como marcadores de mudança de 

uma classe social para outra. Além da escolaridade, os bens 

de consumo que sinalizam tais mudanças são os alimentos, 

a moradia, o automóvel, o computador e o acesso a lazer. 

Se os bens funcionam como bandeiras ou comunica-

dores na vida social, precisamos entender simbolicamente 

como estas classes se definem e encontram sentido para 

as transformações que vivenciam neste momento.  

Se olharmos apenas para a classe C (composta por 
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Rf2, 3 e 4), há uma diferenciação importante entre os seg-

mentos que compõem esta classe, não só no que diz res-

peito ao número de domicílios e massa de renda, mas na 

forma de se definir e de consumir. A classe C já tem acesso 

a um amplo espectro de produtos e serviços, o segmento 

C+ (Rf4) e C- (Rf2 e 3) vivem momentos de consumo di-

ferentes. A classe C+ encontra-se em nítido processo de 

diferenciação em relação aos grupos de menor renda. Esta 

classe encontra-se melhor posicionada em seu processo 

de ascensão, tem como projeto melhorar de vida e usu-

fruir o que conquistou. já a classe C- teve acesso a bens 

e serviços, mas se endividou e hoje tem que administrar 

uma cesta de compras maior e mais exigente no seu orça-

mento, que inclui o pagamento da TV a cabo e da escola 

particular, entre outros. Em que pese o fato da classe D 

(Rf1) ainda encontrar dificuldade em acessar produtos e 

serviços, principalmente em crédito, devido à restrição e 

irregularidade da renda proveniente do trabalho informal, 

as classes DE têm ganhado poder de compra. Enquanto o 

segmento de renda B (Rf5) contribuiu com 24% no cres-

cimento dos gastos, a classe C+ e C- contribuíram respec-

tivamente por 22% e 18%. já as classes DE contribuíram 

com 34% no crescimento das despesas.11

As despesas com moradia representou o maior gasto 

do brasileiro no último ano. Houve um aumento expres-

sivo de 14% nos gastos com aluguel entre 2010 e 2011. 

Por outro lado, houve uma redução dos gastos com con-

domínio. O desejo de viver melhor é uma realidade. 45% 

dos homens e 40% das mulheres de classe C deseja obter 

um imóvel maior ou melhor localizado atualmente. já os 

gastos com prestações da casa própria foi o item que mais 

cresceu proporcionalmente na lista de despesas, com um 

aumento de 23%.12 

O aumento dos gastos com bens duráveis e com a 

manutenção da casa também se faz presente. A variação 

de gastos no lar entre 2009 e 2011 teve um aumento de 

20% para manutenção da casa e 27,8% com eletrodomés-

ticos.13

É essencial, portanto, analisar em maior profundida-

de todas as características desse público, seja para o de-

senvolvimento de produtos e serviços, a oferta de alterna-

tivas de habitação, o acesso a crédito ou ações de relacio-

namento. A base da pirâmide é numerosa, diversificada, 

tem um enorme potencial de consumo e de geração de 

renda, basta ter um olhar atento e aberto para enfrentar 

seus desafios. As oportunidades são muitas e se colocam 

para quem estiver aberto para entender e se adaptar aos 

hábitos e às necessidades dessa parcela majoritária da 

população.

7.3.1 diferençAs entre fAixAs 
de rendA e cLAsse sociAL

7.3.1.1 o desAfio nA proMoção 
dA coexistênciA

Entre os desafios enfrentados hoje em relação ao pla-

nejamento e processo de urbanização dos grandes cen-

tros urbanos, coloca-se a possibilidade de afirmar a cidade 

contemporânea como um locus da pluralidade, de intera-

ção entre classes, do reconhecimento da alteridade e da 

diferença (netto et alli 2010). Esta ideia está baseada em 

um projeto de cidade articulada e integrada, o que pres-

supõe a mitigação dos mecanismos de segregação urbana 

perpetuado pela formação de áreas social e espacialmente 

diferenciadas que reproduzem a distancia e a desigualda-

de na escala social. 

neste contexto, é importante lembrar que mesmo 

com a prosperidade vivida pelos segmentos médios da 

população, o Brasil ainda tem um alto nível de desigual-

dade. É importante considerar o movimento consistente 

das políticas públicas voltadas para reduzir a desigualda-

de nos últimos anos no país que levou a uma melhoria no 

coeficiente de Gini14 que passou de 0.59 para 0.53, entre 

2001 e 2007. Existem dois fatores estruturais que contribu-

íram para esta redução na desigualdade. O primeiro está 

relacionado ao acesso equitativo a educação que se soma 

às tendências demográficas de redução no tamanho das 

famílias e da melhoria nos índices de dependência da fa-

mília. O segundo motivo está relacionado ao acesso direto 

à renda promovido pelos programas de transferência de 

renda e pelo aumento no salário mínimo acima da inflação, 

que contribuíram para a melhoria da distribuição de renda 

secundária (Hailu e Soares 2009). Porém, apesar da queda 

importante na desigualdade, o país ainda ocupa uma po-

sição claramente negativa no cenário internacional entre 

os países com a maior desigualdade de renda do mundo. 

Tomando como medida o coeficiente de O.53, apenas sete 

países apresentam distribuição pior do que a do Brasil, se-

gundo dados da OnU: Colômbia, Bolívia, Honduras, África 

do Sul, Angola, Haiti e Comoros. 

Em relação ao Estado de São Paulo, o coeficiente de Gini 

é de 0.49 e encontra-se entre os mais baixos na comparação 

com outros estados, como ilustra o gráfico abaixo.15 

Tomando como ponto de partida a questão da desi-

gualdade e o conceito de uma cidade plural, entendemos 

que qualquer iniciativa de reurbanização e requalificação 

da Área Central de uma metrópole como São Paulo precisa 

enfrentar a questão da coexistência entre segmentos de 

renda distintos e propor uma solução a este desafio. Afinal, 

é preciso reconhecer que “a metrópole é produto da diversi-

dade da vida social, cultural e pessoal. Isto significa dizer que 

a cidade deve ser pensada, tratada e vivida como um bem 

público comum, e não como um espaço de desigualdades” 

(Barbosa 2009).

Diante disso, uma questão a ser enfrentada pelos pro-

gramas de requalificação e reocupação da Área Central da 

cidade está em como tratar a população que habita essas 

áreas. na maioria das vezes essas regiões perderam seu 

dinamismo porque o eixo econômico se deslocou, fazendo 

com que a região perdesse a sua capacidade de centrali-

zar várias funções econômicas e sociais. A população de 

maior renda deslocou-se para outras áreas da cidade, o 

que levou a Área Central a perder valor tornando-se mais 

acessível às classes menos favorecidas. Com isso, a Área 

Central deixou de receber a atenção do Estado e do setor 

privado e entrou em contínuo processo de degradação.

nesse quadro, como enfrentar os desafios e a requa-

lificação da Área Central de São Paulo hoje? Afinal, São 

Paulo é uma cidade moderna com um passado e núcleo 

histórico ameaçado ou praticamente esquecido. Trans-

formou-se em um centro urbano poluído e intransitável, 

onde seus núcleos históricos, via de regra, sucumbiram 

às pressões dos especuladores de terrenos. Enfim, Área 

Central transformou-se na síntese de uma “cidade pouco 

hospitaleira”, hostil a seus moradores e àqueles que nela 

circulam (freitag 2003). É importante lembrar que houve 

uma reversão significativa neste processo nos últimos 10 

anos nas áreas centrais de São Paulo. (Meyer et alli 2010). 

A exemplo de outras cidades brasileiras transforma-

das pela modernidade e pós-modernidade, São Paulo não 

conseguiu absorver e abrigar os segmentos mais pobres. 

Como consequência, criaram-se fossos insuperáveis entre 

os moradores enclausurados em condomínios fechados 

e as favelas, cidades satélites, moradores de cortiços e 

os sem teto. Trata-se de uma “cidade partida” (Ventura 

2002). Como desfazer as cercas e reconstruir as pontes 

entre estes universos que se encontram social e economi-

camente apartados? E de que forma a geografia e o tecido 

urbano podem contribuir para promover a integração e a 

coexistência entre diferentes grupos ou classes sociais? 

Existe uma controvérsia sobre a possibilidade em 

conciliar o projeto urbano, que implica em revalorização 

desses espaços, com um projeto social de inclusão e per-

manência da população em um projeto de requalificação 

das áreas centrais. Em geral, a tendência destes projetos é 

a de afastar esta população que tem dificuldades em arcar 

com a valorização dos terrenos e o custo de vida (Mariuzzo 

2012). Raros são os projetos de intervenção e requalifica-

ção bem sucedidos na resolução desses problemas. Via de 

regra se estabelece um processo de higienização social e 

gentrificação (elitização). Isto produz um melhoramento 

do espaço urbano, mas, ao mesmo tempo, promove a ex-

clusão social com a formação de áreas diferenciadas que 

promovem a segregação espacial. 
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A questão da exclusão social é definida não só como 

uma segregação espacial, mas também como uma série de 

restrições que o lugar impõe ao contato, comunicação e re-

lações sociais, limitando a interação social (freeman 1978). 

Este fato tem um impacto significativo também nas relações 

econômicas, entre indivíduos ou empresas, pois as trocas 

econômicas acontecem através das relações sociais. Afinal, 

“o que faz funcionar as empresas e dá vida aos mercados eco-

nômicos não é a universal e abstrata lei econômica da oferta e 

da procura, mas a cadeia de (inter) dependências e relações de 

confiança de que são feitas as redes. As sociologias da ciência e 

da economia convergem, assim para uma tipologia das redes” 

(Caillé 2003). 

Além da dimensão econômica, as redes de relaciona-

mento social são fundamentais para gerar uma maior inte-

gração entre classes e mitigar diferenças. Os segmentos mais 

pobres da população costumam ficar restritos a redes de re-

lacionamento menores com vínculos fracos, isto é, baseados 

apenas no núcleo familiar e poucos amigos. Em geral, redes 

de relacionamento ampliadas, mesmo constituídas por vín-

culos distantes, costumam potencializar as possibilidades de 

acesso ao capital humano e a trabalho. Desta forma, “indiví-

duos com poucos laços fracos estariam privados de informação 

de partes distantes do sistema social e estariam confinados a 

novas províncias e visões de suas amizades fechadas. Isto não 

apenas os isolariam das últimas ideias e modas, mas também 

os colocariam em posições desvantajosas no mercado de tra-

balho” (Granovetter 1983).

Para o público de menor renda C-D (Rf 1, 2 e 3), o capital 

social tem um peso tão importante quanto o capital financei-

ro. Afinal, a restrição das redes sociais é uma barreira impor-

tante para que os segmentos mais pobres possam acessar 

melhores oportunidades. Pessoas que são bem articuladas 

socialmente e conseguiram construir uma rede sólida de 

ajuda mútua conseguem ampliar sua capacidade de acesso 

a geração de renda, bens e serviços. Isto se reflete em indica-

ção de trabalho, cuidado com as crianças para poderem tra-

balhar, bem como na facilidade de acesso a benefícios sociais 

e culturais de baixo custo ou gratuitos. 

não só o acesso a bens e serviços pode reduzir as desi-

gualdades como também é importante considerar a qualida-

de do acesso a oportunidades e as condições para adquirir 

habilidades e utilizá-las de forma produtiva. neste sentido, 

a mudança para uma Área Central pode facilitar o acesso a 

oportunidades mais qualificadas. Afinal, a diferença na quali-

dade das oportunidades também perpetua as desigualdades 

principalmente na construção do capital humano e produti-

vo, como por exemplo, entre os estudantes que tem acesso a 

uma escola de pior ou de melhor qualidade. nenhuma forma 

de integração é efetiva e sustentável sem tratar da redução 

nas desigualdades de acesso e de qualidade dos serviços de 

educação, saúde, assistência social, trabalho, documentação 

e transporte, fundamentais para ampliar o grau de igualdade 

de condições. 

Tão importante quanto a igualdade e a integração física 

e econômica dos moradores de uma área degradada é a in-

tegração simbólica (Barro, Grosner e alli 2012). Como exem-

plo de integração que considera a integração simbólica como 

parte constituinte do processo de integração física e econô-

mica, vale destacar o processo de integração entre morado-

res e seu território feita nas áreas pacificadas da cidade do 

Rio de janeiro. neste contexto, a integração do público segue 

três grandes linhas que consistem na melhoria da infraestru-

tura, no acesso a bens culturais e a serviços:  

• Implantação, construção e recuperação de equi-

pamentos e áreas públicas, como praças, centros de 

esportes, clubes, ambientes para shows, cinema e 

teatro. 

• Promoção da autoestima a modernização dos servi-

ços disponíveis localmente, como a inclusão financei-

ra (com a instalação de caixas-eletrônicos e agências 

bancárias na comunidade) e a inclusão digital (com a 

instalação de telefones públicos e centros com acesso 

a computadores e internet com banda-larga).

• Recuperação da memória e história da comunidade 

que é de grande eficácia para o desenvolvimento da 

identidade local e sua autoestima. Pode ser alcançada 

pelo resgate da história do bairro, na definição de um 

calendário de eventos significativos à comunidade, 

na preservação de locais de valor histórico e na res-

tauração ou desenvolvimento de pontos turísticos.

Um equívoco comum é acreditar que as áreas degrada-

das dos grandes centros não possuem vitalidade. Segundo o 

professor da Universidade federal do Rio de janeiro, Carlos 

Vainer (Mariuzzo 2012), é exatamente o oposto, essas áreas 

são muito dinâmicas culturalmente. A dinâmica cultural for-

ma um lastro que estrutura a ação social e a torna relevante 

para seus atores. 

O espaço urbano precisa ser entendido a partir das 

ações sociais, deslocamentos cotidianos e interações. Como 

propõe netto et alli (2010), é preciso considerar os diferen-

tes mundos sociais coexistindo em uma mesma cidade onde 

encontram possibilidades reais de relação. Para criar espaços 

que asseguram a coexistência, é preciso considerar as dife-

rentes práticas de uso do espaço urbano feito pelas diferen-

tes classes sociais.  A criação de espaços restritos a um grupo 

e espaços de difícil acesso ao transporte coletivo são exem-

plos que afetam a possibilidade de encontro, em especial em 

cidades fortemente desiguais, como as brasileiras.

Os encontros costumam ser dispersos pelas ruas ou 

concentrados em pontos de ônibus, estações de metrô, locais 

de trabalho, lazer e consumo em edifícios complexos como 

shopping centers. Esses espaços e suas atividades atraem os 

atores sociais e dentro desses locais a vida social acontece, 

pois promovem a comunicação e relacionam os indivíduos a 

uma rede de atos individuais a redes de ações em sociedade. 

Da mesma forma, os aparelhos educacionais, culturais e áre-

as de lazer, em geral, democratizam a experiência de viver na 

cidade e com ela interagir. Por isso, mais do que desenvolver 

locais de encontros aleatórios, é preciso oferecer espaços de 

sociabilidade onde as interações podem ser mais democráti-

cas, intensas e voltadas para um interesse comum. 

É importante atentar para as formas de deslocamento 

distintas entre classes e propor soluções para as formas de 

mobilidade próprias de cada segmento. Entre os segmentos 

de maior renda, capazes de ter gastos maiores com 

transporte e consumo, os locais de atividade tendem a serem 

menos dependentes de uma localização específica e podem 

ser espacialmente distantes. nesse caso, o principal fator de 

construção de relações sociais e da rede social pessoal não 

é mais a proximidade, mas a mobilidade. Entre os grupos 

sociais de menor renda que tem um orçamento limitado 

para investir em atividades de lazer, a mobilidade é limitada 

por capacidade financeira. Em geral, os deslocamentos se 

fazem a pé ou por transporte público. Por isso, é preciso 

disponibilizar linhas, estações de transporte público e 

estacionamento de baixo custo para carros próximos aos 

aparelhos culturais e educacionais. Esta é uma forma de 

democratizar o acesso e criar uma estrutura urbanística 

capaz de fomentar a coexistência.  

Para promover a integração de áreas de segregação ou 

exclusão de forma efetiva e sustentável, é preciso considerar 

a construção de uma política pública voltada para este fim. 

Como propõe Barros, Grosner et alli (2012), vale a pena tam-

bém considerar um conjunto de dimensões a serem tratadas 

de forma integrada.16 Uma proposta de urbanização e requa-

lificação da Área Central de São Paulo precisar ser sustentada 

por uma política pública voltada para a promoção da integra-

ção e da coexistência, considerando os seguintes aspectos:

• A extensão da falta de integração: intensidade e a 

natureza da desintegração. Entender o desnível exis-

tente entre a área e o restante da cidade em relação 

às condições de vida dos seus moradores, quanto à 

prevalência de informalidade, pobreza, acesso a ser-

viços públicos e violência.

• Determinantes do hiato bairro-cidade: Entender os 

fatores determinantes dos hiatos entre a área e o res-

tante da cidade. Entender em que medida a falta de 

acesso a serviços públicos e à segurança decorre da 

desigualdade urbanística e da segregação dos mora-

dores destas áreas.

• Melhores práticas: Levantar ações, projetos e políti-

cas utilizadas no passado para promover a integração 

e aprender com as experiências anteriores.

• Propostas de políticas para a integração: ordenar o 

melhor leque de ações, projetos e políticas para alcan-

çar uma integração efetiva e duradoura com o menor 

custo social possível. É indispensável esclarecer como 

e por quais canais se avalia que tais intervenções são 

capazes de promover a integração;

• Viabilidade de implantação e dificuldades: nem sem-

pre as soluções potencialmente mais eficazes são 

viáveis do ponto de vista prático. Barreiras culturais 

ou políticas podem dificultar, ou mesmo impedir, que 

determinadas ações sejam implantadas. Dessa forma, 

a avaliação de viabilidade e o levantamento das bar-

reiras à implantação das ações propostas, assim como 

dos mecanismos que poderiam ser utilizados para mi-

tigar essas dificuldades, devem ser cuidadosamente 

analisados para garantir a efetividade das ações vol-

tadas à integração.
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7.3.1.2 cenários pArA As MUdAnçAs sócio 
econôMicAs qUe AfetAM essA popULAção

Como já mencionado anteriormente, a melhora da 

situação econômica do país não impactou somente no 

processo de mobilidade social da Classe C. no período 

entre 1995 e 2009, todos os segmentos médios, classes 

B e D, também cresceram. A participação dos domicílios 

de classe C foi a mais expressiva entre elas, passando de 

25% para 34%. 

Projeções feitas para o futuro mostram que este mo-

vimento tende a continuar, principalmente em relação à 

mobilidade ascendente intraclasse que tende a ter um 

incremento de 7% entre as famílias com renda superior 

a 1200 reais, como aconteceu a cada cinco anos nas últi-

mas décadas, como ilustra a tabela abaixo.

 no futuro, serão 53 milhões de famílias de classes 

BCD, pertencentes às faixas de renda Rf 1 a 5, que repre-

sentarão 75% da população brasileira (estimativa de 70 

milhões de domicílios e 217 milhões de pessoas). neste 

cenário, a classe C (Rf2, 3 e 4) será responsável por re-

ceber as famílias que estão em processo de mobilidade, 

sendo a única classe que cresce significativamente nos 

próximos anos. Seguindo a mesma tendência, a classe C 

responderá por 29 milhões de famílias, a classe B respon-

derá por 9 milhões e a classe D por 15 milhões em 2020. 

A projeção prevê também que as classes DE, de menor 

renda, terão o número de famílias reduzido até 2015 e 

que seguirá estável até 2020. 

O processo de mobilidade social terá impacto não só 

no número de famílias, mas também na massa de renda 

de cada estrato social. na última década, a evolução na 

massa de renda nos segmentos BCD (Rf 5 a Rf1) também 

foi expressiva quando comparado aos outros segmentos 

de renda. A participação da classe A na massa de ren-

da reduziu em - 6%, enquanto da classe C aumentou em 

+5%, já as classes B e D aumentaram sua participação 

em apenas 1%.

Enquanto a classe A vem perdendo importância na 

última década e em 2009 já perde a posição de 1º lugar 

para a classe C no total da massa de renda, no futuro ela 

ainda contará com importante concentração em nume-

ro de famílias, mas terá sua participação reduzida. Como 

um cenário para 2020, é possível prever que os principais 

ganhos em renda acontecerão nas classes intermediá-

rias, B e, principalmente C, enquanto a renda disponível 

no segmento D permanecerá estável. 

69 milhões

5

9

29
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2020

HIPóTESES

1. Projeção IBGE: 200.881 mil habitantes em 2015 e 208.280 mil em 2020;

2. Pessoas por família 3,1 em 2015 e 3,0 em 2020 (1009: 3,3)

3. Número constante de famílias DE (consistente com tendências da década 

oassada)

4. Mobilidade ascendente intra classe de 7% para as imagens com renda superior a 

1200 reais (ABC) a cada 5 anos.
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Este cenário de  crescimento da renda tende a se 

manter como um movimento contínuo até 2030. Uma 

pesquisa divulgada pela fGV, também baseada em da-

dos do IBGE, aponta para uma tendência de aumento na 

renda em todas as faixas de renda familiar acima de R$ 

1.000, como ilustra o quadro baixo.17

Este cenário reforça que o movimento de ascensão 

social é um movimento de longo prazo e presente em 

todos os estratos sociais. neste contexto, o segmento 

de renda Rf1 tende a reduzir em número de famílias, 

no longo prazo, como parte do processo de mobilidade 

social ascendente. Assim, as famílias de classe E devem 

ascender à classe D, as da classe D devem ascender à 

classe C e assim sucessivamente, contribuindo para o 

crescimento da classe média brasileira, particularmente 

nas faixas de renda (Rf2, 3, 4 e 5). 
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HIPóTESES

1. Crescimento médio do PIB de 4% ao ano entre 2009 e 2020;

2. Número de domicílios por grupo da projeção demográfica (gráfico anterior);

3. Crescimento anual da renda média dentro de cada grupo de renda: 

 E: 2,5% ao ano; D: 2% ao ano; C: 1,75% ao ano; B:1,25% ao ano; A: 0,75% ao ano.

VALORES ABSOLUTOS DA MASSA DE RENDA

VALORES ABSOLUTOS (EM MILHÕES DE REAIS)*

E

D

C

B

A

Total

57.248

174.677

440.176

315.189

417.632

1.404.921

57.115

179.151

604.535

470.749

555.903

1.867.453

64.620

197.797

756.895

570.205

618.283

2.207.800

Fonte: Estudo PlanoCDE (a partir da consolidação de dados do 

IBGE, PNAD 1992 a 2009)

*Deflacionado pelo INPC valores de jan/2010
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Implicações para moradia: 

• justamente por se tratar de um investimento de lon-

go prazo as tipologias de habitação a serem ofertadas 

precisam prever a evolução da massa de renda para 

continuarem relevantes: 

• Sabe-se que a mobilidade social vem acompanhada 

da vontade de acesso a produtos e serviços que não 

eram possíveis anteriormente. Portanto, as tipolo-

gias habitacionais precisam se manter interessantes 

e assim prever moradias que propiciem um espaço 

além do básico para que não percam relevância. As 

moradias, mesmo as de baixo custo, precisar estar in-

tegradas a serviços que atendam a demanda de uma 

classe em processo de mobilidade social.

• A hipótese de mobilidade social prevê uma dimi-

nuição significativa do número de moradias na faixa 

de renda até R$ 1 mil. Sendo assim, a maior parte dos 

investimentos deve ser direcionada às faixas de renda 

entre R$ 2 mil e R$ 4 mil (pesquisa fGV com dados do 

IBGE), para estar adequada a uma demanda futura.

7.3.2 coMportAMento do pÚBLico 
ALVo eM reLAção A MorAdiA

Os consumidores que passaram a integrar a classe 

C nos últimos anos estão mais otimistas, têm a compra 

de um imóvel novo como sonho de consumo e conside-

ram o preço como fator determinante no processo de 

compra.18 O consumidor da classe emergente tem mais 

dinheiro no bolso, aspirações claras de consumo, mas 

é ciente de suas limitações. 

O sonho de consumo dessa nova classe média, 

entretanto, é a aquisição de um imóvel novo, maior ou 

mais bem localizado. na sequência, citam o automóvel 

e a educação. De toda a maneira, este é o segmento de 

renda que mais investiu e pretende investir em novas 

moradias, sendo uma tendência principalmente para os 

segmentos BC (Rf 2,3 ,4 e 5). 

Esses mesmos consumidores também investem cada 

vez mais em produtos e serviços inacessíveis nos últimos 

anos, como TV por assinatura e Internet. A casa hoje se 

configura no principal espaço de lazer destas famílias, o 

que explica em grande parte o crescimento no consumo 

deste tipo de serviços no últimos anos, particularmente 

na classe C.

Investimento anual em novas moradias 
Por faixa de renda 2008 a 2030

INVESTIMENTOS ANUAL EM NOVAS MORADIAS
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a R$ 4000
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a R$ 8000

de R$ 8000 
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a R$ 32000

mais de 
R$ 32000

total R$ 194,4 bilhões
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Penetração de bens e serviços

Fonte: Amostra Mestra 2007 vs 2009 Nielsen | Homescan

A ampliação do acesso a serviços de telecomunica-

ções e bens duráveis se comprova pelos dados apresenta-

dos pela POf/IBGE.  Ao longo dos últimos anos, o salário 

mínimo subiu 72% em termos reais (1995-2010). O que 

chama a atenção neste período é o fato do padrão de con-

sumo ter mudado de maneira expressiva e migrado para o 

consumo de serviços de telecomunicações. Enquanto caiu 

a participação do gasto familiar com alimentação, houve 

um aumento expressivo com o gasto com serviços de te-

lecomunicações, sobretudo entre os segmentos de renda 

mais pobres, como demonstra o gráfico a seguir.

Outro aspecto importante a considerar é a organi-

zação familiar das famílias de classe CD (Rf1 e Rf2). Em 

geral, existe uma grande interação com a família extensa 

que muitas vezes coabita ou vive nas suas proximidades. 

42% das pessoas da classe C (Rf2, 3 e 4) tem parentes vi-

vendo na mesma vizinhança com uma distância média de 

210 metros19. 

O hábito de coabitar também é comum entre os seg-

mentos de menor renda. Este fato está relacionado não só 

à restrição da renda, mas também faz parte de uma prática 

social centrada na família e que se apoia em um sistema 

de ajuda mútua. 

PARTICIPAÇÃO DO TIPO DE DESPESA NO 
ORÇAMENTO fAMILIAR (%)

alimentação

telecom

Fonte: IBGE POF 2003 e 2009
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Implicações para moradia: 

• As tipologias precisam prever um número de 

pessoas no domicilio que muitas vezes extrapola 

a família nuclear.

• Considerar a alocação de pessoas do mesmo núcleo 

familiar em unidades próximas é um diferencial. 

• Considerar a coexistência de unidades de consu-

mo nos condomínios, o que requer um novo mode-

lo de moradia. Isto requer considerar estratégias 

que dialoguem com o compartilhamento e redu-

ção de custo nos serviços de: utilities (eletricidade 

e água), TV a cabo e internet, ajuda mútua (cuidar 

das crianças). 

7.3.2.1 principAis MotiVAdores 
de coMprA dA cAsA própriA

A procura por uma nova moradia pode estar vincu-

lada a motivações relacionadas ao imóvel em si mesmo, 

ao bairro, a motivações pessoais, ao desejo de investir o 

capital ou uma mistura desses fatores.

São motivações para procura de um imóvel:

• Conquista da casa própria – deixar de pagar alu-

guel ou sair da casa de terceiros.

• Investimento em um segundo imóvel para alugar, 

ter uma renda futura, principalmente na faixa de 

renda B (Rf5).

• Proporcionar maior conforto para a família (mais 

espaço, um quarto para cada filho, ter uma cozinha 

maior, quintal, jardim, vagas na garagem).

• Diminuir a distância do trabalho, isto é, adquirir 

mais tempo. 

• Mudar de bairro: Os adultos mais maduros fre-

quentemente procuram por bairros mais residen-

ciais com menos barulho, mas com bom acesso a 

serviços. Outros consideram que seus bairros têm 

se tornado violento e desejam morar em bairros 

mais seguros.

7.3.2.2 critérios de escoLHA de iMóVeis
O racional de escolha de um imóvel é formado por 

um conjunto de critérios que são basicamente os mesmos 

entre as classes sociais e pessoas em diferentes fases de 

vida. A diferença se encontra no peso em que cada critério 

tem para os diferentes perfis.

Em geral, os critérios se dividem em três grandes pi-

lares: 1. Preço e Condições de Pagamento; 2. Tipologia do 

imóvel; 3. Localização e características do bairro.

1. Preço e Condições de Pagamento: São uma 

condicionante de escolha dos outros dois critérios 

de escolha. Os indivíduos têm sua escolha limitada 

de acordo com sua renda mensal, distribuição dos 

gastos e estilo de vida. Quanto maior a renda, maior 

a exigência em relação à tipologia do imóvel, das 

condições de localização e infraestrutura do bairro, 

além de todos os outros elementos de escolha 

derivantes.

2. Tipologia do imóvel: A fase de vida tem uma influ-

ência importante na escolha do tipo de imóvel. Os 

jovens entre 18 e 29 anos que procuram indepen-

dência e desejam adquirir o primeiro imóvel, estão 

em busca de apartamentos pequenos que propor-

cionem praticidade, por exemplo, pelo fato de se-

rem mais fáceis de limpar. já as famílias que pos-

suem crianças desejam moradias mais espaçosas 

para criar os filhos com maior conforto e liberdade.

3. Localização e características do bairro: São focos 

de atenção importantes. Quando o consumidor de-

finiu a faixa de preço que tem condições de pagar 

e o tipo de imóvel que procura, a atenção se volta 

para a localização. O critério que define o que é um 

bairro bem localizado ou mais interessante em re-

lação aos outros depende do critério pessoal e da 

fase de vida. É um consenso que um bom bairro 

conta com uma infraestrutura urbana desenvolvida 

e alta concentração de serviços, comércio e equipa-

mentos sociais.

7.3.2.3 fAixAs de rendA e cLAsse 
sociAL coMo infLUenciAdor

As faixas de renda e suas respectivas classes sociais 

são importantes influenciadores na escolha de um imóvel. 

Quanto maior a renda maior a exigência em relação à infra-

estrutura do bairro, número de serviços e opções de lazer.

fAIxAS DE RENDA E CLASSE 
SOCIAL COMO INfLUENCIADOR

faixas de renda em R$

Distribuição 
das Unidades 
entre as 
faixas de Rf

Faixa RF1 - entre R$ 622,00 até R$ 1.244,00

Faixa RF2 - entre  R$ 1.244,00 até R$ 1.866,00

Faixa RF3 - entre  R$ 1.866,00 até R$ 2.488,00

Faixa RF4 - entre  R$ 2.488,00 até R$ 3.110,00

Faixa RF5 - entre  R$ 3.110,00 até R$ 6.220,00

25%

25%

20%

20%

10%

7.3.2.4 percepção soBre 
MorAr eM ApArtAMento

Os apartamentos são valorizados pela segurança e 

praticidade que proporcionam, embora haja reconheci-

mento por parte do público de que a vida em condomínio 

às vezes pode apresentar certos limitantes. Em todas as 

fases de vida há abertura para morar em apartamento, 

dependendo do preço, localização, tipologia e caracterís-

ticas do condomínio.

VANTAGENS DE MORAR EM APARTAMENTO

Para todo o público:

RF1: R$ 622 a RF5: R$ 6.220

Mais fortemente para 
Classe B  

(RF5: R$ 3.110,01 a 6.220)

• Conforto: É mais fácil de limpar por 

ser menor e não ter quintal. 

• Silêncio em função dos horários 

estabelecidos pelo condomínio; 

• Segurança (portaria, grades, 

muros); 

• Playground para as crianças 

brincarem com segurança e 

liberdade;

• Salão de festa;

• Salão de jogos;

• Serviços de limpeza (Não precisa se 

preocupar com caminhão de lixo); 

• Serviços do zelador; 

• Vagas cobertas e individuais; 

• Piscina. 

DESVANTAGENS DE MORAR EM APARTAMENTO

Para todo o público:

RF1: R$ 622 a RF5: R$ 6.220

Mais fortemente para 
Classe D 

(RF1: R$ 622 a R$ 1.244)

e Classe C2 

(RF2: R$ 1.244,01 a 1.866):

- Menor privacidade e autonomia, em 

função da:

• Lei do silêncio que limita os horários 

onde se pode fazer barulho;

• Regras do condomínio.

- Porteiro e zelador que acabam 

tomando conhecimento das pessoas 

que visitam a casa e dos horários dos 

moradores. 

- Menos espaço no apartamento:

• Para as crianças brincarem dentro 

de casa;

• Na cozinha e na área de serviço;

• Limitante na escolha do animal de 

estimação.

• Pagar condomínio – desembolso 

mensal e sem término que é um peso 

no orçamento familiar.
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7.3.3 cArActerísticAs dAs cLAsses sociAis 
e sUAs respectiVAs fAixAs de rendA, 
indicAndo As iMpLicAções pArA MorAdiA:

- Classe D (RF1: R$ 622 a R$ 1.244) e Classe C2 

(RF2: R$ 1.244,01 a 1.866): nestas classes há uma 

noção de comunidade muito forte. Em sua maioria, as 

pessoas nascem e crescem no mesmo bairro e criam 

seus filhos na mesma região. Há uma identificação com 

as pessoas que habitam o bairro e uma valorização de 

ser conhecido e conhecer os moradores. Essa rede so-

cial fisicamente próxima favorece a troca de favores e 

mesmo as relações comerciais e o empreendedorismo. 

Ao mesmo tempo, o lazer é garantido pelas interações 

sociais que acontecem dentro da comunidade: festas, 

churrascos, esportes. Há a presença de muitos traba-

lhadores informais e mães chefes de família.

- Classe B (RF5: R$ 3.110,01 a 6.220): É formada por 

um público mais exigente em todo seu processo de com-

pra e escolha. São mais atentos aos detalhes da tipologia 

do imóvel e da localização e infraestrutura. Ao mesmo 

tempo, a noção de comunidade é muito baixa ou inexis-

tente. A privacidade é muito valorizada e a interação com 

a vizinhança é baixa. Por isso, essa classe apresenta maior 

desprendimento para mudar de bairro ou região de acordo 

com os benefícios oferecidos pelo imóvel, preço e futuro 

bairro. O conforto também é valorizado. 

- jovens sem filhos (18 a 29 anos): Têm como princi-

pal motivador a busca pela independência. Seu objetivo é 

conquistar o próprio espaço, mesmo que este seja peque-

no e com condomínio simples. Os jovens e seu cotidiano 

dinâmico pedem por praticidade, não desejam grandes 

espaços que lhe deem trabalho para cuidar, como quin-

tais e jardim. A saída da casa dos pais e do bairro atual, 

frequentemente é motivada pela busca pela proximidade 

do trabalho e/ou pelo aumento do acesso a transporte e 

aos pontos de interesse da cidade que incluem o local de 

estudo e as áreas de lazer. Procuram privacidade já que 

estão saindo da casa dos pais em busca de um espaço pró-

prio e se sentem incomodados com barulhos a certa hora 

da manhã e problemas com a “Lei do silêncio” presente 

nos condomínios depois de certa hora da noite. nas en-

trevistas conduzidas para a elaboração deste documento, 

os jovens ficam bastante atraídos pela possibilidade de 

morar nos bairros centrais que têm um caráter histórico, 

pois é algo que agrega status: “É style morar próximo da 

esquina mais famosa do Brasil (São João com a Ipiranga)” 

Jovem, classe C2.

Implicações Para Moradia: O bairro ou condomínio 

precisa oferecer espaços que favoreçam a interação 

e a sociabilidade: campo de futebol, espaço para fes-

tas e churrascos, etc. É necessário prever próximo ao 

local de moradia espaços como creches para as mães 

que trabalham fora.

- Classe C1 (RF3 e 4: R$ 1.866 a 3.110):Esta é a atu-

al classe média brasileira que sentiu mais claramente os 

reflexos das políticas econômicas. É uma classe que bus-

ca certa distinção e embora viva atualmente em bairros 

populares e/ou periféricos deseja mudar-se para bairros 

mais bem estruturados e com maior concentração de pes-

soas com uma faixa de renda maior ou igual a sua. 

Implicações para moradia: É necessário prever 

uma exigência maior deste público em relação 

ao condomínio e à infraestrutura do bairro. É 

um público sedento pelo consumo e por isso se 

faz necessário pensar em pontos de venda que 

sejam locais de lazer além de locais de compra: 

por exemplo, hipermercados, shopping centers e 

fastfoods para satisfazer a essas duas necessidades 

simultaneamente.

Implicações para Moradia: Toda a tipologia e estru-

tura do condomínio precisa prever a valorização 

da privacidade e conforto por esta classe. Eleva-

dor é importante, e entre eles, há aqueles entre os 

pesquisados nesta classe que sugerem a divisão 

entre elevador social e elevador de serviço, pois 

há o incomodo de dividir o espaço com a coleta 

de lixo, por exemplo. A prestação de serviços é um 

foco de atenção, pois é um público crítico e menos 

tolerante. Os funcionários precisam ser bem trei-

nados e discretos. 

7.3.4 cArActerísticAs dos recortes 
por fAse de VidA AnALisAndo As 
iMpLicAções pArA A MorAdiA

Além da classe social, o momento de vida é um im-

portante influenciador na escolha de um imóvel, pois está 

diretamente relacionado às expectativas em relação ao 

futuro e consequentemente ao local onde se deseja ha-

bitar para viver. A fase de vida determina os elementos 

que serão priorizados na escolha, inclusive se a moradia 

precisa atender a demanda de um único individuo ou de 

uma família inteira.  

nesse processo, estão em questão critérios como espa-

ço/tamanho, localização, infraestrutura e especificidades do 

bairro, e inclusive a capacidade de desembolso do indivíduo 

ou família: quem não tem crianças em casa tende a ter mais 

capital para investir no imóvel e no condomínio em relação a 

quem ainda precisa sustentar seus filhos.

Implicações para moradia: Procuram por imóveis 

maiores e com quartos para as crianças. O espa-

ço externo do imóvel é bastante valorizado. no 

caso de casas, o quintal é um ponto de atenção, 

pois é o local onde as crianças podem brincar, 

onde se pode criar animais de estimação de 

porte grande e com mais liberdade, além de ser 

um terreno que pode ganhar novos usos com o 

passar dos anos. 

Implicações para moradia: Os imóveis podem ter 

plantas compactas e práticas. A cozinha e área 

de serviço podem ser pequenas e adaptável 

para móveis multiuso (importante ter espaço 

suficiente para estender roupa na área e mesa 

retrátil na cozinha). Estão abertos ao uso de uma 

lavanderia compartilhada e da baixo custo, pois 

estão em fase de montar a casa.

- Adultos com crianças em casa (30 a 49 

anos): Estas pessoas estão em um ciclo de vida onde de-

sejam se fixar no longo prazo, procuram um bairro e imóvel 

onde criar os filhos. A criança exerce grande influência na 

escolha da moradia, pois para os pais é importante que as 

crianças se adaptem ao ambiente e tenham espaço para 

aproveitar a infância. Há uma grande preocupação com 

a vizinhança, pois esta representa uma influencia na cria-

ção dos filhos e um fator de risco. Dessa forma, preferem 

áreas residenciais mais tranquilas e familiares para criar 

os filhos.

no caso dos apartamentos, as áreas de lazer são va-

lorizadas: playground e quadra esportiva, no condomínio 

ou próximas ao empreendimento, são essenciais para as 

crianças brincarem. Quando observam a infraestrutura do 

bairro, as escolas e sua proximidade são um ponto de aten-

ção, pois estão atentos ao tipo de educação que podem 

oferecer aos filhos.

- Casais com filhos adultos (30 a 49 anos): É um 

público que tem uma situação financeira mais tranquila, 

pois passou a ter uma renda menos comprometida com 

gastos com os filhos. Estes cresceram, agora trabalham e 

ajudam no pagamento das despesas da casa. A tendência 

no médio prazo é que a moradia comece a se esvaziar 

com a saída dos filhos para constituir família ou ter sua 

própria moradia. Por outro lado, há pais que querem 

manter os filhos por perto, morem no mesmo terreno 

ou construam no andar de cima da casa – até por uma 

questão econômica.

Implicações para moradia: É importante assegu-

rar conforto e comodidade para este público. 

Gostam de fazer compras em hipermercados.  

Acesso a transportes: estão em idade produtiva 

e precisam ter fácil acesso ao trabalho, à casa de 

parentes e amigos, a centros de compras e lazer, 

etc. A saúde é uma preocupação crescente, é im-

portante ter equipamentos de saúde por perto.

- Maduros / Aposentados (acima de 50 anos): Estão 

aposentados ou em vias de se aposentar. Desejam pas-

sar essa fase de vida com tranquilidade, mas com com-

panhia, gostam de conhecer pessoas e de uma boa con-

versa. não desejam tornarem-se solitários. Procuram um 

bairro tranquilo, mas que ofereça espaços de interação e 

sociabilidade entre a vizinhança, até porque muitos não 

trabalham e não tem um espaço de convívio social além 

do bairro de moradia.

Implicações para moradia: O envelhecimento da 

população trás a demanda por acessibilidade ao 

planejar as moradias, disponibilizando calçadas 

apropriadas, rampas e elevadores. O condomí-

nio e o bairro voltados para este público preci-

sam considerar espaços para sociabilidade:

• Clubes, associações recreativas ou centros co-

munitários, SESC, CEU, etc.

• Locais para oficinas e cursos: artesanato, es-

portes, dança, etc.

• Parques e praças.

• Áreas verdes são diferenciais na escolha de um 

bairro.

• Equipamentos de saúde.
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7.3.5 deMAndA por infrAestrUtUrA UrBAnA, 
serViços, coMércio e eqUipAMentos sociAis

Mais do que propor um conjunto de serviços isolados 

a serem ofertados aos futuros beneficiários e moradores 

das áreas de intervenção, entendemos que é preciso pro-

por um plano de desenvolvimento social capaz de garantir 

que a área urbana em torno dos empreendimentos perma-

neça organizada, acessível, segura e também produtiva no 

longo prazo. Por esta razão, é preciso criar uma sinergia 

entre os serviços ofertados, pois é uma forma de garantir 

a articulação das diversas potencialidades existentes nos 

bairros de intervenção e promover a coexistência entre as 

diferentes faixas de renda. 

A oferta de serviços aliada a uma estratégia capaz de 

gerar ativos e de potencializar o capital físico, financeiro, 

humano e social dos moradores viabiliza a melhoria da 

qualidade de vida, o empoderamento e a superação da 

vulnerabilidade dos segmentos de menor renda. Por isso, 

tão importante quanto o projeto urbanístico também é a 

eliminação das disparidades no acesso e na qualidade dos 

serviços sociais disponibilizados.

A partir destas questões, a oferta de serviços aqui pro-

posta procura atender às necessidades dos futuros mora-

dores em geral e, em particular, pretende suprir as lacunas 

estruturais que impedem as pessoas de menor renda de 

superarem sua vulnerabilidade socioeconômica. Por esta 

razão, a oferta de serviços foi organizada pela perspectiva 

da construção da cidadania e de democratização do acesso 

a serviços, considerando as seguintes dimensões: Geração 

de trabalho e renda, Educação e Saúde, Esporte e cultura, 

Infraestrutura, Comércio e Serviços.

A oferta dos serviços será feita por uma articulação 

entre o setor público, terceiro setor e iniciativa privada, de 

acordo com suas habilidades específicas para garantir o 

amplo acesso das diferentes faixas de renda a serviços de 

qualidade. Existem especificidades que se aplicam mais a 

uma ou outra faixa de renda. Por isso, indicamos serviços 

de qualidade gratuitos ou de baixo custo para atender os 

moradores de menor renda e facilitar o acesso a ativida-

des que potencialize suas habilidades sem gerar impacto 

no seu orçamento. já os moradores de maior renda que 

podem acessar serviços pagos, podem tornar-se clientes 

de serviços ofertados pelos moradores de menor renda, o 

que gera trocas mais efetivas entre os diversos perfis de 

moradores das áreas de intervenção. 

Afinal, a interação econômica contribui para a cons-

trução de um tecido social mais coeso, pois exige um in-

tercambio entre moradores e promove o desenvolvimento 

local. Ao mesmo tempo, a integração física e econômica 

dos futuros moradores ao bairro só se sustenta quando 

existe uma a integração simbólica. De todos os tipos de 

integração, talvez a simbólica seja a mais desconhecida. 

Existe, no entanto, consenso de que o desenvolvimento 

da identidade de uma comunidade e a promoção da sua 

autoestima são linhas de atuação promissoras. 

Este ponto se torna ainda mais relevante se conside-

rarmos o perfil de algumas áreas de intervenção mais de-

gradadas da Área Central da cidade e que têm uma voca-

ção mais industrial e comercial. nestes locais, é importan-

te não só promover a interação dos novos moradores com 

EDUCAçãO 

PROFISSIONAL

EDUCAçãO 

BÁSICA

CULTURA

ESPORTES

EMPREENDE-

DORISMO

INFRAESTRUTURA

água, esgoto,  

lixo, gás

OUTROS

comércio, serviços,

documentos

SAúDE

PREVENTIVA E 

CURATIVA

DIMENSÕES DA OfERTA DE SERVIÇOS
os moradores atuais como também fomentar apropriação 

e valorização de um território destituído de história, de 

dinâmicas sociais e de atributos positivos.

Além da infraestrutura tradicional de um bairro, há 

serviços que podem atender às demandas dessa nova po-

pulação da Área Central que será composta por indivíduos 

oriundos de outras partes da cidade e também incorporará 

parte dos atuais moradores da região central. A partir da 

pesquisa feita com os atuais moradores e trabalhadores 

dos bairros de intervenção, identificamos algumas de-

mandas não atendidas por infraestrutura urbana, serviços, 

comércio e equipamentos sociais.

Em todas as classes sociais e fases de vida, existe 

interesse pelo mesmo tipo de serviços e que podem ser 

classificados da seguinte forma:

- Elementares:

• Segurança (iluminação das ruas, presença de poli-

ciais);

• Limpeza (ruas sem lixo, construções pintadas, sem 

pichação);

• Saneamento básico.

• Acesso a transporte: principalmente ônibus e metrô 

e às vias de acesso principais, para quem tem carro;

- Básicos: 

1. Comércio e serviços de suporte às demandas habi-

tacionais (padaria, farmácia, supermercado médio ou 

hiper, posto de gasolina, banco);

2. Escolas e creche;

3. Equipamento de saúde (AMA,UBS ou hospital);

4. Espaços para prática esportiva e de lazer;

5. Delegacias de polícia.

- Diferenciais - elementos que valorizam um bairro:

– Praças e parques.

– Ciclovias.

• Aparelhos de cultura:

– SESC, CEU, CDM, teatros, bibliotecas, etc.

• Supermercados e Hipermercados.

• Shoppings Centers.

• Espaços de atividades para a terceira idade: trabalhos 

manuais (mulheres) e jogos de baralho (homens).

A partir estas demandas, mapeamos a oferta de ser-

viços disponível na cidade da São Paulo capaz de suprir 

as necessidades do público e dar apoio à nova dinâmica 

socioeconômica dos bairros e à intensificação de uso que 

será gerada pelo futuro adensamento populacional nas 

áreas centrais.

7.3.6 trABALHo e gerAção de rendA
Em relação à dimensão de geração de trabalho e ren-

da, sabemos que o avanço na crise do desenvolvimento 

capitalista e a sua reprodução ao longo de quase 25 anos 

a partir do final dos anos setenta no Brasil gerou um qua-

dro de esgarçamento do tecido social. O rebaixamento 

das condições e da relação de trabalho é uma realidade 

inquestionável, quando se observa que, em 2002, somen-

te 36% da renda nacional eram absorvidos pelo trabalho, 

enquanto em 1980 a renda do trabalho representava 50% 

de toda a renda nacional (Pochmann 2004).

Como consequência, o excedente da força de traba-

lho passou também a englobar não só os trabalhadores 

pobres e desempregados urbanos, mas também trabalha-

dores com maior escolaridade, com capacitação profissio-

nal e chefes de famílias. Isto levou estes trabalhadores a 

se voltarem para outros meios de organização da econo-

mia como forma de reduzir sua vulnerabilidade e ampliar 

suas possibilidades de geração de renda. Por esta razão, 

os serviços voltados para suprir as demandas de trabalho 

e renda devem promover não só inserção no mercado de 

trabalho, mas também informação complementar junto 

aos sindicatos. 
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O acesso à formação profissional é fundamental 

para garantir a transição ao trabalho formal. Por isso, é 

importante articular o apoio de iniciativas parceiras vol-

tadas para a formação e capacitação de mão de obra, ga-

rantindo que o trabalhador disponha de condições con-

cretas de inserção no mercado de trabalho. O apoio em 

formação profissional pode partir de instituições como 

SEnAI e SEnAC que oferecem serviços de contrapresta-

ção para a comunidade. nesta linha, o SEnAC tem uma 

parceria com o PROnATEC (Gov. federal) e Via Rápida 

(Gov. estadual) em que oferece atividades de formação 

técnica para o público de menor renda (concessão de 

bolsas). nas áreas centrais, a unidade Consolação, dis-

ponibiliza além da formação em negócios, cursos em 

TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Inserção no mercado de trabalho

Informação complementar:  

sindicatos com demanda de moradia

fomento ao empreendedorismo

SERVIÇO DESCRIÇÃO ESPECIfICIDADES

• Agência de empregos e treinamento (RH com ação dos sindicatos) 

- portaria, segurança, faxina, manobrista, monitores, jardineiro, 

segurança, pedreiros, eletricistas, etc). Balcão de empregos: www.

balcaodeempregos.com.br

• Pontos avançados de empresas de recrutamento e seleção de recursos 

humanos (zeladores, porteiros, auxiliares de limpeza, etc)

• Sindepress - Sindicato de Empregados em Empresas 

de Pretação de Serviços e Terceiros.

• Siemaco - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação 

de Serviços de Asseio e Conservação, Áreas Verdes e Limpeza 

Urbana.

• Incubadoras e Rubs de negócios. Parcerias: USP Leste 

(incubadora de negócios sociais), Artemisia - Aceleradora de 

negócios sociais, Hub, São Paulo (http://saopaulo.the-hub.net/)

Manutenção Doméstica

• Serviços de conserto de eletro-eletrônicos e de linha branca

• Serviços de reparos domésticos (pedreiro, encanador, eletricista)

 - por ex.: franquia Dr. Resolve

• Lavanderia

• Oficinas de costura

• Oficinas de reparo de sapatos

• Central de serviços de limpeza doméstica (possível parceria com 

agência de capacitação de mão de obra)

• Faxineiras e Diaristas

• Babás

• Espaço Pet: Local para cuidado e interação dos animais de estimação

• Locação de espaços de garagens a preço menor que os dos 

estacionamentos comerciais. Ex.: www.partatmyhouse.com

• Geração de renda via produção artesanal: Solidarium 

(www.solidarium.net), Elo 7 (www.elo7.com.br)

• Centro de treinamento para revendedoras porta a porta.

Atividade geradora de 

renda presente mais 

fortemente nas classes 

D, C2 e C1

Clientes: Classe B (RF5)

Foco nas Classes C1 e 

B (RF4 e 5)

Foco na Classe B (RF5)

tecnologia da informação e línguas. A formação nestas 

áreas desperta grande interesse entre os jovens de baixa 

renda que querem estudar, conforme mencionado ante-

riormente. 

Como consequência e para garantir a inserção no 

mercado, é preciso estimular a oferta de vagas para jo-

vens de menor renda e garantir seu acesso a serviços de 

intermediação de mão de obra. Outra possibilidade está 

em promover a geração de trabalhos no bairro e no seu 

entorno por meio da implantação de arranjos produtivos 

locais, da promoção de trabalho comunitário e do incen-

tivo ao empreendedorismo (Barros, Grosner, et alli 2012).

Entre os possíveis serviços e parceiros que poderão 

ofertar serviços listamos as seguintes:

Para os trabalhadores informais ou por conta própria, é 

importante oferecer alternativas transformadoras do modo 

de vida e de realização sustentada de um plano de negócios 

para fomentar o empreendedorismo e minimizar a fragilida-

de de seus negócios. Os micro e pequenos empreendedores 

precisam receber apoio sobre como montar um negócio e 

orientação para a melhoria da gestão e acesso a capital de 

giro via microcrédito produtivo. Estas iniciativas podem 

contar com o apoio do SEBRAE com orientação direcionada 

à formalização e aprendizado com a Trilha do Empreendedor. 

Soma-se a isto os serviços oferecidos por negócios da iniciati-

va privada que fomentam o empreendedorismo, tais como os 

hubs de negócios e suporte para o empreendedorismo social, 

oferecido pela iniciativa privada e terceiro setor. 

nas áreas centrais da cidade, a juventude será incenti-

vada a valorizar a educação e a inserção no mercado formal 

de trabalho como percurso para a inclusão e ascensão social. 

Além dos hubs e incubadoras de negócios, a organização de 

um centro tecnológico pode fomentar a geração de emprego 

na região, atraindo um novo público para as áreas mais degra-

das da cidade. Esta experiência tem se demonstrado bem su-

cedida em Recife com o Porto Digital que acaba de aportar em 

São Paulo20 e também em Buenos Aires com o Distrito Tecno-

lógico21. Ao mesmo tempo, é importante considerar os polos 

e incubadoras de negócios sociais como alternativas voltadas 

ao estimulo de atividades inovadoras de alto valor agregado e 

que podem apoiar o centro tecnológico. Criar parcerias com 

estas iniciativas pode fomentar o público jovem mais escolari-

zado, independentemente de classe social, a participar de uma 

iniciativa transformadora.

A oferta de serviços educacionais deve contemplar não 

só o acesso às escolas públicas e creches da região, como tam-

bém a oferta de escolas particulares de baixo e médio custo 

para atender à demanda de uma classe média emergente, 

principalmente entre as faixas de renda do Rf 3 e 4. Soma-se 

a isto, o fato de termos em alguns bairros onde as escolas pú-

blicas atendem a um número expressivo de alunos, enquanto 

em outros, encontramos escolas com um número bastante 

reduzido de alunos, como ilustra o gráfico a seguir: 

Este dado tem implicações claras sobre a necessida-

de de aumentar a oferta de escolas públicas em bairros 

como Santa Cecilia e Brás para atender a demanda dos 

novos moradores e eventualmente complementar com es-

colas privadas para os segmentos de maior renda. já para 

os bairros do Pari, República e Sé, onde as escolas apre-

sentam um numero menor de alunos, é preciso revitalizar 

a relação morador/escola, ressignificando e valorizando 

este espaço para os atuais e novos moradores. Também 

chama a atenção a baixa cobertura das escolas de ensino 

médio, tão relevantes para o seu processo de formação 

dos jovens e de fomento a profissionalização futura. 

Como apoio ao ensino fundamental e médio, é preciso 

oferecer não só o acesso à escola, mas também atividades 

de reforço escolar, pessoal ou via internet. Este programa 

pode auxiliar as crianças no seu processo educacional e 

os jovens que precisam passar por provas como o EnEM. 

Este serviço é essencial principalmente para o segmento de 

menor renda que recebem menor apoio em casa, entendo 

em vista que a maioria das mulheres são chefes de família, 

cumprem uma dupla jornada de trabalho e têm poucos anos 

de escolaridade. Os Centros da criança e do adolescente e 

os centros da juventude podem servir como rede de apoio 

às iniciativas pedagógicas e educacionais em cada uma das 

áreas de intervenção, particularmente nos recortes 1, 7, 8, 

9, 14, 10 e 16. Iniciativas de alfabetização de adultos e aque-

las voltadas para a terceira idade também precisam ser con-

templadas, particular nos bairros com maior concentração 

de idosos como os dos recortes 5, 6, 12, 13, 15 e 16.

Para ampliar as oportunidades para os mais jovens, 

é necessário que uma série de serviços e atendimentos 

seja prestada. A prioridade deve ser o acompanhamento 

e a orientação dos jovens, a começar pela oferta de pro-

gramas de aconselhamento, tutoria e familiarização com 

modelos de sucesso. É preciso ressignificar escola e traba-

lho formal-estável na escala de valores de adolescentes e 

jovens. Reconhecer a importância da escola e do trabalho 

é apenas o primeiro passo na retomada de um percurso 

socioeconômico seguro. Ao mesmo tempo, é importante 

garantir o acesso a oportunidades que permitam concre-

tizar essa retomada.

Como atividades de educação complementar, en-

tendemos ser importante trazer para os bairros as escolas 

técnicas e profissionalizantes, cursos de informática e os 

cursos de idiomas como forma de formar melhor os jovens 

para sua inserção no mercado de trabalho. Da mesma for-

ma, apoiar os adultos para enfrentarem os novos desafios 

colocados pelo mercado de trabalho e as demandas ge-

radas pelos grandes eventos esportivos que o Brasil irá 

abrigar nos próximos anos.

DADOS ESCOLARES

SETOR ALUNOS ENSINO ALUNOS ENSINO

Consolação

Santa Cecília

Bom Retiro

Pari

República

Sé

Brás

NRM, 23 de julho de 2012.

1830
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1132
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337
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1063
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Em relação aos serviços de saúde, sabemos que o siste-

ma público de saúde atende à população de menor renda, mas 

apresenta gargalos no atendimento aos problemas de média 

complexidade. O acesso às UBSs, AMAs e AME são fundamen-

tais para o público de menor renda e também para a classe 

média emergente. Contudo, existem iniciativas gratuitas do 

setor privado que conseguem oferecer informações mais cla-

ras e ordenadas sobre o melhor uso dos instrumentos de saúde 

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Educação complementar

Capacitação profissional

Estabelecimentos 

de saúde 

SERVIÇO DESCRIÇÃO ESPECIfICIDADES

• Escolas de idiomas (CNA, ENtry, Fisk, Skill, cursos de idiomas on-line como: 

Englishtown, Meu inglês, etc)

• Escolas de computação (há demanda para telecentros da PMSP)

• Escolas técnicas e de profissionalização

• Creches (Centro de educação infantil - CEI - convênio com PMSP) 

ou particulares - 0 a 6 anos)

• Centros de juventude (CJ - convênio com PMSP) 6 a 15 anos

• Centro da criança e do adolescente - 6 a 16 anos (CCA - convênio com PMSP)

• Centros de reforço escolar pessoal ou via site: Quadrado Mágico 

(www.qmagico.com.br), Geekie (www.geekie.com.br).

• Centro de idosos - pratticas físicas, convivência, trabalho, assessoria jurídica

• Alfabetização de idosos

• Escolas técnicas dos Sistema S (SESCM, SENAC, SENAI) - parceria em imóveis que 

serão objetos de restauro / modernização - formação profissional

• Pólos de  culturais e inovação - desenvolvimento e pesquisa - pólo digital, novas 

mídias, centro de memória, moda

• Universidades da região - convênios como acontece em Heliópolis com a São Camilo 

e a São Marcos, que oferecem vagas com bolsa e também serviços de atendimento 

especializado à comunidade (psicologia, pedagogia, alfabetização, etc)

• Coletivo Coca-Cola: Capacitação de Jovens para o varejo

• AES Eletropaulo Formação Profissional

• Gastromotiva: Formação de cozinheiros e empreendedores no ramo

• Microlins: cursos de profissionalização, informática e idiomas

• Atendimento médico (clínicas especializadas e hospitais)

• Laboratórios de análises clínicas

• Atendimento odontológico

•Farmácias (medicação industrializada e de manipulação)

• Saútil (www.sautil.com.br). Site que disponibiliza informações de como

• Instituto Movere: Tratamento de obesidade em crianças de baixa renda.

Foco nas Classes D, C2 
e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

Foco nas Classes D, C2 
e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

Foco nas Classes D, C2 
e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

Foco nas Classes D, C2 
e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

Foco nas Classes D, C2 
e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

Foco nas Classes D, C2 
e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

Classe D / C2 (RF1 e 2): Precisam 
da rede pública de saúde: UBS, 
AMA, AME, Hospital / Classe C1: 
Dr. Consulta

Classe C2 e C1 (RF2, 3 e 4): 
Lavoisier Popular

Classe C1: Sorridentes

Classe D, C2 e C1 (RF1, 2, 
3 e 4): Farmácia Popular

Foco nas classes D, C2 
e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

do estado. Um exemplo é o  Saútil22 , um negócio social que 

fez uma parceria com o Governo do Estado para disponibilizar 

informações gratuitas e acessíveis sobre os serviços ofertados 

pelo SUS e sobre a oferta de remédios de baixo custo. Este 

serviço pode servir como um apoio importante para os futuros 

moradores dos bairros de intervenção, principalmente dentro 

dos centros comunitários, lanhouses, telecentros e nas oficinas 

de organização comunitária. 

O acesso a serviços privados de saúde como policlíni-

cas, laboratório de análises clinicas e clinicas de serviços 

odontológicos de qualidade e baixo custo para atender a 

nova classe média torna-se cada vez mais relevante. Mui-

tas vezes estes serviços atendem à sobrecarga do sistema 

público e também atuam de forma complementar junto a 

uma parcela da população que tem disponibilidade para 

pagar para fazer um exame ou consultar um especialista 

de forma mais rápida. Existem varias serviços de saúde 

cujos modelos de negócios foram estruturados para aten-

der à nova classe médida emergente e aos segmentos 

mais pobres da população, como é o caso do Laboratório 

Lavoisier Popular e as Clinias Sorridents, entre outros. 

A diferença de acesso aos bens culturais marca cla-

ramente uma distinção entre classes, principalmente se 

considerarmos a diferença na oferta de serviços na Área 

Central se comparado à periferia. A presença de um am-

plo número de aparelhos de cultura em alguns bairros 

de intervenção (principalmente no Setor B recortes 2 e 

3) oferece uma grande oportunidade de integração.  Por 

outro lado, na maioria dos setores existe uma demanda 

recorrente das famílias residentes nas áreas de interven-

ção, pois boa parte dos bairros oferece poucas opções de 

esporte e lazer para a família ou atividades que possam ser 

feitas no período noturno. Para atender a esta demanda, 

entendemos que o Estado e o SESC oferecem, por meio 

ESPORTE E CULTURA

Estabelecimentos para  

prática esportiva

Estabelecimentos para  

Cultura e Entretenimento

SERVIÇO DESCRIÇÃO ESPECIfICIDADES

• Academais de ginástica

• Centros desportivos para preparação de atletas (vínculos com os CJ e CCA)

• CDM (Clubes Desportivos Municipais)

• CEU (Centro Educacional Unificado)

• Campos e quadras pré-existentes podem ser reestruturados 

em parceria com patrocinadores

• Piscinas públicas ou do sistema S, como Sesc

• SESC (peças teatrais para todas as faixas etárias, shows, 

exposições e atividades recreativas)

• Cinemas (salas patrocinadas por empresas. Exemplos: Uol, 

Sabesp, Itaú, etc)

• Catraca Livre (catracalivre.folha.uol.com.br)

Foco nas Classes D, C2 e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

Foco nas Classes D, C2 e C1 (RF1, 2, 3 e 4)

das suas políticas e ações, um amplo espectro de ativida-

des culturais e esportivas que podem atender ao público 

beneficiário da intervenção. 

Em relação aos idosos e crianças, torna-se funda-

mental tratar da questão da mobilidade, tanto para idas 

ao posto de saúde, no caso e idosos ou doentes, o trans-

porte escolar ou mesmo para apoiá-los em suas situações 

de compra. Este é um serviço que pode ser prestado por 

microempreendedores que oferecem serviços de van ou 

de transporte escolar. Mesmo as mães das classes CD cos-

tumam acessar estes serviços quando não podem levar 

seu filho para a escola ou quando o percurso é distante 

e perigoso. 
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Outro aspecto que precisa ser bem trabalhado nas 

áreas de intervenção diz respeito ao tratamento de resídu-

os. Uma reclamação recorrente dos moradores e trabalha-

dores de todos os bairros pesquisados trata-se do grande 

volume e da falta de tratamento adequado dispensado aos 

resíduos. Com a chegada de novos moradores aos bairros 

de intervenção, esta questão tende a se agravar caso não 

sejam feitas ações adequadas. Entendemos que um dos 

fatores que contribuem para isto é a falta de orientação 

dos moradores sobre formas adequadas de tratar os resí-

duos domésticos. As oficinas de capacitação que podem 

ser feitas em parceria com organizações do terceiro setor 

como o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cem-

pre)23, associação sem fins lucrativos, dedicada à promo-

INfRAESTRUTURA

Transporte complementar

Telecomunicações

Tratamento de resíduos

SERVIÇO DESCRIÇÃO ESPECIfICIDADES

• Escolar

• Com mobilidade reduzida - idosos e outras necessidades específicas - para 

conexão com as estações de metrô e pntos de atração (posto de saúde, 

shopping center, centro comunitário, etc)

• Transporte para compras de  supermercado (entrega em casa para 

quem não tem automóvel)

• Serviços de instalação de redes de TV a cabo + instalação nos domicílios

• Serviços de instalação de banda larga e fibra ótica 

(concessionárias e seus subcontratados)

• Serviços de suporte e assistência técnica a computadores, 

instalação de programas

•Lan House: CDILan

• Telecentros (centros que oferecem acesso gratuito à internet)

• Pontos de coleta (eco-ponto)

 Usinas de reciclagem  (por ex.: projeto Ecovida na Av. do Estado para reciclagem 

de entulho, sacolas plásticas e garrafas Pet: o trabalho resulta na venda de parte 

do material para empresas do ramo: no local produz blocos para piso de calçadas, 

guias para meio fio, tampas de bueiros, areia para asfaltamento de ruas e placas 

de madeira sintética)

• Educação Ambiental

• Parcerias com o  Cempre para capacitar as  subprefeituras e fazer parcerias com 

empresas e governo sobre logística e reciclagem

Foco nas classes C1 e B (RF4 e 5)

Classes D / C2 (RF1 e 2)

Classes D / C2 (RF1 e 2): 

Conscientizacão sobre 

cuidado como lixo, como 

separar o lixo reciclável do 

lixo orgânico

Classes D / C2 (RF1 e 2)

ção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento 

integrado do resíduos. O Cempre disponibiliza um Guia 

da Coleta Seletiva que esclarece dúvidas básicas e propõe 

soluções práticas e viáveis para a implantação e gerencia-

mento de programas de coleta seletiva nas prefeituras. 

Um caminho interessante seria trazer este projeto para as 

subprefeituras das áreas centrais, contando com o apoio 

das empresas que estão posicionadas nos bairros, como a 

Ambev, que tem uma planta de fábrica no setor B recorte 

15. Uma alternativa seria convidar empresas de varejo que 

têm lojas posicionadas nas áreas centrais como a Via Va-

rejo, o Grupo Pão de Açúcar e o WalMart. Estas empresas, 

assim como a Ambev, também são associadas ao Cempre.

Outra possibilidade seria desenvolver um programa 

junto à companhia de energia elétrica ou de saneamento 

básico para que a coleta de material reciclável possa se 

transformar em um benefício para os moradores. A se-

melhança do projeto Light Recicla lançado no Rio de ja-

neiro pela companhia responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica no Estado do Rio de janeiro, que garante 

desconto na conta de luz para quem encaminha materiais 

recicláveis aos pontos de troca do programa. O programa 

já coletou 247 toneladas de materiais, 1.847 litros de óleo 

e conta com mais de 2.380 pessoas cadastradas.24 O pro-

jeto conta com a parceria de uma empresa de engenharia, 

Doe seu lixo, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 

Assistência Social, Conservação e Serviços Públicos e Em-

presas de coleta de lixo. 

Serviços de telecomunicação como a internet e TV a 

cabo são  muito desejados pelo público de menor renda 

e se torna cada vez mais acessível via oferta de serviços 

pré-pagos ou mesmo pelo compartilhamento de serviços 

entre moradores de condomínio de maneira informal. Este 

público tem acesso à internet fora e dentro do domicílio, 

dependendo da faixa renda, mas entre os segmentos de 

menor renda, 52% deles conectam durante toda a semana 

em lan houses. 73% usam a Internet até 4 horas por dia. 

Os principais usuários são pessoas de 25 a 30 anos, com 

maior escolaridade e renda residentes na região sudes-

te. 63% deles gastam até R$ 50/mês. Utilizam a internet 

para comunicação e interação com a família e amigos. 50% 

acessam os grandes portais de notícia e 24% fazem com-

pras online. Os acessos à internet estão direcionados para 

a rede de relacionamento, networking e acesso a conteúdos 

ligados ao esporte. Além disso, prestam também atenção 

nas atividades para incremento do capital humano, como 

educação e trabalho.  

Estes serviços se apresentam como uma janela para 

o mundo e, particularmente, a internet pode ser usada 

como uma ferramenta para potencializar o capital social e 

humano do público alvo. neste sentido, as lan houses e os 

telecentros funcionam como espaços de democratização 

do acesso a tecnologia, podendo ser usados como ponto 

Ler e-mails 67%

Se comunicar com os amigos / parentes 65%

Ver vídeos / fotos e ouvir música 55%

Acompanhar notícias esportivas 51%

Fazer pesquisas sobre determinados assuntos 46%

Jogar 45%

Ler notícias, novidades, fofocas e piadas 29%

Para trabalhar 25%

Comparar preços / procurar ofertas e promoções 21%

Se informar sobre empregos e outras formas de ganhar dinheiro 20%

Cursos à distância 19%

Saber dicas sobre saúde e alimentação 13%

Saber dicas de beleza e moda 11%

Divulgar algum produto ou serviço que você produz/oferece

índice de multiplicidade de respostas: 5,01

8%

Outras atividades

Base ponderada: 891 entrevistas / 4.466 menções

26%

RELACIONAMENTO, NETwORKING E ACESSO A CONTEÚDOS LIGADOS AO ESPORTE.
ALÉM DISSO, SE DESTACAM AS ATIVIDADES PARA INCREMENTO DO CAPITAL GUMANO, 
COMO EDUCAÇÃO E TRABALHO
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de entrada para informações relacionadas a serviços 

de saúde, acesso a trabalho e renda e também à educação 

via cursos à distância. Esta também é uma boa oportunida-

de para fomentar a prestação de serviços junto a aos jovens 

empreendedores residentes nos bairros ou mesmo para 

capacitá-los para prestarem serviços junto às operadoras.  

Outro segmento que cresceu muito foi o de consumo 

de produtos e serviços de beleza. O mercado de produtos 

para o rosto movimentou 80 milhões em 2008. Em domicí-

lios das classes CDE, o gasto com higiene e cuidados pes-

soais é 36% mais representativo no orçamento que os das 

classes AB. Entre 2008 e 2009 os domicílios CDE gastaram 

12,2 bilhão de reais. Por existir uma grande demanda por 

estas categorias de produtos e serviços, entendemos que 

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Estabelecimentos voltados 

para estética

Estabelecimentos para 

serviços de alimentação

Varejo

Serviços

SERVIÇO DESCRIÇÃO ESPECIfICIDADES

• Cabelereiro e serviços correlatos

• Centros de estética

• Perfumaria (Ikesaki, Sumirê, etc)

• Lanchonetes

• Restaurantes

• Bares. Possível parceria com a Ambev e seu programa de franquias 

populares para micro e pequenos empreendedores que querem montar 

seu prumeiro negócio. Exige investimento inicial de R$ 28 mil, respeita as 

características de cada região e tem retorno previsto de 12 a 20 meses.

(http://www.ambev.com.br/pt-br/imprensa/noticias/2011/06/08/

ambev-investe-em-segmento-de-franquia-popular)

• Padarias

• Supermercados e Hipermercados (com foco em classe BCD). Ex: Dia %, 

Futurama, WallMart, Extra ou ExtraPerto/

• Gastronomia Regional (forte presença de migrantes)

• Feiras Livres. Situadas em estacionamentos e áreas livres subocupadas 

no final de semana. Para reduzir o impacto transito local e otimizar o uso 

de áreas vazias no final de semana.

• Redes de Comércio e Varejo (Tudo: posto de gasolina, bancos, 

alimentação, etc)

• Wall Mart: Loja da Comunidade Modelo

• Shopping Center

• Pontos avançados de empresas de recrutamento e seleção de recusrsos 

humanos (zeladores, porteiros, auxiliares de limpeza, etc)

• Estacionamento

• Gráficas e serviços de impressão digital (banners, sinalizaçãp, etc)

• Centro de logística de distribuição (proximidade com o centro, mas fora 

do centro expandido)

• Call Center

• Administração de condomínio

•Horta Comunitária - parque ou linha de transmissão da AES Eletropaulo

• Poupatempo

• Poupatempo para imigrantes

Foco nas Classes D, C2 e C1 (RF1, 2, 

3 e 4). Há necessidade de cardápio 

com preços acessíveis e opções 

de fastfood, tais como: pizzarias, 

pastelaria.

Comida nordestina, coreana, 

chinesa, boliviana

Grandes redes sinalizam 

desenvolvimento da região

as áreas centrais precisam disponibilizar nas suas áreas 

comerciais os seguintes estabelecimentos:

já o comercio varejista cresceu 7,3% no primeiro se-

mestre de 2011. De acordo como IBGE, todas as atividades 

do comercio tiveram expansão, com destaque para móveis, 

eletrodomésticos, equipamentos e material de escritório, 

informática e artigos farmacêuticos. na relação junho11/

junho10 (série sem ajuste), todas as oito atividades do va-

rejo obtiveram aumento no volume de vendas cujas taxas, 

por ordem de importância no resultado global, foram as se-

guintes: 16,3% para móveis e eletrodomésticos; 2,7% para 

hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, be-

bidas e fumo; 12,0% em tecidos, vestuário e calçados; 34,3% 

para equipamentos e materiais para escritório, informática e 

comunicação; 12,4% para artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos e de perfumaria; 3,2% em outros artigos de uso 

pessoal e doméstico; 1,1% para combustíveis e lubrificantes 

e 8,9% para livros, jornais, revistas e papelaria. O que sinaliza 

para as oportunidades de oferta destes serviços para o públi-

co que irá morar nas áreas de centrais. 

As redes de varejo de alimentos têm oportunidade 

de se posicionar melhor, especialmente nos bairros com 

perfil mais industrial e comercial que ainda não oferecem 

um comercio capaz de atender a moradores e famílias. 

Para este segmento também existe uma oportunidade de 

melhorar a oferta dos bairros residenciais ainda mal aten-

didos pela rede varejista.

Existem recortes nas regiões de intervenção de têm 

uma vocação maior para atender a serviços de saúde e 

fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio.

(*) Séries com ajustes sazonal

(**) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.

(***)  O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades remunaradas de 1 a 10.

BRASIL - INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO 
VAREJISTA AMPLIADO SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES PMC - 2011

ATIVIDADES MÊS /MÊS ANTERIOR

TAxA DE  VARIAçãO

ABR ABR nO AnO 12 MESESMAI MAIjUn jUn

TAxA DE  VARIAçãO TAxA DE  VARIAçãO

MÊS / IGUAL MÊS  
DO ANO ANTERIOR ACUMULADO

-0,2

-1,4

-0,3

0,0

-3,6

1,6

1,6

-12,7

-0,1

0,9

1,2

1,6

0,4

10,2

1,5

10,6

10,6

1,5

19,3

10,5

-0,8

5,8

12,1

12,0

15,6

9,8

7,3

2,8

3,9

3,8

7,8

17,7

10,5

14,6

8,6

6,5

9,2

12,1

12,6

8,9

5,2

5,8

5,6

9,6

17,1

17,1

18,7

12,1

9,2

11,0

14,2

14,0

COMéRCIO vAREjISTA (**)

1. Combustíveis e lubrificantes

2. Hiper, supermercados, prods. 

alimentícios, bebidas e fumo

2.1. Super e Hipermercados

3. Tecidos, vest. e calçados

4. Móveis e Eletrodomésticos

5. Artigos farmacêuticos, med.,  

ortop. e de perfumaria

6. Equip. e mat. para escritório, 

informática e comunicação

7. Livros, jornais, rev. e papelaria

8. Outros art. de uso pessoal e 

doméstico

COMéRCIO vAREjISTA  AMPlIADO(**)

9. Veículos e motos, partes e peças

10. Material de construção

0,7

-0,7

0,4

0,4

3,2

1,1

2,2

20,9

2,4

-4,6

0,9

0,8

0,0

6,3

-2,2

1,9

1,8

5,6

20,4

12,0

23,2

8,3

3,3

12,9

26,0

11,6

0,2

0,2

-0,1

-0,4

3,0

-0,2

-0,1

9,1

-0,3

2,5

0,5

-0,7

1,0

7,1

1,1

2,7

2,6

12,0

16,3

12,4

34,3

8,9

3,2

9,5

13,2

13,3

artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos. Outras re-

giões apresentam uma concentração de universidades e 

estudantes, o que propicia a abertura de serviços volta-

dos para equipamentos e materiais para escritório, para 

livros, jornais, revistas e papelaria, bem como informática 

e comunicação. 

Por esta razão entendemos ser importante motivar a 

oferta destes produtos e serviços nos bairros de interven-

ção. não só por representar uma necessidade do público 

como também se tornar uma alternativa para empreen-

dedores da base da pirâmide em criar ou fortalecer seus 

negócios.  Mais do que propor serviços para atender a de-

manda dos atuais e futuros moradores, entendemos que 

as ações devem ser feitas de maneira integrada e respei-

tando a vocação de cada um dos bairros. 



84 85

1  PMSP. Plano Reconstruir o Centro. São Paulo: PMSP, 2001.

2  Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, da PMSP.

3  O reconhecimento e a utilização de um determinado lugar por um 

grande número de cidadãos que o consagram o centro como um espa-

ço de vida coletiva. In: Associação Viva o Centro. São Paulo Centro: una 

nova abordagem. São Paulo: AVC, 1996.

4  Segundo LAMAS. José. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lis-

boa: FCG, 2004. 3 edição. 

5  Esta definição esta presente no estudo “São Paulo Centro: una nova 

abordagem”, realizado pela Associação Viva o Centro no ano de 1996, 

como primeira contribuição ao debate de resgate e reconstrução da 

Área Central. Entendemos a definição de centro e bairros centrais como 

fundamentais para o entendimento da dinâmica urbana desta região 

da cidade.

6  O conceito de assimetria que nos referimos trata das diferentes vo-

cações históricas presentes na Área Central de São Paulo que determi-

naram seu crescimento com distintas prioridades. Isto provocou um 

desequilíbrio no desenvolvimento econômico e social destas diferentes 

áreas, a qual chamamos de assimetria territorial.

7  A relação dinâmica que se estabelece entre as “atividades urbanas 

cotidianas, que são algo maior que as “funções urbanas”, sempre reno-

váveis e ampliáveis, e o espaço público adequado a sua realização é o 

significado do termo urbanidade. Este termo esta presente no trabalho 

de MEYER, Regina. A urbanidade em transe. Revista Urbes. São Paulo: 

Associação Viva o Centro, n. 19, dezembro de 2000.

8  A produção pública é comparada com o crescimento de domicílios 

apontado pelos Censos Demográficos 2000 e 2010 nas subprefeituras 

de Sé e Mooca, onde esta produção se realizou.

9  Fonte: séria histórica levantada pelo IPEA/IBGE 

10  Plano CDE (jan/2012): utiliza as seguintes faixas de renda para os 

mesmo segmentos: de renda: As famílias que têm de  R$ 6.797 e mais 

(20+ SM) de renda familiar; B R$ 3.401 a 6.796 (10 a 20 SM); C R$ 1.361 

a 3.400 (4 a 10 SM), D R$ 681 a 1.360 (2 a 4 SM); E R$ 0 a 680 (0 a 2 SM).

11  Fonte: Nielsen, Homescan, 2011.

12  Fonte: O Observador Brasil 2012. Cetelem BGN em parceria com a 

IPSOS–Public Affairs.

13  Índice de gastos no domicilio. IPC. Fonte: Target, 2012.

14  Mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar 

per capita entre os indivíduos. Seu valor pode variar teoricamente des-

de 0, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos 

têm o mesmo valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas 

um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os 

outros indivíduos é nula). Fonte: IPEA e Worldbank Database.

15  Fonte: Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), 2009

16  Em que pese a diferença de contextos entre a cidade do Rio de Ja-

neiro e a cidade de São Paulo, entendemos que os autores apresentam 

soluções aplicáveis a públicos com características sócio demográficas 

similares e com alto grau de vulnerabilidade social.  

17  Fonte: FGV, 2007.

18  Fonte:  GS&MD, 2012

19  Fonte: Pesquisa WMccann, 2009.

20  Para maiores informações ver http://www.portodigital.org/

21  Para maiores informações ver http://www.distritotecnologico.com/

buenos-aires/

22  Para maiores informações veja www.sautil.com.br

23  Para maiores informações acesse www.cempre.org.br

24 Fonte: http://www.cempre.org.br/informamais_detalhe.

php?id=NDI= e http://www.light.com.br/

NOTAS
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A cidAde qUe qUereMos
BUscA-se neste cApítULo iLUstrAr o estAdo dA Arte dA qUestão do projeto de 
HABitAção eM reLAção À cidAde, Meio AMBiente, espAço pÚBLico e tipoLogiAs.
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A viabilidade de projetos urbanos exigem a articulação 

do conjunto de agentes interessados na cidade e o alinha-

mento de suas expectativas. Consequentemente, as inter-

venções aqui propostas demandam a interlocução com o 

conjunto de planos e projetos atualmente em curso pelos 

poderess e pela iniciativa privada. O leque de planos e pro-

gramas é numeroso e expressa o montante de órgãos pú-

blicos atuando em paralelo sobre a metrópole de São Paulo. 

Entre eles destacam-se:

• Plano SP2040 (2011) - Prefeitura Municipal de São 

Paulo;

• Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2002), Pla-

no Municipal de Habitação (2009) e Renova Centro 

(2010) - Secretaria Municipal de Habitação;

• Operação Urbana Centro (1997), Operação Urbana 

Lapa-Brás, Operação Urbana Brás-Vila Carioca - Se-

cretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;

• Arborização Urbana (2008), Programa 100 Parques 

(2008), Mudanças Climáticas (2011) e Eficiência 

Energética (2004) - Secretaria Municipal do Verde e 

do Meio Ambiente;

• Plano de ciclorrotas (2011) - Secretaria Municipal 

de Esportes, Lazer e Recreação e CEBRAP;

• PITU – Plano Integrado de Transportes Urbanos 

(2006) - Secretaria dos Transportes Metropolitanos; 

• Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidro-

gráfica do Alto Tietê (1998) - Departamento de Águas 

e Energia Elétrica.

Os estudos do URBEM levam em conta esses planos.  

A interlocução com cada um deles está incorporada no 

desenvolvimento dos Planos Urbanos e Projetos de Inter-

venção local.

já a elaboração dos objetivos gerais do trabalho dialo-

ga especificamente com o Plano SP2040. Sem descurar da 

necessidade de geração de valor no presente, seu objetivo 

é construir uma visão estratégica de longo prazo para o mu-

nicípio de São Paulo, com análises e proposições focando 

um horizonte temporal para o ano de 2040 e terá objetivos 

intermediários para 2025.

Com isso, o Plano oferecerá uma referência para o po-

der público, cidadãos, empresas e organizações trabalharem 

juntos para transformar a cidade nas primentos, promover 

parcerias, enfim, envolver todos, trabalhando na mesma di-

reção e, assim, transformar a cidade nas próximas décadas.

O seu objetivo é orientar uma ampla transformação da 

cidade, apontando para novas formas de organização social, 

econômica, urbana e ambiental, que se reflitam em melhores 

condições de vida para a população da Cidade.1

A construção de uma visão de futuro é imprescindível 

para essa parceria, dado que um dos seus pressupostos é a 

necessidade de se pensar a sustentabilidade das interven-

ções na Área Central ao longo do período de concessão e para 

além dele. 

O PIAC/Casa Paulista e o Plano SP2040 apontam para 

o mesmo horizonte temporal da cidade. É necessário sinto-

nizar suas expectativas mútuas.

8. definição dos conceitos: 
A cidAde qUe qUereMos
BUscA-se neste cApítULo iLUstrAr o estAdo dA Arte dA qUestão do projeto de HABitAção 
eM reLAção À cidAde, Meio AMBiente, espAço pÚBLico e tipoLogiAs.

 RECORTE DE 
INTERVENÇÃO  DISTRITO  ÁREA (ha) 

POPULAÇÃO (hab) DENSIDADE (hab/ha)

2000 2010 VAR. (%) 2000 2010 VAR. (%)

 A1  Sta. Cecília 390 71,179 83,717 18% 188 221 17%

 A7 
 Bom Retiro 400 26,598 33,892 27% 64 81 27%

 A8 

 A9  Pari 290 14,824 17,299 17% 55 64 16%

 B2 
 República 230 47,718 56,981 19% 208 248 19%

 B3 

 B4 
 Bela Vista 260 63,190 69,460 10% 229 252 10%

 B5 

 B6 
 Liberdade 370 61,875 69,092 12% 170 189 11%

 C14 

 C13 

 Brás 350 25,158 29,265 16% 70 81 16% E10 

 E11 

 D15  Cambuci 390 28,717 36,948 29% 73 94 28%

 E12 
 Mooca 770 63,280 75,724 20% 80 95 19%

 E17 

 f16  Belém 600 39,622 45,057 14% 65 74 13%

 Sé 210 20,115 23,651 18% 93 109 17%

DENSIDADE DEMOGRÁfICA 2000 - 2010

fonte: Infocidade PMSP - SMDU - Departamento de Estatística e Produção de Informação - Dipro. 

Base: IBGE Censos demográficos 2000 e 2010

EMPREGO POR HABITANTE 2000 - 2010

RECORTE DE 
INTERVENÇÃO 

 DISTRITO 
POPULAÇÃO (HAB) EMPREGOS

2000 2010 VAR. (%) 2000 2010 VAR. (%)

 A1  Sta. Cecília 71,179 83,717 18% 59,756 77,604 30%

 A7 
 Bom Retiro 26,598 33,892 27% 40,115 57,954 44%

 A8 

 A9  Pari 14,824 17,299 17% 15,084 22,810 51%

 B2 
 República 47,718 56,981 19% 76,795 153,349 100%

 B3 

 B4 
 Bela Vista 63,190 69,460 10% 62,196 117,491 89%

 B5 

 B6 
 Liberdade 61,875 69,092 12% 24,619 41,485 69%

 C14 

 C13 

 Brás 25,158 29,265 16% 31,999 57,967 81% E10 

 E11 

 D15  Cambuci 28,717 36,948 29% 23,141 40,638 76%

 E12 
 Mooca 63,280 75,724 20% 38,030 55,163 45%

 E17 

 f16  Belém 39,622 45,057 14% 30,436 48,181 58%

 Sé 20,115 23,651 18% 79,883 93,149 17%

fontes

Distritos: área, população

fonte: Infocidade PMSP - SMDU - Departamento de Estatística e Produção de Informação - Dipro.

Base: IBGE Censos demográficos 2000 e 2010

Distritos: emprego

fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.

OBS.: Empregos formais, exclusive o setor da administração pública municipal, cujos dados não permitem tratamento espacializado por distrito. A 

Administração Pública Municipal, no ano de 2000, contava com 822.730 postos de trabalho. no ano 2010, são apontados 898.749 postos de trabalho.
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8.1 A cidAde 
coMpActA

O modelo hegemônico da cidade moderna ocidental 

de urbanização dispersa, caracterizado pela baixa den-

sidade e estruturado a partir do transporte motorizado 

individual, não tem capacidade de resposta aos desafios 

lançados pelo século xxI. 

O quadro de mudança climática, a limitação de re-

cursos orçamentários para a expansão da infraestrutura 

e a contínua necessidade de geração de riqueza e inova-

ção dependem da revisão desse modelo. Os estudos mais 

recentes apontam que as cidades de melhor desempe-

nho são as “cidades compactas”, assim definidas como 

aquelas que oferecem o melhor equilíbrio entre o aden-

samento urbano, a oferta de infraestrutura e a melhor 

distribuição entre os locais de moradia, trabalho e lazer. 

A racionalização dos padrões de deslocamento gera um 

cotidiano mais humano e contribui para a eficiência ener-

gética das cidades ao reduzir as emissões de GEE – Gases 

de Efeito Estufa.

8.1.1 A reLAção densidAde / eMprego
População, densidade e oferta de emprego se distri-

buem de forma distinta entre os distritos da Área Central. 

Resultam em formas não homogêneas de uso e ocupação 

do seu solo. Cada setor caracteriza-se por condições dife-

renciadas de suporte ao adensamento, que não se resu-

me apenas à disponibilidade de espaço, mas também de 

inclusão dos novos moradores nas atividades produtivas 

locais. Uma visão integrada de todos os setores oferece 

instrumentos úteis para se buscar um melhor equilíbrio 

das intervenções previstas. 

Os quadros anteriores apresentam números abso-

lutos de área, população e empregos.  De posse desses 

dados primários se pode calcular os índices de densida-

de habitacional e a relação entre emprego/habitante em 

cada um dos distritos inseridos no PIAC/Casa Paulista. 

A análise dos dados demonstra que a densidade ha-

bitacional varia dentro de um gradiente de 64 hab/ha no 

distrito do Pari, até atingir o pico de 251 hab/ha no distrito 

da Bela Vista. A densidade do Pari sequer atinge a média 

da cidade de São Paulo situada em 74,4 hab/ha, enquanto 

que a da Bela Vista a supera em 239%.  

já a análise dos dados apresentada no quadro refe-

rente ao emprego, demonstra que a relação emprego por 

habitante varia dentro de um gradiente de 0,60 emp/hab 

no distrito da Liberdade, até atingir o pico de 3,94 emp/

hab no distrito da Sé. Uma variação, portanto, de 556%.

fica evidente que os seis setores devem responder 

ao enunciado desse Chamamento Público de formas dis-

tintas, pois os desafios colocados para cada um deles é 

específico. Contudo é pertinente estabelecer parâme-

tros comuns que norteiem cada uma das intervenções 

em particular.

no que diz respeito à densidade habitacional, sabe-

mos que a densidade recomendada pela OnU é de 450 

hab/ha, significativamente acima da densidade média 

do município e dos distritos sob estudo. Esse parâmetro 

necessita ser relativizado para os objetivos do PIAC/Casa 

Paulista. É prudente pensarmos que o adensamento de 

situações urbanas díspares se faça de forma gradual e 

sustentável ao longo do tempo. A PMSP, em seus recen-

tes estudos de base para a elaboração do edital da futu-

ra Operação Urbana Lapa Brás2 estabelece os seguintes 

parâmetros:

• Utilização, como referência, da relação emprego/

habitante e densidade populacional em áreas de 

centralidade entre 3,0 e 3,5 e 250 e 300 hab/ha, 

respectivamente; 

• Utilização, como referência, da relação empre-

go/habitante e densidade populacional, em áreas 

onde predomine o uso residencial entre 1,25 e 1,5 

e 200 hab/ha respectivamente; 

• Utilização, como referência, de densidade popu-

lacional média futura da ordem de 200 habitantes 

por hectare e relação média futura de 2,0 empregos 

por habitante.

Esses parâmetros servem de base para a calibragem 

das intervenções em cada setor. Indicam as áreas onde o 

acréscimo de adensamento é desejável e prioritário (Pari, 

Belém, Brás e Bom Retiro), onde o adensamento já atinge 

os parâmetros indicados pela SMDU, mas que acredita-

mos ser possível acrescentar mais moradores (República e 

Bela Vista) e onde ele deva ser acompanhado por políticas 

igualmente consistentes de geração de emprego (Móoca, 

Santa Cecília e Liberdade).

8.2 A cidAde 
sUstentáVeL

Tal como apresentado pelo Plano SP2040, “a sustenta-

bilidade ambiental busca a convivência harmoniosa da cidade 

com os recursos naturais o que permitirá uma vida mais agradá-

vel, saudável e segura, com o equilíbrio entre o meio ambiente e 

os impactos das ações humanas” 3.

no caso de São Paulo, o principal desafio é o enfrenta-

mento do quadro de mudança climática que se caracteriza 

pelo aumento da frequência e da intensidade do regime de 

chuvas. Esse quadro decorre do choque entre massas úmi-

das de baixa pressão provindas do Atlântico com a zona de 

alta pressão que paira sobre a mancha urbanizada. O efeito 

se relaciona com a “bolha de calor” que resulta da elevação 

da temperatura gerada pela excessiva impermeabilização do 

solo e pela ausência de massa vegetal4.

As regiões mais quentes da metrópole correspondem 

aos tecidos predominantemente industriais, nos quais se in-

serem vários dos recortes do PIAC/Casa Paulista. 

8.2.1 ArBorizAção
Mitigar a questão das enchentes é complexo e envolve 

investimentos expressivos em medidas estruturais, tais quais 

a ampliação da rede de piscinões. Esses investimentos não 

competem ao PIAC/Casa Paulista, o que não impede a sua 

participação na melhoria ambiental da cidade. A complemen-

taridade das medidas pode se dar pela mudança do padrão 

de urbanização da cidade e no ataque à origem do proble-

ma: (i) o acréscimo da área permeável e (ii) o resfriamento 

da temperatura da cidade. A arborização massiva da cidade 

é o principal instrumento e deve ser feito de modo estrutural. 

As copas, além de alterarem a temperatura, conformam uma 

rede difusa de retenção das águas pluviais. 

O PIAC/Casa Paulista deve somar esforços ao Programa 

de Arborização sob gestão da SVMA através da ampliação dos 

Corredores Verdes nos eixos viários diretamente relaciona-

dos com os novos empreendimentos. Os objetivos são:

• Apoio ao controle do efeito das ilhas de calor

• Captura de carbono e mitigação da poluição local; 

• Aumento da biodiversidade, proteção ou reinserção 

de espécies nativas;

8.2.2 MoBiLidAde e AcessiBiLidAde
no âmbito da racionalização dos deslocamentos da po-

pulação, o PITU propõe a ampliação da rede de transportes 

metropolitanos, na qual o sistema sobre trilhos é estrutural. 

Consequentemente, as principais ações de adensamento de-

vem se relacionar diretamente com as estações, existentes e 

futuras, desse sistema.

Os objetivos principais em relação à mobilidade e aces-

sibilidade são:

• A mitigação dos efeitos climáticos e a melhoria do 

ambiente urbano através da redução de CO2 na at-

mosfera;

• A melhoria da qualidade de vida da população pela 

criação de hábitos saudáveis como o pedalar e o ca-

minhar pela cidade para a realização de grande parte 

das atividades cotidianas.

O Plano SP 2040 reforça esse entendimento através do 

Projeto Catalisador “Cidade de 30 minutos, que tem como 

principal meta reduzir o tempo médio de viagem para o tra-

balho para 30 minutos”.

As questões de macroacessibilidade da Área Central 

estão equacionadas, pois é a região melhor servida por 

transporte público. A questão no caso é a qualificação da mi-

croacessibilidade. A contrarrótula, anel viário que estrutura 

os deslocamentos locais apresenta um raio de apenas 1,25 

km de comprimento. Isso significa que, em tese,a maior dis-

tância entre dois pontos está na ordem de 2,5 km, distância 

passível de percurso a pé.

As intervenções previstas pelo PIAC/Casa Paulista ob-

jetivam contribuir nesse quadro através de:

• Melhoria das calçadas e passeios públicos, garan-

tindo o trânsito confortável, seguro e universal, com 

especial atenção à tendência de envelhecimento da 

população residente na Área Central;

• Consolidação de uma rede cicloviária de alimenta-

ção do sistema metroferroviário e de lazer, articula-

da com a rede de pontos históricos, equipamentos e 

atrações turísticas;

• Qualificação da rede de passeios públicos que aten-

dem ao circuito de compras e que são fundamentais 

para o amparo às dinâmicas produtivas locais.

Todos esses objetivos se relacionam diretamente com a 

criação dos Corredores Verdes, assim estabelecendo siner-

gias entre as políticas setoriais.
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8.2.3 eficiênciA energéticA
O URBEM entende que o projeto arquitetônico é um 

campo de investigação e desenvolvimento tecnológico. Ca-

berá ao PIAC/Casa Paulista objetivar a elaboração de proje-

tos exemplares comprometidos com o desenvolvimento da 

cadeia da construção civil, em especial no aprimoramento 

das tecnologias de alta eficiência energética e responsabili-

dade ambiental. 

8.3 A cidAde 
prodUtiVA

As cidades são o grande motor da economia mundial, 

o meio mais efetivo de transferência de conhecimento e pro-

pulsão dos processos de inovação.  A chave para a geração de 

círculos virtuosos de produção de riqueza é a intensificação 

das suas dinâmicas sociais e econômicas.

A metrópole de São Paulo gera cerca de 20% do 6º maior 

PIB do mundo, em uma exígua parcela de espaço que cor-

responde a apenas 0,1% do território nacional. Sua estrutura 

urbana ampara essas fortes dinâmicas. Contudo, o processo 

de desindustrialização em curso altera todo o contexto eco-

nômico. Para garantir o desenvolvimento é necessário ofe-

recer suporte para novas vocações produtivas que, por sua 

vez, precisarão encontrar outra expressão no ordenamento 

espacial da cidade pós-industrial.

O eixo do Plano SP2040 intitulado “Oportunidades e 

negócios tem como objetivo a busca por uma economia di-

versificada, que abriga tanto as atividades de ponta – tecno-

lógicas e financeiras – como as mais tradicionais, que estarão 

modernizadas e integradas às cadeias de alto valor. Tudo isso 

tendo como foco principal as pessoas, diminuindo assim as 

desigualdades e buscando uma sociedade mais justa”  .

O PIAC/Casa Paulista representa uma grande oportu-

nidade de incremento às atividades econômicas sediadas na 

Área Central. Para operá-lo nessa direção o URBEM objetiva 

três linhas básicas de ação.

1. Identificar os principais arranjos produtivos locais e 

as redes de comércio popular e especializado, cultura 

e lazer, serviços públicos, hospitais e universidades. 

Estabelecer sinergias entre esses setores produtivos 

e as redes sociais a serem ampliadas com os novos 

moradores.

2. Estruturar o conjunto de intervenções, cerca de 

1,4 milhão de metros quadrados que abrigarão apro-

ximadamente 40 mil novos moradores, enquanto um 

motor gerador de novas oportunidades e negócios. 

Essas ações se expressam (i) pelas decisões de implan-

tação dos empreendimentos em relação aos arranjos produ-

tivos locais e (ii) pela composição dos programas associados 

voltados para as funções não habitacionais. 

3. Estruturar as novas tipologias como plataformas 

para o desenvolvimento social da população resi-

dente através da oferta de espaços condominiais 

aptos a acolherem (i) atividades produtivas empre-

endidas pela população residente e (ii) programas 

de gestão voltados ao desenvolvimento pessoal, 

organização social, gestão condominial e formação 

dos moradores. 

8.4 A cidAde ABertA
A inserção de milhares de novos moradores no tecido 

historicamente constituído da Área Central afirma que a pro-

moção da coexistência é um dos principais objetivos a serem 

atingidos pelo PIAC/Casa Paulista. não será a uniformidade 

social, étnica ou de renda que a tornará possível, mas sim o 

compartilhamento de valores comuns. 

Quem habita na Área Central o faz para (i) desfrutar dos 

bens, serviços e oferta de empregos só encontrados em áreas 

adensadas que desempenham funções de centralidade; (ii) 

dispensar o uso intensivo do automóvel a favor do benefício 

do transporte público ou da caminhada (iii) não se limitar à 

habitação e morar na cidade onde as trocas são mais inten-

sas. Esses atributos da Área Central são reconhecidos como 

valores coletivos pelos seus habitantes, o que torna possível 

e desejável a coexistência.

Tim Rieniets coloca que “se houver uma cidade despro-

vida de obstáculos que impeçam a vida urbana, uma cidade 

que forneça a todos os seus habitantes acesso à concentra-

ção de oportunidades que têm à sua disposição, ela poderia 

ser chamada de uma Cidade Aberta” 6. 

nas palavras do Plano SP 2040, a cidade aberta é “uma 

cidade que valoriza a diversidade e multiplicidade, as mani-

festações culturais e os estilos de vida das diversas origens e 

de grupos sociais distintos”.  Para enfrentar a questão propõe 

o Projeto Catalisador intitulado Comunidades. “Ele consiste 

em uma série de intervenções abrangentes e coordenadas 
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que visa melhorar as condições de habitação e urbani-

dade em territórios degradados, transformando-os em bair-

ros e integrando-os à cidade”.

8.4.1 As tipoLogiAs ABertAs
A meta de se construir uma Cidade Aberta inicia-se com 

a revisão das tipologias usuais praticadas pelo mercado imo-

biliário.

Ainda que os valores médios de venda de imóveis para 

cada setor sejam distintos, não se verificam diferenças entre 

os valores dos imóveis que seguem o conceito de “condo-

mínio fechado exclusivo”, com plena oferta de lazer em seus 

domínios. Ou seja, por serem autônomos e fechados, inde-

pendem do contexto urbano no qual se inserem, sem que ele 

não influencie significativamente na sua formação de preço.

A cidade que resulta da fragmentação e isolamento do 

modelo de Condomínio fechado pode representar maior 

valor imobiliário para empreendedores e proprietários, mas 

acarreta em externalidades onerosas para o poder público e o 

meio ambiente como um todo. Esse modelo gera a desativa-

ção das calçadas, o empobrecimento das atividades comer-

ciais de rua, a insegurança, o abandono dos espaços público 

e o incentivo à mobilidade motorizada.

Quando se olha esse modelo em relação aos objetivos 

PIAC/Casa Paulista constatam-se dois problemas estruturais. 

Inicialmente, as dinâmicas que promovem os valores com-

partilhados da Área Central são recusadas e enfraquecidas 

pela presença de “guetos” seja qual for a classe social que 

neles habite. Porém, o segundo e mais importante argumen-

to repousa na incompatibilidade entre o público alvo do pro-

grama e os elevados custos de gestão condominial. A prolife-

ração desse modelo trará a insustentabilidade do programa, 

ou a sua imediata gentrificação por uma população cuja faixa 

de renda permite arcar esses custos. Ambas as hipóteses se 

afastam dos objetivos originais da Agência Casa Paulista.

já há sinais de que uma mudança de paradigma está em 

construção em São Paulo. O conceito de cidade compacta e 

aberta à população já compõe o jargão do marketing imobili-

ário, como no recente empreendimento “Parque da Cidade”7, 

localizado na região da Marginal Pinheiros onde, historica-

mente, os empreendimentos seguiram modelos autônomos 

e de recusa do espaço público. Esse é um sintoma de um 

movimento que reforça a posição do URBEM pela defesa da 

construção de uma cidade aberta.

Os empreendimentos propostos pelos estudos do UR-

BEM partem do pressuposto que para o sucesso do progra-

ma é necessário desenvolver tipologias abertas à cidade, que 

promovam intensas dinâmicas em contato com o espaço 

público. Dessa maneira, os empreendimentos projetados 

se utilizam ao máximo da possibilidade prevista no código 

de obras de uso de até 20% da área construída para ativida-

des de comércio e serviços. Localizados no térreo das edifi-

cações e em contato direto com a rua, pretende-se que as 

áreas comerciais contribuam para tornar as calçadas ativas. 

Evidentemente, sem perder de vista a necessidade de haver 

espaços coletivos condominiais reservados à privacidade da 

vida doméstica.

8.4.2 constrUção de cALçAdAs AtiVAs
A adequação da cidade para a promoção do convívio e 

coexistência exige a qualificação do espaço público. Entre as 

diversas estruturas espaciais cabíveis, merece destaque a rua. 

A rua é o principal elemento de articulação entre o conjunto da 

cidade e a individualidade dos edifícios, entre o espaço público 

e os recintos de uso coletivo e/ou privados. 

A regra em São Paulo é o descaso na construção das ruas. 

A prioridade é a do automóvel, a largura das calçadas é insu-

ficiente, o piso é precário e falta arborização para amenizar a 

incidência solar. A desqualificação da rua enquanto espaço 

público vem sendo ampliada pela disseminação de tipologias 

edilícias que, motivadas pela exigência do recuo de frente e da 

problemática da segurança, tem gerado a construção de uma 

sucessão de fronteiras incomunicáveis entre as edificações e 

o espaço público. 

A estratégia para a qualificação da rua é ativá-la através 

de uma dupla operação nos projetos elaborados pelo URBEM: 

(i) sempre que possível ampliar as calçadas, sem prejuízo ao 

potencial construtivo de cada empreendimento e (ii) priorizar 

a alocação de programas no nível térreo das edificações que 

tragam dinâmicas em contato com as calçadas. O resultado 

são frentes contínuas de comércios e serviços que garantam a 

animação dos espaços e, tal como defendido por jane jacobs8, 

os olhos que os vigiem e o defendam.

8.4.3 AMPLIAçãO DO DOMínIO PúBLICO

Os estudos elaborados pelo URBEM objetivam ampliar 

a instauração do domínio público sobre os espaços de inter-

venção. 

A Área Central é a região melhor atendida por espaços 

públicos tradicionais, como praças e jardins. nem todos apre-

sentam formas de uso adequadas, entre os quais podemos 

citar a Praça julio Prestes, Praça Princesa Isabel, Praça Roo-

sevelt e o Parque D. Pedro. 

Para entender esse fenômeno é necessário buscar iden-

tificar na nossa cultura urbana os eventos que tragam potên-

cia na construção de urbanidade. Tais como o carnaval de 

rua, as antigas procissões religiosas, hoje substituídas pelas 

paradas e marchas, as caminhadas e corridas pelos calçadões 

de beira de praia ou por importantes avenidas da cidade. To-

dos os eventos que ocorrem nesses espaços são marcados 

por uma dinâmica sinestésica, processional, um desfile de 

eventos que passam sucessivamente para quem quer ver e 

ser visto, assim como para a prática da cultura do corpo sau-

dável que vem sendo construída enquanto um novo hábito 

na população9. 

Os espaços lineares de fluxo abrigam e potencializam 

essas dinâmicas. O que ajuda a se compreender porque um 

espaço árido, inóspito e estigmatizado como o Elevado Costa 

e Silva (Minhocão) é intensamente ocupado por atividades 

lúdicas, de maneira mais intensa do que a encontrada nas 

praças formais situadas na Área Central.

A delimitação de espaços públicos lineares estruturam 

diversas das intervenções propostas pelo URBEM. Associam-

-se a importantes eixos de mobilidade presentes nos setores, 

tais como a Avenida Celso Garcia, Avenida Alcântara Macha-

do, Avenida São joão e aos novos sistemas viários propostos 

em paralelo à orla ferroviária. Essas operações não apenas 

oferecem espaços qualificados para atividades que deman-

dam um intenso movimento, tais como caminhadas, corrida 

e ciclismo, como também atuam com eixos conectores entre 

os novos empreendimentos e os polos de interesse preexis-

tentes ao longo desses percursos. 

8.4.4 extensão dA rede de 
pArqUes, prAçAs e jArdins

Um índice para medir a urbanidade de uma cidade e a 

qualidade de vida de sua população é a relação áreas verdes 

por habitante.

A Organização Mundial da Saúde estabelece como pa-

râmetro a relação de 12 m2/hab, bem acima dos 5 m2/hab 

encontrados em São Paulo. Em relação a esse tema, o Plano 

SP 2040 propõe o Projeto Catalisador Parques Urbanos. Sua 

meta é a garantir a existência de um parque, praça ou área de 

lazer a 15 minutos de caminhada a partir qualquer moradia 

situada na cidade de São Paulo.

1 Plano SP2040. In http://sp2040.net.br/sp2040/, acessado em 

10.07.12

2 Operação Urbana Consorciada Lapa-Brás. In http://www.prefei-

tura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/tr_lapa_

bras_1308775678.pdf, acessado em 12.07.12

3 Plano SP2040. In http://sp2040.net.br/sp2040/, acessado em 

10.07.12

4  A respeito ver relatório “Vulnerabilidade das Megacidades Brasi-

leiras às Mudanças Climáticas: Região Metropolitana de São Paulo”. 

In http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/publica-

coes/2010/SumarioExecutivo_megacidades.pdf, acessado em 12.07.12

5 Plano SP2040. In http://sp2040.net.br/sp2040/, acessado em 

10.07.12

6 RIEnIETS, SIGLER & CHRISTIAAnSE. Open City: Designing Coexis-

tence. SUn: Amsterdam, 2009, p. 8.

7 Desenvolvimento Odebrecht Realizações

8 jACOBS, j. Vida e morte das grandes cidades americanas. 1ª Ed. São 

Paulo: Martins fontes, 2000. 528p.

9 A respeito ver fRAnCO, fernando. Contrários e Complementares. 

In Microplanejamento: Práticas Urbanas Criativas. São Paulo: Editora 

de Cultura, 2011, p. 134.
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9.1 rAzões nAs 
MAnifestAções 
nos 6 setores

O presente estudo propõe a compreensão simultânea 

tanto dos recortes específicos de intervenção quanto da 

multiplicidade de relações que os posicionam no territó-

rio da Área Central, no momento histórico específico da 

Metrópole de São Paulo. Sem a qual, a inserção de mais de 

10.000 novas unidades de habitação nesse tecido preexis-

tente não desempenhará o papel de agente de renovação 

urbana.  

A abordagem sugerida para a obtenção desse obje-

tivo se estrutura pela construção de uma visão sistêmica 

dos problemas que abrange os seis setores listados no 

edital. Essa leitura revela as desigualdades existentes na 

Área Central que, por sua vez, indicam que as oportunida-

des em cada setor não são equivalentes. Uma abordagem 

completa revela as potenciais sinergias entre as interven-

ções e permite a sua construção na forma de redes. 

O pressuposto é garantir o atendimento a todos os 

setores, equacionar eventuais distorções e contrabalançar 

a atratividade de cada um dentro da parceria proposta. A 

abordagem sistêmica e integradora oferece ferramentas 

mais precisas para esse equilíbrio, condição necessária 

para a caracterização do Programa de Parceria da Agência 

Casa Paulista enquanto instrumento de política urbana.

9.1.1 Visão sistêMicA
A inoperância do planejamento normativo e a im-

possibilidade de se estabelecer ações totalizantes sobre 

o território estão fartamente comprovadas pela literatu-

ra desde a década de 60. A primeira reação foi testar, em 

contrapartida, a eficácia de ações pontuais focadas em um 

plano de ações organizado pelo Projeto Urbano. Resulta-

dos foram obtidos, ainda que se tenha que tal abordagem 

tampouco tem a capacidade plena de enfrentamento das 

questões urbanas, sobretudo quando essas tem a abran-

gência de uma grande metrópole, como é o caso de São 

Paulo. Pois nenhum recorte é peça autônoma do restante 

da cidade. Se tanto a busca pela totalidade quanto a ação 

circunscrita a uma localidade não respondem ao proble-

ma, então há que procurar uma terceira forma de aborda-

gem. As hipóteses elaboradas nas últimas duas décadas 

apontam para a potência da compreensão sistêmica da 

cidade1. 

Um sistema é resultado de uma organização de par-

tes e elementos interrelacionados que os faz funcionar de 

forma conjunta. A alteração de um único elemento opera 

na reorganização do conjunto. Dentro de um sistema, uma 

ação local tem capacidade de alterar o todo. no caso de 

uma cidade, uma intervenção circunscrita ao domínio de 

um projeto pontual, uma vez relacionada aos sistemas ur-

banos, atua como um agente de transformação, positiva 

ou negativa. A chave está em saber identificar os elemen-

tos que desempenham o atributo de nós do sistema, ou 

seja, que oferecem a capacidade de estabelecer os víncu-

los que relacionam as partes com o todo. 

9.1.2 frAgMentAção dA cidAde e 
os princípios ArticULAdores

A inoperância do planejamento, o crescimento veloz 

da metrópole e a lógica própria de reprodução do capital 

imobiliário são responsáveis pela fragmentação do tecido 

urbano. nas atuais circunstâncias parece ocioso procurar 

o princípio de agregação do território metropolitano, pois 

tal atitude guarda algo da tradicional ideia de que existe 

um “princípio agregador” no interior das metrópoles. Mas, 

tudo indica que a fragmentação e a dispersão do espaço e 

do território são dois fenômenos em processo de revisão2. 

A coesão do tecido urbano em busca da geração de 

uma cidade mais compacta em torno do centro da metró-

pole, proposta pelo Governo através desse chamamento 

público, aponta corretamente nessa direção. 

Para responder a esse desafio os estudos realizados 

pelo URBEM indicam a necessidade de se reconhecer os 

princípios articuladores da constelação de recortes pro-

postos pelo edital. Os instrumentos de articulação se en-

contram tanto em estruturas espaciais e físicas, entre as 

quais se destacam o espaço público e as redes da infra-

estrutura metropolitana, quanto nas funções dinâmicas 

sociais e produtivas que se realizam na Área Central, com 

as quais o projeto deve se relacionar.

9. definição dA ABordAgeM 
Após A AnáLise do proBLeMA A ser enfrentAdo, dAs qUestões específicAs inerentes Ao processo de 
repoVoAMento dA áreA centrAL e dA Visão de fUtUro eLABorAdA pArA  são pAULo, define-se A ABordAgeM A 
pArtir dA qUAL propor As Ações efetiVAs qUe deVerão fAzer pArte do escopo do piAc/cAsA pAUListA.

9.1.3 conciLiAção entre 
centrALidAde e MorAdiA

A centralidade configurada pela Área Central de São 

Paulo estabelece intensa relação física, funcional e simbó-

lica com o restante da metrópole. As chamadas “questões 

da Área Central” são questões sistêmicas cujas origens 

estão fora de seu perímetro e que devem, portanto, ser 

abordadas de forma também sistêmica3.

A Área Central atrai pelo fato de ser um espaço de 

representação da metrópole. Parcelas significativas dos 

poderes legislativo e executivo se localizam em seu terri-

tório. nela se encontram o mais numeroso e significativo 

conjunto de equipamentos públicos, culturais e históricos 

da cidade. Aglomerados produtivos dinâmicos, os assim 

chamados setores de comércio popular e especializado, 

são responsáveis pelo fluxo de mais de 400.000 mil pes-

soas/dia no seu tecido urbano. Essa não é uma população 

residente na Área Central. Portanto, o uso dos espaços 

públicos e a demanda pelos serviços são uma questão de 

abrangência metropolitana. 

Um número significativo de pessoas coabita nesse 

contexto, e é justamente a função habitacional que se quer 

ampliar. A qualificação da Área Central enquanto local de 

moradia exige, portanto, renovar esses lugares conside-

rando-se as dinâmicas metropolitanas, para o que é neces-

sária uma abordagem abrangente.

9.1.4 integrAção dAs poLíticAs setoriAis
Entre as razões que justificam o adensamento do cen-

tro encontram-se a otimização dos investimentos públicos 

em infraestrutura, a racionalização do padrão de desloca-

mentos e a redução da pressão de crescimento sobre as 

áreas periféricas. A ação trará impactos diretos ao meio 

ambiente, à produtividade da população e ao volume dos 

gastos públicos. 

O crescimento da mancha metropolitana não é mais 

admissível. Seus atuais 2.139 km2 de extensão geram cus-

tos insustentáveis para o atendimento universal de infra-

estrutura. O quadro se torna ainda mais crítico pelo fato 

da mancha urbana estar circundada pelas áreas ambien-

talmente sensíveis de mananciais e mata atlântica que se 

deve preservar. 

Para a vida da população, a escala da metrópole traz 

impactos negativos que se podem medir pela média de 

tempo gasto nos deslocamentos diários. De acordo com 

os dados da Pesquisa OD 2007, esse tempo de viagem é 

inversamente proporcional à renda familiar da população. 

Enquanto a média de toda a população atingia 39 min em 

2007, para as faixas até R$ 1.520,00 esse tempo atingia 

64 min4.  

É justamente a população mais prejudicada pelo ônus 

do deslocamento cotidiano que o Programa de Parceria 

da Agência Casa Paulista pode beneficiar. A hipótese de 

deslocamentos mais curtos e mais rápidos tem a virtude 

de reverter o tempo gasto no transporte para a formação 

e lazer das pessoas, condições básicas para o desenvolvi-

mento social e humano.  

A Agência Casa Paulista inova ao propor uma respos-

ta urbanística a uma questão que historicamente sempre 

foi tratada de forma exclusivamente setorial. A provisão de 

habitação na Área Central de São Paulo não pode deixar de 

incorporar no seu raciocínio o conjunto das relações ur-

banas e metropolitanas, suas economias e deseconomias. 

Seus resultados devem ser medidos no conjunto das polí-

ticas públicas de transporte, emprego, saneamento meio 

ambiente etc. E o projeto que prepara essa ação exige uma 

visão necessariamente integradora do conjunto das polí-

ticas setoriais sob a responsabilidade do poder público.
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9.2 A AUtonoMiA 
de cAdA propostA

O edital para esse Programa de Parceria define seis 

setores de intervenção. As propostas técnicas de projeto, 

modelagem financeira e jurídica deverão apresentar co-

erência própria e autônoma. As ações necessárias à sua 

implantação deverão garantir a autonomia entre os seto-

res e a independência de cada uma das propostas para os 

setores, isoladamente. 

A abordagem do URBEM atende aos objetivos do edi-

tal na individualização das propostas e estabelece proce-

dimentos de projeto que oferecem a produção de valor 

para a Área Central como um todo.

na organização física de uma cidade podem ser es-

quematicamente distinguidos dois grandes conjuntos de 

estruturas urbanas5:

• As estruturas ordinárias ligadas normalmente 

à vida habitual, como os edifícios corriqueiros de 

usos residencial, comercial e de serviços; e as in-

fraestruturas urbanas capilares e os equipamentos 

públicos de pequena escala, como creches, esco-

las, etc.

• As estruturas extraordinárias originadas por de-

mandas não diretamente relacionadas à vida habi-

tual e que são exceções no tecido urbano, distin-

tas da sua construção vizinha. Configuradas nas 

grandes infraestruturas urbanas e metropolitanas 

e nos grandes equipamentos públicos ou de inte-

resse público.

O fato do objeto dessa Parceria focar a produção das 

chamadas “estruturas ordinárias” sugere pensar a cons-

trução de urbanidade a partir das formas de relaciona-

mento dessas estruturas com o tecido urbano. Para atin-

gir tais objetivos, os estudos do URBEM desenvolvem os 

seguintes procedimentos:

• Investigações tipológicas que garantam usos no 

térreo de cada edificação em plena interação com a 

rua, dessa forma ativando o espaço público;

• Oferta de espaços para comércio, serviços e equi-

pamentos em cada empreendimento, de forma a 

integrá-los às dinâmicas metropolitanas que se de-

senvolvem na Área Central;

• Qualificação das ruas, em especial do passeio pú-

blico para amparar as dinâmicas urbanas;

• Agrupamentos dos empreendimentos em con-

juntos relacionados, de maneira a multiplicar os 

efeitos gerados por cada intervenção individual;

• Vinculação de cada agrupamento com as redes 

infraestruturais existentes, sistema viário, esta-

ções metro-ferroviárias, rede de espaços públicos 

e equipamentos.

Essas premissas amparam-se na hipótese de que as 

redes de infraestrutura desempenham o papel “agrega-

dor” do território metropolitano. Deixando de ser apenas 

“redes abstratas que enfeixam conexões funcionais”, a infra-

estrutura urbana contemporânea cumpre a função básica de 

organizar os sistemas e subsistemas urbanos, estruturando 

a metrópole, garantindo as continuidades ameaçadas pela 

fragmentação e organizando os fluxos que evitam a disper-

são funcional. (MEYER, 2000:8)

Os fundamentos dessa abordagem residem na subs-

tituição de “planos que regulam a ação” por “planos de 

ação”. fica assim caracterizada a transição dos planos 

eminentemente normativos da tradição do planejamento 

urbano, para os projetos urbanos que conjugam as forças 

atuantes com os sistemas metropolitanos. Projetos ur-

banos esses baseados nas ações concretas de articulação 

urbana, geração de centralidade, e potencialização de deter-

minados espaços da cidade que possam atrair investimento e 

riqueza social, e por sua vez irradiar urbanidade e renda para 

o seu entorno direto e para o resto da cidade6.

O papel do urbanismo enquanto gerador de valor 

torna-se efetivo nesses estudos tendo como ponto de 

partida os “elementos ordinários” como propulsores da 

transformação, setor a setor, de forma autônoma, visando 

o horizonte de abrangência da Área Central.

9.3 A ArticULAção 
intersetoriAL

A abordagem adotada pelo URBEM aponta a perti-

nência na criação de um plano de conjunto das ações. Esse 

plano, constituído por diretrizes de projeto, deve coorde-

nar e articular os diversos Planos Urbanísticos Conjuntos 

da Intervenção de cada setor entre si, visando equacionar 

eventuais distorções e contrabalançar a atratividade de 

cada um destes.

A articulação aqui proposta resulta do cruzamento do 

conhecimento específico, produzido a partir do estudo de 

cada Setor, com a visão abrangente de toda a Área Cen-

tral contida na abordagem do URBEM. A sistematização 

do conhecimento produzido por este cruzamento deverá 

converter-se em um Plano de Articulação Intersetorial na 

próxima etapa desta parceria.

A ÁREA CENTRAL DE SÃO PAULO [MOBILIDADE]

9.3.1 A áreA centrAL dA 
cidAde de são pAULo

A Área Central da cidade de São Paulo, conformadA 

para fins deste edital pelos 12 distritos apresentados no 

mapa 9, pode ser considerado contemporaneamente 

como a principal centralidade polar da Região Metropo-

litana. nas últimas décadas sofreu um processo concomi-

tante e contraditório de modernização e empobrecimen-

to fortemente vinculado ao modelo de desenvolvimento 

urbano pautado na expansão periférica dispersa, estrutu-

rado em grandes eixos viários rádioconcêntricos.

A diminuição da qualidade ambiental urbana deve-

-se sobretudo à introdução de projetos de grande escala, 

predominantemente ligados às transformações viárias 

metropolitanas que tinham como objetivo garantir os 

fluxos diários que provocam a congestão dos leitos car-

roçáveis em diversas vias da cidade, fraturando o tecido 

urbano, principalmente na escala do pedestre. 

Dado o desequilíbrio entre a distribuição de empre-

gos e moradias na RMSP, ampliam-se as distâncias dos 

deslocamentos necessários e, consequentemente, os ní-

veis de consumo de energia e poluição do ar em função 

da prevalência do transporte motorizado individual como 

meio de transporte. 

A Área Central da cidade apresenta um significativo 

adensamento construtivo e concentra uma porção rele-

vante da oferta dos postos de trabalho. A mudança de uso 

do solo em alguns setores da região provocou o abandono 

da atividade industrial e o pouco aproveitamento de siste-

ma fundiário já consolidado.

A recente reversão (de 2006 a 2010) do processo de 

esvaziamento populacional e da taxa de vacância no cen-

tro, inflexão na curva de esvaziamento demográfico, já 

está em andamento, representa premente oportunidade 

para o planejamento. 

Para que se possa abordar de forma abrangente o 

conjunto dos setores e consequentemente sua relação 

com a cidade, faz-se necessário o reconhecimento de todo 

o anel composto pelos bairros centrais e sua relação com 

a Região Metropolitana de São Paulo. 

Este anel está fortemente vinculado à presença da 

contrarrótula que pode ser considerada uma das principais 

obras de mobilidade que foram sucessivamente sobrepos-

tas ao tecido urbano da da Área Central e que, cada uma ao 

seu tempo, teve grande impacto sobre a dinâmica da cidade 

e simultaneamente grande impacto sobre o trecho urbano 

imediatamente submetido à sua implantação.

LINHA AMARELA DO METRÔ

LINHA AZUL DO METRÔ

LINHA VERMELHA DO METRÔ

LINHA VERDE DO METRÔ

FERROVIAS

SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURAL

RóTULA - ÁREA DO PEDESTRE

CONTRA RóTULA - REDE DE MOBILIDADE INTEGRADA

BAIRROS CENTRAIS
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DIAGRAMA COM OS 3 VETORES DA ÁREA CENTRAL 

9.3.1.1 Vetores do centro
A Área Central pode ser entendida, conforme a de-

finição de Regina Meyer e Marta Dora Groestein7, como 

a associação do Centro Histórico, com os Vetores Leste 

e Oeste. Em função da metodologia adotada para os fins 

deste edital foi proposta a definição de um terceiro vetor, 

o Vetor Sul, conforme pode ser visualizado neste mapa, 

constituindo-se assim um arcabouço ferramental que am-

para tanto a análise como a proposição de estratégias e 

intervenções.  

Os vetores, segundo as mesmas autoras, são agru-

pamentos territoriais com organizações históricas, mor-

fológicas e funcionais distintas, mas que sempre tiveram 

relação de continuidade, complementariedade e interde-

pendência. 

O Vetor Leste do Centro, que engloba os setores C, 

D e E, caracteriza-se pela presença marcante do Parque 

Dom Pedro II e do rio Tamanduateí, da linha 07-Rubi da 

CPTM, do metrô e do expresso Tiradentes e de alguns dos 

principais eixos de articulação com a escala metropolita-

na. Segundo as diretrizes da Operação Urbana Mooca-

-Vila Carioca a “porção leste do centro expandido para 

onde deve convergir preferencialmente o crescimento da 

cidade nos próximos anos”. Carece, no entanto, de inves-

timentos em infraestrutura e equipamentos públicos, bem 

como espaços livre públicos. novas centralidades podem 

ser desenvolvidas. 

nos domínios deste vetor pode-se identificar uma 

peça urbana, disposta ao longo da ferrovia, caracterizada 

pelo esvaziamento das antigas áreas industriais, que se 

revelou privilegiada reserva de solo urbano com tendên-

cia de transformação dos galpões em áreas residenciais de 

todos os padrões, sobretudo do Brás à Mooca.

O Vetor Oeste do Centro, que abrange sobretudo o 

Centro novo, incluindo os Recortes 2 e 3 do Setor B, apre-

senta o tecido urbano de traçado ortogonal, com marcante 

passagem de dois segmentos da rótula e da contrarrótula. 

juntamente com o Centro caracterizam-se pela presença 

de um conjunto de equipamentos simbólicos, calçadões e 

uso predominante de serviços. É determinante, neste con-

texto, a presença da Praça da Republica, o Vale do Anhan-

gabaú e o largo Santa Cecília.

Também associado ao Centro, o Vetor Oeste, marcado 

por sua vocação habitacional e uso misto de alta densida-

de e pela presença de edifícios residenciais com alto coe-

ficiente de aproveitamento, representa enorme oferta de 

postos de trabalho e de infraestrutura. 

O Vetor Sul do Centro, englobando os Recortes 4, 5 e 6 

do Setor B, apresenta predomínio de uso residencial/misto 

de alta densidade, tecido urbano fragmentado, carência 

por equipamentos públicos e por espaços livres públicos.

Este Vetor identifica-se como bairro e caracteriza-se 

como corredor cultural e gastronômico, particularmente 

representado pelas centralidades locais, tais como as ave-

nidas Rui Barbosa, Treze de Maio, Brigadeiro Luís Antônio 

e Liberdade. 

Observa-se pouca mutabilidade do parque construído, 

sobretudo atribuída à presença numerosa de imóveis tomba-

dos e a consequente incidência de legislação de preservação, 

ZEPEC, que impões restrições severas ao potencial construti-

vo ou de transformação aos imóveis da vizinhança.

VETOR SUL DO CENTRO

VETOR LESTE DO CENTRO

VETOR OESTE DO CENTRO

9.3.1.2 MoBiLidAde
A Área Central como um todo é amplamente servida 

pelo sistema de transporte de alta capacidade. A rede 

de Metrô e a rede da CPTM sobrepõem-se, oferecendo 

excelente mobilidade para aos moradores da área, seja 

para seus deslocamentos diários seja para os desloca-

mentos eventuais. 

Se por um lado esta rede sobreposta oferece ple-

nas condições para que os deslocamentos do trabalho 

para a moradia, e vice e versa, não ultrapassem a meta 

de 30min conforme estabelecido no Plano SP2040, por 

outro lado, parte desta rede encontra-se hoje saturada 

em sua capacidade de carregamento.

Sabe-se que as linhas do Metrô na Área Central en-

contram-se saturadas e que, por outro lado, as linhas7- 

rubi e 10-turquesa da CPTM oferecem ainda grande 

capacidade de carregamento. novas estações podem 

ser implantadas para reduzir o espaçamento entre as 

existentes, como proposto pela própria CPTM e pelas 

Operações Urbanas Lapa/Brás e Brás/Vila Carioca. O 

intervalo entre as composições podem ser reduzidos, 

multiplicando significativamente a oferta.

De forma análoga os diversos recortes deste Edital 

têm sua capacidade para acolher novas moradias, em 

grande medida, associada à capacidade de carregamen-

to das linhas desta rede. Pode-se dizer que as manchas 

de mobilidade, resultantes das distancias caminháveis a 

partir das estações destas redes, representam o poten-

cial instalado de adensamento deste território.

Exceção feita aos recortes 14 e 15 (parcialmente 

atendidos) e 16 (desatendido) todos os recortes deste 

Edital são plenamente atendidos pela rede de transporte 

de alta capacidade, sendo que os recortes 1, 8, 9, 10, 11, 

13 (parcialmente) e 15 (parcialmente) são atendidos pela 

rede da CPTM, com capacidade para absorver o adensa-

mento populacional.

CPTM

METRÔ

CONTRUçõES NAS ÁREAS DOS RECORTES

RECORTES NãO ATENDIDOS PELA CPTM

RAIOS DE 600M A PARTIR DE ESTAçõES DO METRÔ

RAIOS DE 600M A PARTIR DE ESTAçõES DA CPTM

DIAGRAMA MOBILIDADE [METRÔ/CPTM] critério de acessibilidade: raio de 600m
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PEÇAS URBANAS

9.3.1.3 peçAs UrBAnAs
A partir da sistematização do estudo de cada um dos Ve-

tores do Centro pode-se construir um mapa reagrupando os 

recortes do Edital, de acordo com suas principais característi-

cas e vocações urbanísticas. Este reagrupamento nos permite 

identificar as Peças Urbanas envolvidas na ação do Plano de 

Articulação Intersetorial.

Para fins desta Proposta, entendemos Peças Urbanas 

como sendo aqueles trechos do tecido urbano que apresen-

tam características comuns do ponto de vista morfológico, fun-

cional e histórico, tal qual um vetor, mas que adicionalmente 

apresentam coesão interna quanto às oportunidades que ofe-

recem e que, portanto constituem elementos bem definidos 

que deverão desempenhar um papel específico dentro da ação 

urbanística em questão.

A identificação destas peças constitui importante fer-

ramenta de projeto urbano para os fins deste Edital: permite 

coordenar as ações estratégicas para promover o desejado 

equilíbrio entre as intervenções dos recortes.

As leituras realizadas pelo URBEM identificam três gran-

des grupos de Peças Urbanas na área de atuação. 

O primeiro grupo se estrutura a partir da importância do 

Centro: principal centralidade polar da Região Metropolitana 

e da Área Central. Suas dimensões, se adotarmos os limites im-

postos pela contrarrótula, não excedem 2,3 km o que permite 

que seja percorrido de forma amigável ao pedestre.

Os recortes 2 e 3 são áreas consolidadas contidas no 

Centro e podem ser entendidas como parte de sua extensão 

funcional e morfológica.

Os recortes 4, 5, 6, 13 e 14 gravitam ao redor do Centro e 

estabelecem com ele uma interdependência funcional.

juntos, os recortes 4, 5, e 6 conformam uma Peça Urbana 

reconhecida por sua qualidade de bairro e animação de rua, 

aquecida pela presença do corredor cultural e gastronômico. 

São bairros residenciais consolidados com alta densidade e bai-

xo gabarito. Por outro lado os recortes 14 e 15 são fortemente 

marcados pelas desigualdades dos setores a Leste do Centro.

O segundo grupo se organiza em razão do papel estru-

turante que o sistema ferroviário historicamente desempe-

nhou na cidade.

Os recortes 8, 9, 10, 11 e 12 estão diretamente relacio-

nados às três principais estações ferroviárias de São Paulo, 

destinadas a receberem os principais fluxos intermunicipais 

de passageiros e de carga: Luz, Pari e Brás. A organização es-

pacial e funcional resultante até hoje ressoa a sua importância. 

Os intensos fluxos de carga e os dinâmicos aglomerados de 

comércio especializado ainda são as principais questões des-

tas áreas. Atualmente a ferrovia se designa pelas linhas 7-rubi 

e 10-turquesa da CPTM. 

O recorte 7, ainda que contido nos limites da operação 

urbana Lapa/Brás, apresenta características singulares, pois 

não se relaciona com o sistema ferroviário e sim com a linha 

Azul do Metrô.

O trecho relacionado à linha 10 da CPTM, junto à Mooca, 

apresenta características análogas ao recorte 1, na Barra fun-

da. Posiciona-se na zona de transição entre a Área Central da 

cidade e o Vetor Sul, marcado pelos eixos da Avenida do Esta-

do e o Rio Tamanduateí. Este recorte está fortemente vincula-

do às principais questões a serem enfrentadas pela Operação 

Urbana Brás/Vila Carioca.

Os recortes 12 e 17 constituem um corpo urbano contido 

no vetor Leste do centro, articulados pela linha 3 do Metrô.

Por fim, o terceiro grupo é composto por dois recortes sin-

gulares. Tanto o recorte 15 quanto o recorte 16 constituem cor-

pos diferentes, porém com características similares. Ambos es-

tão contidos no Vetor leste do Centro, porém não são atendidos 

pelo sistema metropolitano de transporte de alta capacidade.

CONTRUçõES NAS ÁREAS DOS RECORTES

PRINCIPAIS AVENIDAS

BAIxA CAPACIDADE INSTALADA PARA O ADENSAMENTO POPULACIONAL

MÉDIA CAPACIDADE INSTALADA PARA O ADENSAMENTO POPULACIONAL

ALTA CAPACIDADE INSTALADA PARA O ADENSAMENTO POPULACIONAL

CENTRO CONSOLIDADO

9.3.2 diretrizes pArA o pLAno de 
ArticULAção intersetoriAL

Com objetivo de apresentar as diretrizes projetivas 

deste Plano de Articulação, foram adotados os conceitos 

básicos apresentados no artigo 101 do Plano Diretor, a 

saber: os elementos integradores, constituídos pela ha-

bitação, equipamentos sociais, espaços de comércio e ser-

viços e espaços públicos livres, bem como os elementos 

estruturadores, conformados pela rede hídrica e viária 

estrutural, rede estrutural de transporte público coletivo 

e a rede estrutural de polos e centralidades.

9.3.2.1 redes físicAs integrAdorAs
As propostas para a requalificação e ampliação das redes 

físicas integradoras foram agrupadas em torno de três elemen-

tos principais interrelacionados: a habitação popular, os pro-

gramas associados e as centralidades, novas ou renovadas.

Os empreendimentos propostos buscam, por meio do 

adensamento populacional, associar-se às centralidades 

existentes dinamizando-as ou buscam criar novas centrali-

REDES fÍSICAS INTEGRADORAS

dades, polares e lineares, através da articulação entre a habi-

tação e suas extensões. A distribuição dos equipamentos pelo 

território respeita as diretrizes elaboradas a partir do estudo 

das características de cada Peça Urbana.

A localização dos empreendimentos/centralidades em 

cada um dos Planos Urbanísticos de Intervenção dos Setores 

do Edital se referencia aos critérios estabelecidos no âmbito 

deste Plano de Articulação Intersetorial. O posicionamento 

estratégico dos empreendimentos, articulados pelas redes 

físicas estruturadoras, garante a melhor sinergia entre as 

ações, contribuindo para a consolidação de uma rede de 

centralidades na Área Central.

A proposta do URBEM se diferencia pela capacidade de 

articulação entre os diversos elementos integradores, habi-

tação, comércio e serviços. A articulação funcional e espacial 

entre estes elementos é que poderá promover as sinergias 

necessárias para que a ação do Programa desempenhe o seu 

papel de gerador de valor para a cidade e sua população.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS

EQUIPAMENTOS DE SAúDE

EQUIPAMENTOS DE SERVIçO

ÁREAS LIVRES

RUAS DE COMÉRCIO ESPECIALIZADOS, FESTAS DE RUA, FEIRAS

CALçADãO
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REDES fÍSICAS ESTRUTURADORAS [ REDE DE MOBILIDADE INTEGRADA]

rar as dinâmicas produtivas, tais como os serviços públicos, o 

comércio especializado, o ensino e o turismo.

O projeto se concretiza por meio de uma série de ope-

rações de acomodação, ampliação e compatibilização, reali-

zadas sobre o projeto Mapeamento das rotas para uso da bici-

cleta no Centro Expandido da cidade de São Paulo - Ciclorotas 

SP 20118, realizado pela Prefeitura de São Paulo. 

foram propostos melhoramentos no sistema viário exis-

tente: diminuição do leito carroçável e ampliação do passeio 

público, criando um circuito de vias com uso prioritário para 

pedestres e ciclistas, alçando o projeto inicial, da categoria 

de ciclorrotas, à categoria de rede de mobilidade não moto-

rizada, constituindo assim a Rede de Mobilidade Integrada 

da Área Central de São Paulo.

Cabe observar que a criação desta rede se dá, basica-

mente, por meio da ampliação da rede cicloviária proposta 

pela Administração Municipal. Ainda assim pode-se destacar 

a enorme contribuição para sinergia das ações desta Parceria 

bem como o grande efeito urbanístico alcançado, sobretudo 

se considerarmos o baixo valor relativo envolvido na sua im-

plantação. 

nos diversos empreendimentos, conectados pela Rede 

de Mobilidade, foram criadas aberturas de praças e passa-

gens, inclusive no interior das quadras, complementando 

esta rede e ampliando significativamente a permeabilidade 

peatonal nas áreas de intervenção. 

finalmente, articulado com a Rede de Mobilidade, estão 

previstos, nos diversos empreendimentos desta ação urba-

nística, os pontos de transposição dos grandes eixos de mo-

bilidade, tanto para os transportes não motorizados quanto 

para os meios de transporte motorizado.

Em seu trecho central a Rede de Mobilidade Integrada 

constitui um percurso circular em torno do Centro. 

9.3.2.2 redes físicAs estrUtUrAdorAs
Um dos principais desafios do Plano de Articulação In-

tersetorial é criar elementos estruturadores capazes de rein-

tegrar os trechos fragmentados do tecido urbano, bem como 

estabelecer uma boa conexão entre os setores de intervenção 

e destes com a cidade como um todo.  Promover a melhoria 

na mobilidade e acessibilidade para a população envolvida na 

ação urbanística, sobretudo nas áreas fraturadas pelas gran-

des infraestruturas de transporte viário metropolitano como 

as ferrovias, grandes avenidas e viadutos.

Compatibilizar escalas de percurso: promover a cidade 

do pedestre, melhorando ainda assim a acessibilidade, valo-

rizando o uso do transporte público, não apenas o de massa, 

mas também aquele que busca solucionar o transporte local 

através de um sistema menos intenso: macro e micro acessi-

bilidade. De modo a que os deslocamentos do trabalho para 

a moradia, e vice e versa, não ultrapassem a meta de 30min 

conforme estabelecido no Plano SP2040.

no caso dos recortes cuja distância até uma estação de 

transportes seja superior a uma distância a pé de 10 minutos, 

o Plano de Articulação deverá focar na implantação de redes 

de micro acessibilidade alimentadoras (ônibus, van e bici-

cleta) dos troncais sobre trilhos (metrô e trem) e sobre rodas 

(corredores de ônibus).

O Plano atua por meio da criação de uma rede de mo-

bilidade abrangente e integrada, associando os circuitos de 

vias de uso prioritário para pedestres, as vias adequadas para 

a circulação de bicicletas, os nós de mobilidade de alta ca-

pacidade, os circuitos comerciais e de animação de rua e as 

centralidades, sejam elas novas ou existentes.

O principal intuito desta rede é estruturar os fluxos coti-

dianos da população para o desempenho das funções que a 

Área Central oferece. Assim, visa qualificar os fluxos alimen-

tadores para as principais estações metroferroviárias e ampa-

REDE DE MOBILIDADE INTEGRADA PREFEITURA

REDE DE MOBILIDADE URBEM

METRÔ

CPTM

SÍNTESE

O desenho circular deste trecho que acompanha o traça-

do original da contrarrótula, em certa medida, contribui para 

a reversão dos efeitos nefastos provocados pela implantação 

da mesma, sobretudo no que diz respeito à continuidade do 

tecido urbano. A Rede de Mobilidade Integrada da Área Cen-

tral de São Paulo se apresenta como uma ação oportuna para 

o momento que vive a cidade e reclama seu lugar junto aos de-

mais anéis de mobilidade que contribuem para a estruturação 

do território do Centro e da Região Metropolitana.

9.3.2.3 sintese
Ao introduzirmos 10.000 unidades residenciais, ou apro-

ximadamente 29.000 novos moradores na Área Central, cabe 

considerar o impacto dos novos deslocamentos diários desta 

população sobre a matriz existente. A expectativa é que um 

percentual muito elevado destes deslocamentos ocorra a pé, 

ou de bicicleta, visto que o objetivo primordial desta PPP é jus-

tamente aproximar a moradia do trabalho. 

Diante desta nova realidade e considerada a escala das 

distancias a serem percorridas no perímetro da Área Central, 

pode-se conceber uma rede de mobilidade integradora basea-

da no deslocamento não motorizado, a ser sobreposta às redes 

de mobilidade existentes na área. 

A mobilidade almejada não se restringe às atividades de 

lazer, mas, sobretudo visa atender as necessidades cotidianas 

da população em busca das diversas atividades oferecidas em 

toda a Área Central. 

A rede de vias melhoradas, batizada de Rede de Mo-

bilidade Integrada para fins desta Proposta, abrange toda 

a Área Central de São Paulo. Se, por um lado, o Centro 

pode ser considerado o perímetro que apresenta melho-

res condições para o pedestre, por outro lado, os Vetores 

Centrais, contemplados pelos recortes e setores deste 

Edital, podem ser considerados território favorável para a 

circulação integrada de pedestres e ciclistas.

Enfim a Rede de Mobilidade Integrada proposta articu-

la e dá sentido de conjunto as inúmeras atividades que têm 

lugar na Área Central da cidade, estabelecendo um círculo 

virtuoso a partir da intervenção do Programa Casa Paulista.
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fundamental para o entendimento da proposta do 

URBEM, em relação ao chamamento do Governo de São 

Paulo, é a afirmação de quais conceitos e diretrizes iremos 

utilizar para responder aos desafios sugeridos. Como de-

senvolvido anteriormente, um dos principais desafios é o 

de renovação do território da Área Central, tendo a oferta 

de habitação como elemento integrador. Outro seria que 

os planos urbanísticos de conjunto devem se realizar atra-

vés de critérios de coexistência entre as diferentes faixas 

de renda, o que talvez deva ser o maior desafio desta par-

ceria público-privada.

Coexistência não simplesmente pelo uso da mesma 

praça, da mesma escola ou até no mesmo condomínio 

habitacional. não pelo convívio de pessoas da mesma 

classe social ou culturalmente parecidas. Mas coexistên-

cia como valor daquilo que a Área Central representa, 

sua significação, simbolismo e pelo compartilhamento 

de valores comuns nas formas de uso do espaço urbano. 

Buscar a afirmação da cidade em um verdadeiro espaço 

do convívio humano. neste sentido, são quatro os princi-

pais conceitos assumidos por este trabalho, no conjunto 

de intervenção dos seis setores:

a) Propor intervenções como agentes de construção 

da urbanidade da cidade, através de uma política pública 

que privilegia o conjunto da Área Central, priorizando a 

sinergia e integração entre os diferentes empreendimen-

tos, nos diferentes setores.

b) As intervenções em todos os setores devem aco-

modar diversificados arranjos sociais e espaciais, evitan-

do conflitos de classes, guetos ou mesmo desvalorização 

espacial por falta de coesão social.

c) Estabelecer novas tipologias habitacionais, de 

usos mistos, como indutoras de desenvolvimento social, 

compartilhando nestes espaços além das habitações, es-

paços para capacitação, emprego e renda, não restritos 

as exíguas unidades. Tornar, portanto, os espaços coleti-

vos da habitação como plataformas ao desenvolvimento 

humano e social.

d)  Utilizar-se das estratégias de EZEIS, presentes no 

plano diretor municipal, para viabilizar a coexistência es-

10. definição dAs diretrizes 
e pArâMetros AssUMidos 
no trABALHo
pArA UMA MeLHor coMpreensão dA presente MAnifestAção de interesse priVAdo (Mip), 
oferece-se AqUi UMA definição de todos As diretrizes e pArâMetros AssUMidos no trABALHo. 
ApresentA-se por fiM UM gLossário, qUe define cAdA terMo UtiLizAdo neste trABALHo.

pacial e social, renovando o tecido urbano e entendendo 

a oportunidade proposta pela Agência Casa Paulista com 

um valor territorial e não como empreendimentos imobi-

liários isolados.

O URBEM defende que estes conceitos devem ser 

aplicados no conjunto da Área Central1. Área que possui 

características econômicas, sociais e culturais diferen-

tes, mas como se encontram geograficamente  próximas, 

possuem coesão, sobre as quais estabelecemos nossas 

diretrizes de intervenção. Pretendemos assim equilibrar 

a assimetria econômica  e social desta área, ainda que 

respeitando suas diferenças históricas, e reverter a pre-

cariedade habitacional de alguns pontos destes setores.  

Como em qualquer lugar e qualquer tempo, as inter-

venções a serem desenvolvidas deverão evitar aquilo que 

muito frequentemente ocorre na promoção de habitação 

social: a segregação urbana e a formação de “guetos” 

estigmatizados como lugares da precariedade ambien-

tal, da pobreza econômica e da violência social. Lugares 

expressos pelos adensados conjuntos habitacionais nos 

modelo de conjunto habitacional desconectado do tecido 

urbano, bastante utilizado para a oferta de habitação social 

desde a década de 1970.

modelo de empreendimento imobiliário para a classe A, 

recorrentemente utilizado na cidade de São Paulo igualmente 

desconexo do tecido urbano.

bairros periféricos ou por edifícios com grande número 

de famílias, dedicados exclusivamente à habitação como 

exemplo do recém demolido conjunto São Vito no Parque 

D. Pedro. Os projetos deverão, nesse sentido, começar 

por superar erros recorrentes.

nesta perspectiva, as intervenções deverão ainda 

evitar a monotonia comum em grande empreendimen-

tos habitacionais. Ao invés de adotar soluções repetitivas 

sem qualquer vínculo com o lugar, busquem soluções que 

se resumam em criteriosas e precisas implantações e que 

estabeleçam uma integração programática, espacial e 

formal com o bairro nas quais estão inseridas. De modo 

análogo não é desejável o excessivo isolamento, recor-

rente em muitos dos grandes condomínio residenciais, 

recentemente empreendidos na cidade para a classe A, 

cercados de muros altos e sem nenhuma relação com sua 

vizinhança. Estes também constituem enclaves no meio 

do tecido urbano e em nada colaboram para a vitalidade 

e a segurança do espaço público urbano.
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Pelo contrário, as intervenções poderão lucrar se 

apostarem na cidade, com a construção ou melhoria estra-

tégica de seu entorno, do seu sistema de mobilidade, e da 

relação de vizinhança, a fim de transformar áreas degrada-

das e desvalorizadas em áreas renovadas e de melhor ha-

bitabilidade. neste sentido, a oferta de habitação social na 

Área Central da cidade de São Paulo será viabilizada pela 

estratégia de localização de oportunidades de interven-

ção através de planos urbanísticos de conjunto. Estes 

planos interpretam o centro como um território consoli-

dado mas com inúmeras qualidades e deficiências conjun-

tas, resultado de anos de investimento em infraestrutura, 

mudanças de uso e ocupação do solo e de esvaziamento 

populacional, felizmente em retrocesso desde o final da 

década de 2000. 

O Plano Urbanístico Conjunto tem por objeto de lei-

tura todo perímetro de atuação do PIAC/Casa Paulista, 

não dissociando setores ou recortes quando da interpre-

tação das demandas, dos desafios e das oportunidades de 

transformação da cidade. Afinal de contas a Área Central 

ao mesmo tempo em que é um lugar diversificado, com 

desenvolvimento distinto ao longo do século xx, também 

apresenta aspectos comuns como a farta oferta de mobi-

lidade, o sistema fundiário similar ao longo de diferentes 

usos, a relação com a topografia, a falta de planejamento 

no crescimento e compartilham, por fim, a mesma lógica 

de estruturação econômica. Seja a partir da linha férrea da 

antiga linha da Santos-jundiaí ou pelo sistema viário de co-

nexão entre o leste e o oeste que corta o território central, 

dividindo o desenvolvimento em certos casos.

Particularidades e semelhanças que geram diretrizes 

similares de intervenção, que devem ser entendidas não 

pelos setores de maneira isolada mas no conjunto da cida-

de, propiciando uma sinergia e uma politica coesa de in-

tervenção. Como por exemplo, propor a abertura de novas 

passagens que melhorem a fluência da circulação urbana 

e que constituam novos endereços em quadras de propor-

ções e tamanho inadequados – muito comuns na cidade 

de São Paulo em função de sua urbanização fragmentada, 

constituída de um mosaico de loteamentos privados des-

conexos, e particularmente frequente em áreas original-

mente ocupadas por indústrias, como o são diversas áreas 

dos bairros centrais da cidade.

A seguir expomos as diretrizes que este trabalho 

visa alcançar quando vislumbra no Projeto de Interven-

ção da Área Central (PIAC/Casa Paulista) uma possibili-

dade de transformação do território central. Tratam-se 

de diretrizes de intervenção para os planos urbanísticos, 

estabelecendo os critérios e parâmetros urbanísticos, as 

diretrizes de preservação e renovação dos edifícios his-

tóricos e a leitura dos aspectos relevantes da legislação. 

nesta última se estabelecem os critérios de intervenção 

sobre os produtos requeridos no edital, chamados aqui 

de diretrizes edilícias e, consequentemente, estabele-

cendo a forma dos produtos propostos. 

exemplo de intervenção estratégica desejada pelos planos

10.1 diretrizes 
de interVenção 
UrBAnA

10.1.1 AproVeitAMento dos índices de Uso 
e ocUpAção do soLo nA LegisLAção

O edital de chamamento ressalta como premissa de 

intervenção a utilização das Zonas Especiais de Interesse 

Social, mais precisamente a ZEIS 3, como uma oportunida-

de de transformação da Área Central. Este aproveitamento 

se daria através da utilização de alguns instrumentos exis-

tentes na legislação, que restringem os usos e atividades 

urbanas nestas áreas mas oferecem um aproveitamento 

do solo muito maior quando comparado a outros setores 

da cidade.  Além de perímetros demarcados como ZEIS 3, 

presentes na maioria dos recortes propostos, são instru-

mentos propícios para a promoção da habitação social a 

ocupação das Zonas de Preservação Cultural – ZEPECs, e 

a Operação Urbana Centro. Zonas onde as restrições de 

gabarito, transferência de potencial construtivo e aprovei-

tamento do solo de até 6 vezes a área do terreno, qualifi-

cam os recortes centrais a serem os mais propícios para 

receberem esta politica pública.

Particularmente sobre os perímetros de ZEIS 3, o UR-

BEM entende que as intervenções nestes locais devem ser 

tratadas através do conceito de EZEIS2.  Este conceito, pre-

sente no  Plano Diretor Municipal, trata a região como uma 

área de dinâmicas coincidentes e que deve ser reconstruída 

pensar a cidade através do uso misto e intervenções no 
conceito de EZEIS

em conjunto e não apenas através de projetos ou oportunida-

des pontuais. Oferece, portanto, permissões de uso e índices 

de ocupação distribuídos sobre o território de intervenção e 

não necessariamente contidos em um único lote. O URBEM 

entende, portanto, que é o conjunto da intervenção que 

constrói a cidade e não as edificações isoladas.
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10.1.2 VALorizAção do entorno 
dAs estAções de trAnsporte

Ainda que a consolidação do processo de repovoamento 

da Área Central se ampare na hipótese de aproximação entre 

moradia e emprego, a questão da mobilidade continuará a ser 

um tema fundamental para a população residente nessa re-

gião. As pesquisas OD3 afirmam que a taxa de mobilidade da 

população é diretamente proporcional a sua renda e ao cres-

cimento econômico da cidade, o que representam acesso aos 

bens e serviços oferecidos pela Metrópole e às oportunidades 

de emprego. Ao oferecer melhores condições de moradia, o 

PIAC/Casa Paulista torna-se indutor da demanda de desloca-

mentos pela cidade. 

Uma diretriz consistente desta proposta é, portan-

to, a de priorizar um forte povoamento junto as áreas de 

transporte de alta capacidade. Diretriz que propicia o di-

reito amplo a cidade e não apenas ao emprego, facilitando 

o acesso a pé até as estações com destino a educação, ao 

lazer, a vida urbana. Adensar nas áreas onde é possível o 

incremento da rede, como ao longo de toda a linha férrea 

da CPTM. Áreas que também representam as de menor 

densidade dentro dos conjunto dos setores de interven-

ção, graças a antiga presença de atividades industriais.

O entorno das estações da linha ferroviárias da CPTM 

são territórios propícios ao adensamento populacional e 

ao estabelecimento de pólos de oportunidades. Podem 

inclusive serem convertidas em algo mais que pólos de 

atividades urbanas, mas em importantes marcos da paisa-

gem. Transformando-se em verdadeiros “foyers urbanos” 

dos bairros a que servem. Bairros que se tornaram, com a 

saída das indústrias e o enorme passivo construído subu-

tilizado, ótimas oportunidades de intervenção e de acesso 

ao solo central. Ainda não possuem equipamentos ou va-

lores agregados que tornam o preço da terra inviável para 

a proposição de habitações sociais e para os serviços de 

suporte exigidos por esta. Com a futura mudança do trans-

porte de carga para o ferroanel e a transformação destes 

percursos em transporte exclusivo de passageiros, é pos-

sível considerarmos um aumento da oferta do sistema e, 

consequentemente, propor o adensamento.

Este adensamento também atende às diretrizes do 

município quando o território de intervenção é coinciden-

te com as áreas chamadas de intervenção urbana (AIUs), 

previstas no Plano Diretor Municipal com estratégias de 

reconversão territorial bastante similares a estas por nós 

propostas. Para isso é preciso aumentar a escala da vizi-

nhança ao longo do eixo ferroviário e, ao mesmo tempo, 

diminuir a presença desta convivência, verticalizando e 

adensando a ocupação lindeira as estações e amenizando 

as interferências visuais e sonoras ao longo da linha.

São também áreas adequadas a se transformarem em 

pontos de transposição da barreira territorial formada pela 

linha, através de intervenções transversas a esta, tanto fí-

sicas quanto em relação ao uso, o que afirma o sistema 

de transporte ferroviário como um dos suportes ao atual 

desenvolvimento metropolitano. Diretriz que pretende 

garantir o direito a cidade através do direito à mobilida-

de, tendo como elemento integrador a habitação. Diretriz 

associada a criação de novas frentes urbanas.

adensar em torno das estações de transporte 

10.1.3 renoVAção do tecido indUstriAL
Os setores de intervenção propostos pelo edital de 

chamamento possuem características semelhantes, quan-

do da demanda por habitação social e por renovação do 

seu território, e características distintas, quando nos re-

ferimos a presença de diferentes tipologias construtivas. 

Desde pequenas casas com lotes diminutos nos recortes 

da Bela Vista, Liberdade e Cambuci à antigos edifícios in-

dustriais, com incidência de grandes lotes, caso dos recor-

tes da Barra funda, Brás e Belém.

Esta vasto patrimônio industrial se encontra subutili-

zado ou mesmo abandonado. São imóveis se diferenciam 

do conjunto das demais tipologias por suas dimensões e 

pelo significado na memória da cidade. Constituem-se, 

contudo, em grandes oportunidades de intervenção, pro-

piciando a criação de novos modelos urbanos e de aden-

samento de áreas atualmente despovoadas.

A incidência de indústrias que abandonaram sua 

atividade produtiva nestes locais é muito grande. Seus 

antigos edifícios servem agora de depósito logístico ou 

encontram-se sem uso definido. A presença de infraes-

trutura viária, energia e de farta acessibilidade a estes lo-

cais, antigos setores produtivos da cidade de São Paulo, 

configuram-nos como oportunidades de intervenção e re-

cuperação da identidade histórica e territorial na cidade. 

A diretriz de atuação sobre o antigo tecido industrial leva 

o URBEM a acreditar que são ações possíveis de reverter 

o atual cenário de degradação por qual passam estes lu-

gares, através da criação de centros de bairro e projetos 

âncoras como estruturadores, articulando a oferta habita-

cional e a formação de novos espaços públicos.

 transformar a paisagem industrial subutilizada
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10.1.4 constrUção de noVAs 
frentes UrBAnAs

no processo de desenvolvimento urbano da cidade de 

São Paulo os eixos de transporte desenvolveram um papel 

determinante nos vetores de crescimento. Tanto a linha fér-

rea, em sua porção sudeste e noroeste, cruzando o centro 

e dividindo-o em dois setores distintos; quanto o sistema 

viário, originado a partir do Plano de Avenidas de Prestes 

Maia, principalmente o que realiza a ligação Leste-Oeste. 

Sistemas que hoje oferecem uma mobilidade privilegiada 

para os que estão junto a sua faixa de influencia, desem-

penhando importante função de articuladores da escala 

metropolitana.

na escala local, entretanto, seu resultado é bastante dis-

tinto. Oferece mobilidade àqueles que habitam seu entorno 

ao mesmo tempo em que operam como elementos desagre-

gadores dos frágeis tecidos urbanos que atravessam. Seja no 

caso da ferrovia, por constituir-se historicamente como uma 

barreira de desenvolvimento territorial, ou no caso dos siste-

ma viário por ter cindido um tecido já constituído quando de 

sua execução na década de 1960/70, deteriorando as edifi-

cações e quadras ao seu redor. Grande parte dos perímetros 

conhecidos por ZEIS 3 estão localizadas nestes territórios, 

coincidentemente ou não.

Como diretriz de projeto e aproveitando-se deste pre-

cário tecido urbano, o URBEM entende que o projeto deve 

buscar novas relações com estas suturas. Primeiramente 

buscando integrar o território cindido por empreendimen-

tos transversos a esses eixos, trazendo a possibilidade de 

articulação e de continuidade com usos urbanos adequa-

dos, regenerando ambos os lados. Em segundo lugar, 

uma integração territorial através de empreendimentos 

que valorizem a paisagem que os vazios destes eixos ofe-

recem. Perspectivas visuais valorizam os empreendimen-

tos construindo novas frentes urbanas.  Como o exemplo 

que acontece em cidades com orlas fluviais ou marítimas, 

das quais as frentes da cidade para o mar ou para o rio são 

extremamente valorizadas,  propomos uma adaptação a 

este conceito propondo paisagens viárias e ferroviárias 

na Área Central, qualificando-as como frentes e não mais 

fundos da cidade.

renovação dos espaços lindeiros a via férrea, construindo novas 

frentes urbanas. 

renovação do espaço frontal às vias expressas, qualificando a 

paisagem urbana.
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10.1.5 eqUiLiBrio dA densidAde jUnto As 
áreAs coM MAior ofertA de eMpregos

Entendemos a Área Central como um território dinâ-

mico, onde a oferta de empregos esta distribuída de for-

ma heterogênea. Os recortes situados à oeste e sudoeste, 

em compartimentos consolidados da cidade, são aque-

les que apresentam maior oferta de emprego, serviços e 

bens urbanos. Característica de formação histórica desta 

região, que estabelece inclusive valores mais elevados ao 

preço da terra e aos serviços de suporte à habitação. fato 

que talvez justifique a grande presença de moradores em 

cortiços, em sua maioria trabalhadores desta região.

Trata-se de uma região de plena acessibilidade ao 

transporte, aonde em poucos minutos se chega a grande 

parte da Área Central. nesses recortes a diretriz de proje-

to é a de relacionar a característica de farta acessibilida-

de à esta grande oferta de empregos, o que não significa 

promover maior adensamento, mas sim oferecer moradia 

digna a população já residente. O setor B de intervenção 

(República / Bela Vista) é tipicamente influenciado por 

esta diretriz.

já o vetor nordeste possui menor densidade pro-

porcional, maiores distâncias a percorrer em relação ao 

transporte coletivo, oferta de infraestrutura esta subuti-

lizada, onde consequentemente as oportunidades de tra-

balho são menores. Territórios aptos a receberem, pelo 

equilíbrio de atividades, um maior número de habitações.

aproximar a habitação do emprego

10.1.6 constrUção de centros de BAirro
A intervenção territorial com vistas a um projeto de re-

novação da Área Central nos levou a compreender as dinâmi-

cas e a assimetria da Área Central. As propostas de renovação 

não buscam, como hipótese de transformação urbana, tratar 

a região de uma maneira igual. As assimetrias do território, 

conforme visto no item 7 deste  trabalho nos levam a acre-

ditar que diferentes tipos de enfoque são necessários para 

diferentes tipos de demanda. O centro caracteriza-se como 

um espaço qualificado do ponto de vista funcional, principal-

mente em seus aspectos simbólicos que provoca nele uma 

imagem de referencia na metrópole. Seus aspectos formais 

e dinâmicos, contudo, são um pouco divergentes.

Entendemos o centro como área delimitada pelos 

distritos históricos da Sé e da República, sendo o restante 

considerado bairros centrais ou mesmo, caso do Belém e do 

Cambuci, como bairros próximos ao centro. A exceção do 

centro histórico, estes bairros próximos ou centrais neces-

sitam articular suas demandas especificas e suas referencias 

funcionais em espaços de apropriação, não simbólicos mas 

físicos e territoriais. 

neste sentido uma das diretrizes propostas pelo URBEM 

é a renovação dos setores inseridos nestes bairros a partir do 

redesenho de porções do território que possam passar a ser 

consideradas centros de bairro. Lugares que possuam ativi-

dades urbanas heterogêneas, acesso à mobilidade urbana e 

significativa vida urbana, ou seja, condições diferenciais em 

relação ao restante dos setores, que os qualifiquem como 

centralidades.

Seja no entorno das estações, na reconversão de antigas 

indústrias com a transformação em lugares de referencia ou 

criação de centros de bairro fortalecendo o caráter de 
centralidade da intervenção

ainda na renovação de áreas lindeiras a eixos viários a fim de 

transformarem o cotidiano da cidade. Lugares de atividades 

especificas, de presença da governança urbana ou de faci-

lidades aos cidadãos que vivem no entorno. É diretriz des-

te trabalho a renovação urbana e a integração da oferta de 

habitações considerando, portanto, a criação destas novas 

centralidades junto aos setores e recortes de intervenção.
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10.1.7 iMpLAntAção 
Conforme nos debruçamos sobre o problema – a cria-

ção de estratégias de intervenção para o projeto de renova-

ção da Área Central - o URBEM acredita cada vez mais que 

a parceria público privada tem por desafio garantir estra-

tégias que assegurem, em um longo período de tempo, a 

qualidade das habitações, da vida urbana e a consequente 

qualidade da Área Central como um território do desenvol-

vimento social e econômico da metrópole. A chave para o 

atendimento deste desafio se baseiam, portanto, na neces-

sidade de coexistência entre os habitantes, usos e espaços 

coletivos. Acomodar diferentes faixas de renda, perspecti-

vas de uso e vocações é a diretriz principal a ser cumprida 

pelo Plano Urbanístico de Intervenção, tendo como comple-

mento as questões territoriais expostas.  Para tanto a neces-

sidade de empreendimentos que acomodem usos mistos, 

com comércio, serviços e equipamentos voltados para a 

vida da rua e a habitação proposta em outro nível que não o 

térreo, são as estratégias elencadas para as edificações.  De-

verão ser articulados em agrupamentos para potencializar o 

efeito transformador de cada um deles, constituindo áreas 

conexas de intervenção muito maiores e potentes.

no conjunto da intervenção o uso misto também é pro-

posto na escala da quadra e dos setores e não apenas no em-

preendimento. Isto garante o atendimento à coexistência e 

a dinamização a vida urbana em cada um deles. Os planos de 

intervenção devem gerar novos espaços públicos e requali-

ficar os existentes. Devem ainda possibilitar, na montagem 

de cada empreendimento e produto, o aumento das áreas 

de circulação por entre o sistema fundiário, inclusive com a 

remodelação das quadras existentes. E por fim potencializar 

o transporte público com a qualificação dos acessos às es-

tações de trem e metrô e os usos lindeiros aos corredores 

e terminais de ônibus.

Os planos articulam a intervenção através de eixos 

estruturadores claramente demarcados, criação de pólos e 

eixos de centralidades e implantação de elementos integra-

dores com características âncoras sobre o território. Estes 

são capazes de produzir uma lógica de intervenção territo-

rial, tendo como mote a oferta de habitação e como con-

sequência o inicio da reconversão dos usos e da ocupação 

dos territórios centrais da cidade de São Paulo. Criam-se 

valores comuns para a Área Central que tornarão possíveis 

a moradia na áreas central como algo a ser compartilhado.

ou para formar pequenas praças ou largos como pólos de 

oportunidades para comércio e sociabilidade da vizinhança.

As intervenções podem formar eixos, 

um tipo de espaço público cada 

vez mais atraente para as práticas 

esportivas como a caminhada, a 

corrida e o passeio com o cachorro.

Para promover a ativação das bordas 

do espaço público e construir as 

sinergias entre a rua e sua ocupação será 

estratégico o uso público institucional ou 

coletivo, com comércios e serviços, no 

térreo das construções.

Agrupar empreendimentos para 

estabelecer contornos nítidos e bordas 

ativas do espaço público, estendendo 

os usos internos dos edifícios para as 

calçadas e ruas, possibilitando ao mesmo 

tempo a infiltração do pedestre no lote 

privado, em clara sinergia
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10.2 pArâMetros 
UrBAnísticos

10.2.1 densidAde UrBAnA e AdensAMento
As propostas a serem desenvolvidas para o PIAC/

Casa Paulista para prover habitação de interesse social na 

Área Central de São Paulo deverão partir da consideração 

de que nessa área em especial, como na cidade em geral, a 

densidade urbana deverá ainda ser incrementada.

Tal diretriz parte da comparação da densidade urbana 

de lugares notoriamente bem sucedidos com as densida-

des urbanas verificadas em São Paulo, cuja média geral, 

em 2010, era de 74,58 hab./ha, de acordo com as infor-

mações divulgadas pela PMSP em seu site4.

Paris talvez seja a cidade mais emblemática do planeta, 

presente no imaginário coletivo como um dos ideais de for-

ma urbana. A sua feição atual é devida em grande medida às 

reformas liberais promovidas pelo prefeito Georges-Eugène 

Haussmann (prefeito de 1853 a 1870), conhecidas como “les 

grands travaux”, durante o império de napoleão III (1852 a 

1870), quando os incipientes bulevares construídos no lugar 

de antigas muralhas da cidade foram consolidados e amplia-

dos, superando em definitivo a feição medieval da cidade5. 

Originados sobretudo por razões de modernização da cida-

de, da sua higiene, mas também por razões de segurança e 

estéticas, seus traçados foram acompanhados por uma estri-

ta regulação das construções privadas, cujo desenvolvimen-

to foi assim orientado para corresponder ao novo potencial 

urbano criado. Essa urbanização notória, ao lado de grandes 

obras monumentais, muitas recentes, é verdade, contribui 

para que Paris seja hoje a cidade que mais recebe turistas em 

todo o mundo (30 milhões por ano). Sua grande densidade 

urbana bruta média de aproximadamente 200 hab./ha, uma 

das maiores do mundo ocidental, certamente contribui para 

o sucesso do seu urbanismo.6

Obviamente algumas áreas específicas de Paris atin-

gem densidades muito maiores do que essa média. O mes-

mo acontece com áreas específicas de outras cidades, so-

bretudo em bairros centrais junto a áreas privilegiadas em 

termos do ambiente urbano, como Copacabana, no Rio de 

janeiro, com 356 hab./ha7.

Os recentes estudos da PMSP que serviram de base 

para a elaboração do edital da futura Operação Urbana 

Lapa - Brás apontam para a mesma direção, no que se re-

fere ao adensamento da Área Central de São Paulo, e esta-

belecem, como meta para a urbanização futura dos bairros 

envolvidos, uma densidade urbana bruta de aproximada-

mente 200 hab./ha.8

É prudente, no entanto, pensarmos que a passagem 

entre situações urbanas tão díspares – a atual densidade 

urbana bruta dos distritos da Área Central e as maiores 

densidades acima referidas – se faça de forma gradual 

e sustentável ao longo do tempo, com o adensamento 

urbano acompanhado, onde necessário, da devida 

construção de infraestrutura.

Como referência para os estudos desenvolvidos 

pelo URBEM na presente proposta, foram então adota-

dos os seguintes parâmetros de densidade urbana bru-

ta, ou seja, aquela que considera todas as áreas de certa 

urbanização, aí incluídas as áreas livres públicas como 

ruas, parques e jardins:

· Altíssima densidade: 500 hab./ha em áreas pon-

tuais muito privilegiados da cidade, como nas áreas 

de intervenção urbanísticas (AIU) previstas no en-

torno das estações metroviárias e ferroviárias e nas 

áreas lindeiras de parques e jardins, como o jardim 

da Luz, a Praça da República e ao longo da sequên-

cia de parques e jardins que deverão ser constitu-

ídos nos antigos pátios operacionais das ferrovias 

de São Paulo já desativados ou em desativação. nas 

áreas em ZEIS 3, onde obrigatoriamente há a pre-

dominância residencial (80 % da área computável), 

em que ocorre a proporção usual entre áreas livres 

públicas e áreas imobiliárias ( 40% e 60% respec-

tivamente), essa altíssima densidade corresponde 

a um Coeficiente de Aproveitamento de cerca de 

3,0, considerando uma família média de 2,5 indiví-

duos e uma área total (útil + comum) de 75 m² para 

a unidade habitacional. Metade do permitido na 

Operação Urbana Centro (6,0) e 75% do permitido 

nas ZEIS 3 (4,0).

· Alta densidade: 300 hab./ha no centro expandido 

de São Paulo;

· Média densidade: 200 hab./ha nas áreas usuais 

da metrópole;

· Baixa densidade: 50 hab./ha nos bairros estrita-

mente residenciais não verticalizados.

10.2.2 perfiL sociAL / deMAndA
na definição dos empreendimentos e respectivos 

produtos a serem oferecidos, as seguintes diretrizes relati-

vas ao perfil social da demanda deverão ser considerados:

· Reequilibrar o perfil social dos habitantes de cada 

recorte a fim de garantir uma desejável diversidade 

social, econômica e etária;

· Atender prioritariamente os trabalhadores com em-

prego na Área Central, os funcionários públicos e os 

habitantes em moradias precárias (favelas e cortiços).

Especial atenção deverá ser dada à garantia da livre 

circulação de idosos nas áreas de intervenção.

10.2.3 MoBiLidAde LocAL
no que se refere à micro acessibilidade e a circulação 

local de pessoas, deverão ser consideradas as seguintes 

distâncias e tempos:

· walking distance ou distância confortável para per-

curso à pé: 600 m ou 10 minutos;

· biking distance ou distância confortável para percur-

so de bicicleta: 3.200 m ou 10 minutos.
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10.3 diretrizes 
pArA preserVAção 
e restAUro

O desafio atual que a ocupação das áreas centrais da 

cidade de São Paulo deve enfrentar é aproximar a preserva-

ção de bens culturais das intervenções urbanas. A lógica do 

crescente investimento nas áreas centrais de diversas cida-

des do mundo nas ultimas décadas é muito clara: o adensa-

mento provoca um melhor aproveitamento da infraestrutu-

ra já existente. Mas como lidar com o significativo acervo de 

edifícios e conjuntos urbanos históricos protegidos nessas 

áreas? Até hoje esses imóveis têm sido encarados como en-

trave para as novas intervenções. Ao contrário, seu poten-

cial qualificador deve ser evidenciado nas discussões sobre 

políticas urbanas. O patrimônio cultural tombado pode ter 

papel fundamental na construção da identidade das áreas 

de intervenção, agregando valor não só ao edifício, mas ao 

seu entorno, em uma relação simbiótica, reforçando a no-

ção de pertencimento dos seus usuários.

As transformações rápidas da sociedade, tão carac-

terísticas da última metade do século passado e do cor-

rente, se refletem em alterações substanciais na dinâmi-

ca da cidade. Consequentemente, edifícios construídos 

para fins específicos podem vir a perder sua função, mas 

não necessariamente seu valor. A reconversão destes 

edifícios é a oportunidade de adaptação e adequação a 

um novo uso, atendendo as demandas dos cidadãos e 

considerando e evidenciando o valor intrínseco - tangí-

vel e intangível - do imóvel.

10.3.1 considerAções soBre A 
preserVAção de Bens cULtUrAis 

fonte relevante para a preservação de bens culturais 

são os documentos do ICOMOS (International Council on 

Monuments and Sites, Conselho Internacional de Monumen-

tos e Sítios), organização civil internacional com papel con-

sultivo e ligada à UnESCO. Entre todos, destaca-se a “Carta 

de Veneza” (1964), declaração internacional de princípios 

norteadores de todas as ações de restauro, da qual o Brasil 

é signatário. 

Um dos conceitos fundamentais, o “Restauro Crítico” 

propõe a necessidade de compreensão do valor específico 

de cada imóvel considerado patrimônio. Para se alcançar o 

potencial próprio de transformação de um bem, sua leitura 

e apreensão individual são imprescindíveis:

“toda intervenção constitui um caso em si, não classifi-

cável em categorias..., ...nem responde a regras prefixadas 

ou a dogmas de qualquer tipo, mas deve ser reinventado com 

originalidade, de vez em vez, caso a caso, em seus critérios e 

métodos. Será a própria obra, indagada atentamente com 

sensibilidade histórico-crítica e com competência técnica, a 

sugerir ao restaurador a via mais correta a ser empreendida”9

Tendo em vista tratar-se de um campo específico de 

intervenções, a terminologia aplicada também o é. Utiliza-

-se o termo “restauro” (restauração) para qualquer ação 

que tenha porte maior do que uma manutenção ordinária 

– limpezas em geral, substituição de elementos danifica-

dos. Ou seja, restaurações são intervenções que carecem 

de critérios especiais. Por esse motivo, expressões como 

“reforma”, “adequação”, “reciclagem”, “reconstrução” e, 

principalmente, “retrofit”, porquanto genéricas, não se 

aplicam a essa disciplina.   

10.3.2 toMBAMento
Tombamento, o instrumento oficial mais notório na 

preservação de imóveis considerados de interesse, consis-

te no reconhecimento oficial do valor cultural de um bem. 

no entanto, persistem no senso comum visões por vezes 

enviesadas. Tanto existe a noção de que o encargo de man-

ter o bem passa a ser do Estado como o acesso fácil a esses 

órgãos tem facultado que se recorra a eles para solucionar 

problemas além de sua incumbência. Com isso, essas ins-

tituições têm sido evocadas a cumprir papéis além de sua 

competência e responsabilidade. Tanto esses chamados 

decorrem da impossibilidade de debater alguns temas 

nas devidas esferas competentes como também da falta 

de clareza sobre os limites da legislação disponível para 

salvaguarda.

Essa demanda adicional em parte se explica pelo po-

der que as instâncias públicas responsáveis pela proteção 

do patrimônio cultural dispõem de deter de forma rápida 

– ou no mínimo de postergar – ações que possam ser da-

nosas a qualquer edifício ou espaço passível de proteção 

oficial. Assim, são convocadas a tratar de assuntos que de-

veriam ser analisados em conjunto com outras instâncias 

do poder público e da sociedade diretamente envolvida.

Vale lembrar que as organizações não governamen-

tais, ao contrário do que acontece em outros países, pouco 

comparecem na ação efetiva de preservação, limitando-se 

a ações de mobilização e pressão.

Ainda acerca do tombamento, cabe ressaltar outras 

consequências provenientes do processo. Primeiro, todo 

e qualquer imóvel em estudo de tombamento - mesmo 

sem deliberação final - fica sujeito às leis de preservação. 

Segundo, cada bem tombado gera ao seu redor uma área 

envoltória de proteção, dentro da qual toda e qualquer 

intervenção deve passar por aprovação prévia do órgão 

responsável. Por um lado, resulta disso uma sobrecarga 

de funções que compromete os trabalhos de identificação 

e tombamento de bens – funções primordiais dos órgãos 

de preservação. Por outro, há um grande número de pro-

cessos sem perspectiva de prazo final. Sem falar que na 

Área Central do Município de São Paulo, existe uma exten-

sa “conurbação” de entornos de bens tombados, para os 

quais não existe regulamentação. 

Essas indefinições têm efeito semelhante a um “con-

gelamento” e podem representar empecilhos para pro-

jetos que pretendam abordar a questão da preservação 

como um dos instrumentos para a transformação urbana

Especificamente na orla ferroviária, setor com gran-

de potencial para intervenções urbanas e um dos objetos 

desse trabalho, a repercussão ocorre em dois sentidos: o 

processo de identificação do patrimônio cultural ainda em 

curso pode, por um lado, significar um entrave para novas 

intervenções e, por outro, colocar em risco edifícios com 

reconhecido valor artístico e histórico.

Ainda sobre a exigência legal de que os projetos em 

edifícios tombados devem receber aprovação dos órgãos 

de preservação, cabe ressaltar a rigidez muitas vezes ado-

tada nas deliberações. A análise de projetos não pode ser 

tratada somente com rigor de lei. Muito mais deve pres-

supor conhecimento profundo do bem a ser trabalhado, 

com o único intuito de permitir intervenções contemporâ-

neas consistentes, que incorporem sua preservação à vida 

cotidiana. Essa problemática se evidencia principalmente 

quando se pretende dar novo uso para imóveis protegidos. 

10.3.3 Uso de iMóVeis toMBAdos 
no projeto de interVenção

A implantação de um novo uso em caso de “esvazia-

mento” de um edifício é não só necessária como sempre 

bem vinda. na carta de Veneza a recomendação se expres-

sa no Art.5º.: 

“A conservação dos monumentos é sempre facilitada 

pela sua utilização para fins sociais úteis. Esta utilização, em-

bora desejável, não deve alterar a disposição ou a decoração 

dos edifícios. É apenas dentro destes limites que as modifica-

ções que seja necessário efetuar poderão ser admitidas.”.10

Para preservar um patrimônio cultural edificado, o 

uso não pode nem deve ser “tombado”. A própria dinâ-

mica da vida na cidade mostra a inviabilidade desse tipo 

de ação. Historicamente, edifícios construídos para um 

determinado fim tiveram seus usos alterados para aten-

der às novas demandas: de templos religiosos a estações 

ferroviárias.

Embora se observe uma tendência de ocupar bens 

tombados com usos culturais – salas de concerto, teatros, 

museus, centros culturais – não existe nenhuma restrição 

para programas de outra natureza, mais próximos do dia-

-a-dia, como habitação, serviços, educação ou comércio. 

não há por que imaginar que esses edifícios devam ter 

função mais “nobre”, “educativa” ou serem assumidos 

pelo “governo”. A opção deve muito mais se apoiar em um 

diálogo com as pré-existências. 

na escolha criteriosa de novos usos, as limitações pro-

postas pela Carta de Veneza não devem funcionar como 

interdição às intervenções. A elaboração de projetos para 

edifícios tombados deve levar em conta suas condições es-

paciais e construtivas, sem imposição de programas incom-

patíveis com sua estrutura física que acabem por corromper 

seu valor.

10.3.4 áreA enVoLtóriA
Entendendo que um bem tombado não pode ser iso-

lado de seu contexto, a Carta de Veneza propôs, em seu 

Art. 6º., a noção de espaço envolvente.  

Art.6 - A conservação de um monumento implica a ma-

nutenção de um espaço envolvente devidamente proporcio-

nado. Sempre que o espaço envolvente tradicional subsista, 

deve ser conservado, não devendo ser permitidas quaisquer 
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novas construções, demolições ou modificações que possam 

alterar as relações volumétricas e cromáticas. 

Seguindo essa concepção, o Condephaat  (Conselho 

de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico do Estado de São Paulo), no Art. 137 do Decreto 

13 426/79, adotou um raio de proteção de 300 metros em 

torno do bem a preservar. Sem diferenciar as tipologias dos 

imóveis (bem isolado ou conjunto urbano) ou os ambien-

tes em que se inserem (área urbana ou rural), o critério se 

mantém: qualquer projeto dentro do limite deve passar por 

aprovação prévia do Conselho.  

Como o perímetro fixado por este edital engloba um 

considerável número de bens tombados, qualquer restrição 

maior e rigorosa para a construção nesses espaços envol-

ventes pode inviabilizar a intenção principal de qualificação 

destas áreas.

É certo que a partir de 2003, o Decreto 48.137, de 07 de 

outubro de 2003 deu nova redação ao artigo 137, abrindo 

a possibilidade de fixar caso a caso esse entorno. Porém, 

nos tombamentos anteriores a essa data cabe estabelecer 

um diálogo com as instâncias responsáveis, para discutir a 

validade dessa faixa arbitrária ou mesmo a regulamentação 

das restrições. 

já o Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de 

São Paulo) entende que a área envoltória de cada imóvel 

tombado merece estudo individual. Mesmo assim, fica su-

jeito aos 300 metros determinados pelo Condephaat, pelo 

tombamento “ex-officio”, ou seja, o reconhecimento obri-

gatório de decisões tomadas por instâncias  administrativas 

superiores.

no caso das grandes lotes industriais ao longo dos 

trilhos, só será possível articulá-los com a malha urbana 

por meio de intervenções que, forçosamente, interferirão 

no entorno. Mais uma vez, evidencia-se a importância de 

identificar os valores existentes nas edificações e a melhor 

forma de preservá-los. não parece haver interesse urbano 

na manutenção de grandes glebas industriais muradas. 

Além disso, a mudança de uso pode criar uma nova relação 

do usuário com o edifício. Aumentar a densidade de unida-

des habitacionais no entorno de bens culturais, entendidos 

também como referências urbanas, é positivo. 

na região da República, cujo tecido urbano apresenta-

-se verticalizado, uma medida construtiva que crie novos 

volumes – com atenção para gabaritos e alinhamentos – 

não tende a interferir com o patrimônio existente.

10.3.5 Leis e incentiVos 
disponíVeis nA LegisLAção

no intuito de fomentar a preservação de imóveis tom-

bados, têm sido criados diversos tipos incentivos. Com 

essa ação, o Estado legisla no sentido de atenuar eventu-

ais ônus que o tombamento possa promover aos proprie-

tários dos imóveis e toma outras providências no sentido 

de tornar viável a aplicação de recursos provenientes de 

renúncia fiscal para restauração de bens protegidos. 

Em 1984, a Prefeitura Municipal de São Paulo inovou 

ao promulgar a Lei nº 9.725/1984, que “dispõe sobre a 

transferência de potencial construtivo de imóveis preserva-

dos e estabelece incentivos, obrigações e sanções relativas 

a preservação de imóveis.” 11

A possibilidade de venda do direito de construir foi 

o instrumento criado para compensar a impossibilidade 

de utilização plena do coeficiente de aproveitamento dos 

lotes com bens tombados. Esse estoque seria transferido  

para as áreas delimitadas no plano diretor ou emprega-

do em ações de preservação do próprio patrimônio e seu 

entorno.

Ressalte-se que o texto legal menciona “necessidade 

de restauração” e “incentivar a restauração” de forma ge-

nérica, sem, contudo, fixar critérios de preservação, nem 

forma de controle do uso da verba advinda da venda do 

potencial construtivo. Provável que essa indefinição te-

nha colaborado para não gerar resultados efetivos. Que 

o valor não tenha relação direta com o montante necessá-

rio para restauro do imóvel também não contribuiu. Para 

que a ação se aproximasse do efeito desejado, poder-se-

-ia condicionar a realização da operação à apresentação 

de um projeto de conservação e restauro, com orçamento 

incluído. Conviria que os dois procedimentos caminhas-

sem juntos.      

Além de dispor sobre a transferência de potencial 

construtivo de imóveis preservados, estabelecendo incen-

tivos, a mesma Lei nº 9.725/1984 também dispõe sobre 

obrigações e sanções. Se bem que do ponto de vista legal, 

continua recaindo sobre o proprietário o ônus do tomba-

mento. E a punição referida propõe uma sanção apenas 

financeira, demonstrando um descolamento entre a letra 

da lei e a efetiva preservação do patrimônio. Caso houves-

se maior compreensão do valor do bem, caberia vincular os 

incentivos à manutenção do imóvel. 

Para estimular a realização de projetos culturais, A 

Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria 

de Cultura, publica a Lei n° 10.923, de 30 de dezembro de 

199012. A chamada Lei Mendonça permite a associação 

de recursos privados com aqueles provenientes de bene-

fícios fiscais: IPTU (imposto predial e territorial urbano) e 

ISS (imposto sobre serviços) e abrange,  entre outras áreas, 

patrimônio histórico e cultural. 

na esfera federal, a Lei nº 8.313 de 23 de dezembro 

de 1991, Lei Rouanet13, permite a utilização dos recursos 

provenientes do imposto de renda. 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado 

da Cultura, dispõe do ProAC (Programa de Ação Cultural), 

instituído pela Lei nº 12.268 de 20/02/0614, que permite 

a utilização de recursos do ICMS (imposto sobre circulação 

de mercadorias e serviços), para ações culturais, inclusive 

preservação de patrimônio cultural. faz parte do mesmo 

programa (ProAC) a publicação anual de editais para se-

leção pública de projetos para diversos setores da cultura, 

incluindo patrimônio cultural, com premiação proveniente 

de recursos orçamentários da própria secretaria. 

nos três casos, as exigências são semelhantes: os edi-

fícios apresentados como objeto devem ser tombados e os 

projetos devem estar aprovados pelos respectivos órgãos 

de preservação.

Aqui comparece uma provável explicação para a pre-

valência de usos culturais em imóveis tombados. Como a 

decisão sobre o investimento de recursos provenientes 

de renúncia fiscal cabe em última instância às empresas 

pagadoras, não admira que queiram vincular sua marca a 

projetos de grande visibilidade. nada melhor para tanto 

de que obras de marcante cunho cultural: museus, centros 

culturais e bibliotecas. 

Apesar de o setor de patrimônio estar entrando em 

cena como beneficiário, os proprietários de imóveis habi-

tacionais ou comerciais de pequeno porte dificilmente con-

seguem patrocínio para restaurar seu imóvel por meio des-

ses mecanismos. A explicação é simples: dificilmente uma 

empresa optaria por investir em imóveis de propriedade 

particular e, destarte, valorizá-los. Sem  receber recursos 

para manutenção de seu imóvel, o tombamento se confi-

gura como um gravame para o possuidor.

Em 1997, outra vertente de estímulo foi promovida 

pela Prefeitura Municipal: a lei nº. 12.350 “Concede incen-

tivo fiscal aos proprietários de imóveis ou aos patrocinadores 

das obras de recuperação externa e conservação de imóveis 

localizados na Área Especial de Intervenção, objeto do Pro-

grama de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de 

São Paulo – Procentro”10. A isenção de IPTU (Imposto sobre 

a Propriedade Predial e Territorial Urbana) se aplica a imó-

veis tombados por órgão federal, estadual ou municipal e é 

concedida pelo período de 10 anos. 

A iniciativa de eximir proprietários de bens tombados 

de imposto é louvável e poderia se estender a outras áre-

as da cidade. Entretanto, quando a lei limita o patrocínio a 

obras de recuperação externa e conservação, está implícito 

que o valor de patrimônio se restringe a sua imagem. Para 

ir além e configurar de fato “preservação”, os recursos de-

veriam ser aplicados ao imóvel como um todo.  Além disso, 

o valor consignado haveria que guardar relação direta com 

o custo de conservação da edificação. Uma forma possível 

de equilíbrio poderia ser conseguida variando-se o tempo 

de isenção proporcionado.

foi com o chamado Estatuto da Cidade, que “” que o 

tema preservação do patrimônio cultural passa a fazer par-

te da pauta das discussões sobre as cidades de forma mais 

evidente. 

Publicado sob a forma da Lei no 10.257, de 10 de julho 

de 200116, incorporou as diferentes políticas de fomento 

ou patrocínio por meio de renúncia fiscal disponíveis nas 

três esferas de preservação do patrimônio cultural, a saber, 

o IPHAn, na federal, o Condephaat, na estadual, e o Con-

presp, na municipal.  

na esteira de viabilizar a função social da proprieda-

de, destacou-se o direito de preempção, a ser exercido para 

proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisa-

gístico. fazendo uso da possibilidade de transferência do 

direito de construir, autoriza “o proprietário de imóvel urba-

no, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, 

mediante escritura pública, o direito de construir previsto no 

plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, 

quando o referido imóvel for considerado necessário para fins 

de preservação, quando o imóvel for considerado de interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;”

A criação das Zepec (Zonas Especiais de Preservação 
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Cultural), setores com maiores restrições à construção em 

função da proximidade dos bens tombados (áreas envol-

tórias por assim dizer ampliadas), com a Lei nº 13.885, de 

25 de agosto de 200417 mostra que a preocupação com o 

tema continua. Todavia, ao mesmo tempo em que promove 

a preservação, corre o risco de provocar um enrijecimento 

indesejado para absorver novas propostas.

Com referência às ZEPECs, o Plano Diretor Estratégi-

co do Município de São Paulo, aprovado em setembro de 

2002, prevê isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) como incentivo à conservação ou restauração de pa-

trimônio cultural, vinculado a concessão à aprovação dos 

órgãos competentes. Até o momento, a medida não foi 

aprovada e implementada e, para efetivamente incentivar 

a ocupação e recuperação dos imóveis tombados, merece 

estudos mais aprofundados. Além do IPTU, a isenção de 

outros impostos seria outra maneira plausível de benefício 

direto que o setor público poderia oferecer a proprietários 

de imóveis com os mencionados programas ligados ao co-

tidiano. Para contemplá-los, há que encontrar alternativas 

outras além daquelas que carecem do aval de empresas 

para utilização do imposto por elas pago.   

A qualificação de algumas zonas da cidade pressupõe 

o redesenho da malha urbana, compreendendo entorno de 

imóveis protegidos, áreas envoltórias e  Zepecs. na nova 

proposta de ocupação, a identificação dos bens culturais 

e a percepção de sua importância como referência urbana 

são premissas básicas para que esses edifícios se configu-

rem como protagonistas qualificadores de sua vizinhança.  

Adensar e verticalizar as áreas adjacentes a esses 

bens, com programas de habitação, comércio e serviços 

é medida salutar e reforça o caráter de exceção do patri-

mônio tombado.

Ainda é possível um grande desenvolvimento no que 

diz respeito à legislação que promova a preservação do pa-

trimônio cultural da cidade de São Paulo. O tema está cada 

vez mais presente nas discussões de projetos urbanos. O 

principal desafio é compreender o potencial desses bens 

como agentes das transformações e não como entraves. 

10.4 Aspectos 
reLeVAntes dA 
LegisLAção de 
Uso e ocUpAção 
do soLo

A localização e o desenvolvimento dos empreendi-

mentos e respectivos produtos a serem oferecidos deve-

rão ser compatíveis e coerentes com a atual legislação de 

uso e ocupação do solo: 

10.4.1 zoneAMento dA 
cidAde de são pAULo

no caso dos setores de intervenção, o zoneamento 

é estabelecido pelos Planos Regionais da Subprefeitura 

da Sé e da Subprefeitura da Mooca e prevê as seguintes 

zonas:

· ZCP-a: Zona de Centralidade Polar – a;

· ZCP-b: Zona de Centralidade Polar – b;

· ZM-3a: Zona Mista de Alta Densidade – 3a;

· ZM-3b: Zona Mista de Alta Densidade – 3b;

· ZEIS 3: Zona Especial de Interesse Social 3;

· ZEPEC: Zona Especial de Preservação Cultural.

As ZEIS 3 são zonas especiais que se superpõem às 

demais zonas da cidade para favorecer os empreendi-

mentos de habitação de interesse social e além de modi-

ficarem e flexibilizarem os parâmetros legais das zonas 

em que estão inseridas, como usos não residenciais per-

mitidos e obrigatoriedade de vagas de estacionamento, 

e índices urbanísticos, como a Taxa de Ocupação (T.O.) 

e o Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) máximos, es-

tabelecem que imóveis considerados subutilizados e 

enquadrados pelos parâmetros estabelecidos pela lei 

devam ter sua utilização compulsoriamente destinada à 

produção de habitação social.

já, as ZEPECs, que também se superpõem às demais 

zonas da cidade, atuam, às vezes, de forma inversa às 

ZEIS 3, pois modificam e complementam os parâmetros 

legais de forma mais restritiva, visando regular e garantir 

uma adequada relação morfológica de novos empreendi-

mentos com bens tombados existentes. Estabelecem li-

mitações adicionais como, por exemplo, usos não permi-

tidos e sobretudo gabaritos máximos de altura e neces-

sidade de destinação áreas livres ajardinadas mínimas.

10.4.2 oUc - operAção UrBAnA centro
Inserida em um perímetro correspondente ao cen-

tro histórico de São Paulo, a OUC além de estabelecer 

uma série de incentivos aos investimentos imobiliários, 

favorecendo a verticalização e o adensamento urbano, 

se presta especialmente a incentivar a produção de ha-

bitação e serviços de apoio à moradia na Área Central.

Assim como as ZEIS 3 e as ZEPECs, a OUC também 

se superpõe às demais zonas da cidade, alterando e com-

plementando os parâmetros legais e os índices urbanís-

ticos dessas.

10.4.3 índices UrBAnísticos
Resumidamente, os seguintes índices urbanísticos 

deverão ser respeitados pelos empreendimentos, de 

acordo com as zonas dos planos regionais:

As ZEPECS quase nunca alteram o C.A. e a T.O. das 

zonas a que se superpõem. Mas muitas vezes o potencial 

construtivo máximo não pode ser atingido em função de 

limitações adicionais de gabarito e ocupação máximos, 

como referido. Assim, os imóveis enquadrados como ZE-

PEC poderão transferir a diferença entre o potencial cons-

trutivo utilizado e o potencial construtivo máximo.

10.4.4 escoLHA dos terrenos eM 
fUnção dAs sUAs condições LegAis

Os empreendimentos deverão prioritariamente ser 

implantados em terrenos localizados em ZEIS 3, onde são 

mais baratos, pela obrigatoriedade do desenvolvimen-

to de HIS – Habitação de Interesse Social, e onde o C.A. 

máximo pode ser atingido sem o pagamento da Outorga 

Onerosa do direito de construção.

Adicionalmente, os empreendimentos deverão prio-

ritariamente ser localizados dentro do perímetro da OUC, 

quando possível, em função de inúmeros benefícios que 

essa legislação especificamente prevê, a começar pelo 

C.A. aumentado drasticamente em relação ao praticado no 

resto da cidade. Destaca-se também a dispensa de recu-

os obrigatórios, que permite um melhor aproveitamento 

dos terrenos, sobretudo aqueles de menores dimensões, 

e uma ocupação menos verticalizada e com relação mais 

intensa com os logradouros públicos.

Todos os empreendimentos deverão utilizar o C.A. 

máximo permitido, a fim de minimizar o custo do terreno 

em cada unidade habitacional, bem como aumentar a eco-

nomia de escala das construções.

10.4.5 ezeis – eMpreendiMento eM zeis
nas ZEIS 3, qualquer empreendimento imobiliário 

privado deverá obrigatoriamente ser constituído de no 

mínimo 40 % da área computável destinados a HIS – Ha-

bitação de Interesse Social, até 40 % da área computável 

para HMP – Habitação de Mercado Popular e até 20 % da 

área computável para outros usos.

São consideradas HIS as unidades destinadas às fai-

xas de renda familiar igual ou inferior a 6 salários mínimos 

e são consideradas HMP as unidades destinadas às faixas 

de renda familiar igual ou inferior a 16 salários mínimos.

ÍNDICES URBANISTICOS 

zona

ZEIS 3

ZCP-a

ZCP-b

ZM-3a

ZM-3b

OUC

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,7

T.O. C.A. Máximo

4,0

2,5

4,0

2,5

3,0

6,0



130 131

Essa combinação obrigatória de programas pode ser 

obedecida em um EZEIS – Empreendimento em ZEIS, com-

posto de um ou mais condomínios / lotes, desde que inse-

ridos em uma mesma ZEIS. Importante destacar que a cada 

condomínio deverá sempre corresponder um lote.

Assim, a fim de configurar cada um dos condomínios, 

ao mesmo tempo em que desenvolvendo o uso misto –, es-

tratégico para a integração urbana e social da população 

de menor renda, sobretudo quando traz diferentes tipos 

habitacionais destinados a distintos segmentos sociais –, 

os empreendimentos a serem oferecidos deverão, de um 

modo geral, ser compostos de vários condomínios / lotes.

E cada um desses condomínios / lotes deverá respei-

tar as limitações impostas pela legislação de EZEIS: não 

ultrapassar 300 unidades de HIS e ou 10.000 m² de área 

de terreno.

10.4.6 ezeis eM zeis 3
Em ZEIS 3, nos EZEIS configurados como conjunto ha-

bitacional vertical, em muitos casos o recuo frontal poderá 

ser suprimido, desde que seu gabarito corresponda a apro-

ximadamente uma vez e meia a largura da rua na qual está 

alinhado e que sejam atendidos outros requisitos específi-

cos de menor importância estabelecidos pela lei. Os recuos 

laterais poderão também ser suprimidos nos conjuntos ver-

ticais com até 5 andares, desde que entre vizinhos do mes-

mo EZEIS e que atendidos os demais requisitos específicos 

estabelecidos pela lei. nos demais casos, como indicado no 

diagrama, deverão ser respeitados os recuos obrigatórios 

estabelecidos pela LPUOS para edificações com altura aci-

ma de 6 m contados a partir do perfil natural do terreno.

EZEIS localizadas em ZEIS 3

10.6.7 ezeis nA operAção UrBAnA centro
na OUC, o EZEIS poderá ser constituído de conjuntos 

edificados contínuos, dada a dispensa de recuos obrigató-

rios, mas ainda assim os condomínios / lotes deverão se 

limitar aos máximos de 300 unidades de HIS e ou 10.000 

m² de área de terreno.

10.4.8 Usos não residenciAis
nas ZEIS 3, independentemente da zona de uso asso-

ciada a cada uma dessas, são permitidos quase todos os 

usos não residenciais em ruas com mais de 12 metros de 

largura (caixa + passeios), como comércio local e especia-

lizado, institucional variado, serviços diversos e indústria 

leve. Desse modo, a fim de permitir o desenvolvimento de 

edifícios e empreendimentos de uso misto, deverão ser 

priorizados os terrenos alinhados nas ruas que apresen-

tem essa largura mínima.

10.4.9 estAcionAMentos
nas ZEIS 3 são exigidas vagas de estacionamento nas 

seguintes proporções:

· HIS: não exigido;

· HMP: uma vaga por unidade habitacional;

· Usos não residenciais: de um modo geral, uma vaga 

para cada 50 m² de área útil.

Desse modo, foram definidos os seguintes parâmetros 

para o dimensionamento dos estacionamentos nos estudos 

iniciais dos empreendimentos:

· HIS: sem vagas;

· HMP: uma vaga por unidade habitacional;

· Usos não residenciais: uma vaga para cada 50 m² 

de área útil.

Os estacionamentos poderão ser construídos em sub-

solo ou sobressolo (construção ligeiramente mais barata), 

conforme a intensidade da demanda por outros usos nos 

térreos dos edifícios, como comércio e serviços de rua.

Entretanto, conforme as diretrizes anteriormente apre-

sentadas, quando forem adotadas as garagens em sobresso-

lo será sempre recomendável que a primeira parte da cons-

trução por trás das fachadas do andar térreo voltadas para as 

ruas seja ocupada por usos de interesse público.

Importante destacar que a OUC estabelece incentivos 

específicos para a produção de vagas de estacionamento 

conjugados com o uso residencial, permitindo que empreen-

dimentos autônomos de estacionamento, não pertencentes 

a nenhum condomínio residencial, mas associados a um des-

tes num mesmo lote, atinjam área idêntica à área computável 

do respectivo condomínio residencial. na prática, permitindo 

a utilização do coeficiente de aproveitamento 12,0 para um 

lote integrante da OUC.

EZEIS localizadas na Operação Urbana Centro
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10.5 diretrizes 
ediLíciAs
10.5.1 ocUpAção e AniMAção dAs rUAs

Deverá ser sempre privilegiada a ocupação no ali-

nhamento da rua, mesmo quando o recuo de frente for 

obrigatório. Permite-se assim uma maior projeção e, 

consequentemente, uma menor altura para a mesma 

área construída. Com isso obtém-se melhor definição e 

desenho do espaço da rua e maior interação entre essa e 

os usos internos dos edifícios.

Vale lembrar que a legislação de São Paulo dispensa o 

recuo de frente em todas as zonas urbanas quando 50% ou 

mais dos imóveis de uma mesma frente de quadra implan-

tam-se no alinhamento dos lotes e que em todos os setores 

do Chamamento Público é essa a situação predominante.

10.5.2 eVitAr o edifício seM reLAção 
coM A rUA e o MUro cego

Deverão ser evitados nos térreos das edificações os 

usos sem relação com a rua, como as garagens em so-

bressolo, muito comuns nos empreendimentos atuais do 

mercado imobiliário. Deverão ser evitados também os re-

cuos sem uso e os muros cegos que desanimam as ruas.

10.5.3 cALçAdAs AtiVAs
Ao contrário, deverão ser promovidos nos térreos usos 

públicos ou usos privados de interesse público que se mistu-

rem com os usos das calçadas e que com esses estabeleçam 

sinergias: por exemplo, o comércio ou bares e restaurantes 

com mesas em extensões das calçadas, assim ativadas.

figura 18: Exemplo de ocupação sugerida aos lotes dos empreendimentos
Exemplo de má  relação do edifício com a rua

Exemplo de boa relação do edifício com a rua
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10.5.4 edifício de Uso Misto
Conforme anteriormente preconizado, a fim de pro-

mover a integração social e urbana da população morado-

ra da Habitação de Interesse Social, os empreendimentos 

a serem oferecidos e cada um dos edifícios que os compo-

rão deverão sediar o uso misto.

Também como já descrito, a fim de otimizar o funcio-

namento dos condomínios, tanto do ponto de vista admi-

nistrativo como do ponto de vista mercadológico, cada um 

deles deverá ser devidamente configurado e adequada-

mente isolado no espaço construído.

Como os edifícios contarão, em geral, com usos públi-

cos ou usos privados de interesse público nos seus térreos, 

recomenda-se que a cobertura desses volumes inferiores 

seja reservada para o uso condominial dos moradores, 

como terraços ou térreos aéreos.

Mesmo onde não forem exigidos os recuos laterais e 

quando os volumes superiores dos edifícios constituírem 

um único maciço, esses terraços de uso condominial de-

verão ser claramente separados, de preferência por vazios 

em lugar de simples muros de divisa.

Os esquemas de edifícios de uso misto apresentados 

a seguir indicam várias das possíveis combinações do uso 

habitacional com os outros usos, assim como distintas 

possiblidades para distribuição de todos esses. Eviden-

temente, existem muitas alternativas coerentes com os 

parâmetros e as diretrizes anteriormente apresentadas, 

que poderão ser consideradas na definição dos empreen-

dimentos e de seus edifícios.

 Exemplo de empreendimento de uso misto

RESIDÊnCIA

COMERCIAL

InTITUIçãO

SERVIçOS

InDúSTRIA

COnDOMInIAL

ÁREAS TÉCnICAS

ESTACIOnAMEnTO

Térreo comercial para lojas de maior porte ou para um pequeno 

centro comercial + terraço e sobreloja condominial dos moradores + 

torre habitacional, sem estacionamentos.

Térreo para serviços de rua, + terraço e sobreloja condominial dos 

moradores + torre habitacional, sem estacionamentos.

Térreo para indústria leve + terraço e sobreloja condominial dos 

moradores + torre habitacional, sem estacionamentos.

Térreo para uso institucional + terraço e sobreloja condominial dos 

moradores + torre habitacional, sem estacionamentos.

 Térreo comercial para lojas de pequeno porte + térreo condominial 

dos moradores + torre habitacional, sem estacionamentos. Esse tipo 

de arranjo será mais adequado aos empreendimentos de Habitação de 

Interesse Social destinados às faixas de renda familiar mais baixas.

Térreo residencial + térreo condominial dos moradores + torre 

habitacional + edifício histórico restaurado e reciclado para uso 

institucional, sem estacionamentos.

Térreo comercial para lojas de pequeno porte + estacionamento 

em sobresolo + sobreloja de serviços + segunda sobreloja e terraço 

condominial dos moradores + torre habitacional.

Térreo comercial para lojas de maior porte ou para um pequeno 

centro comercial + terraço e sobreloja condominial dos moradores 

+ torre habitacional + cobertura condominial dos moradores 

+ estacionamento em subsolo. Esse tipo de arranjo será mais 

adequado aos empreendimentos de Habitação de Mercado Popular 

destinados às faixas de renda familiar mais altas.
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10.6 definições 
dos prodUtos 
HABitAcionAis

Em atendimento à demanda por unidades de HIS - 

Habitação de Interesse Social e HMP – Habitação de Mer-

cado Popular, destinadas às diferentes faixas de renda fa-

miliar (Rf) do Chamamento Público, foram comparados 

dois cenários de oferta de unidades:

10.6.1 editAL
O Edital espera ofertar entre 1.500 e 2.000 unidades 

habitacionais em cada setor de intervenção para alcançar 

a meta de assentar 10.000 famílias na Área Central da ci-

dade de São Paulo. Esse número poderá ser incrementado 

pela oferta de moradia para outras faixas de renda, por 

livre iniciativa do parceiro privado, como empreendimen-

tos em projetos associados.

O Edital propõe que as 1.500 a 2.000 unidades ha-

bitacionais que espera ofertar sejam distribuídas nas se-

guintes proporções entre as distintas faixas de renda a 

serem atendidas:

PORCENTAGENS UNIDADES 
HABITACIONAIS

HIS para RF1

HIS para RF2

HIS para RF3

HIS para RF4

HMP para RF5

Total de unidades

25%

25%

20%

20%

10%

100%

10.6.2 nÚMero de UnidAdes HABitAcionAis 
ponderAdo peLos estUdos desenVoLVidos

A partir dos estudos efetuados, que analisaram a de-

manda por novas unidades habitacionais na Área Central e 

que avaliaram as oportunidades levantadas pelo Edital, com-

plementadas por outras encontradas nos estudos de campo, 

julgou-se adequado oferecer, já numa primeira fase, um nú-

mero maior de unidades.

Esse aumento no número de unidades é devido não 

apenas às indicações dos referidos estudos, mas também 

ao fato de que provavelmente alguns dos empreendimentos 

propostos não poderão ser concretizados por uma variada 

gama de dificuldades que poderão surgir e que é, portanto, 

recomendável prever uma margem de segurança nos núme-

ros oferecidos.

10.6.3 ofertA de UnidAdes 
HABitAcionAis propostA

Optou-se, desse modo, por atender ao número de uni-

dades esperado pelo Edital incrementado em cerca de 20%, 

com uma oferta global em todos os setores e para todos os 

produtos de habitação de aproximadamente 12.000 unida-

des, distribuídas em 9.600 unidades para HIS e 2.400 unida-

des para HMP.

Ou seja, numa proporção de 80% para HIS e 20% para 

HMP, que está de acordo com o permitido pela legislação 

estadual e com o praticado pela CDHU - Companhia de De-

senvolvimento Habitacional e Urbano do Governo do estado 

de São Paulo.

A opção por porcentagens distintas das previstas pelo 

Edital se justifica por: (i) os números absolutos de 9.000 uni-

dades para HIS e 1.000 unidades para HMP estarão plena-

mente atendidos; (ii) a diversificação da composição social 

será melhor balanceada.

É proposta, também, no conjunto dos 6 setores, a oferta 

de 3.600 unidades de habitação de mercado, destinadas às 

faixas de renda entre 10 e 16 salários mínimos, a serem de-

senvolvidas e comercializadas pelo parceiro privado, como 

empreendimentos em projetos associados.

Os projetos associados correspondem a empreendimen-

tos a serem desenvolvidos pelo parceiro privado de forma vin-

culada à obra pública de HIS, nos EZEIS – empreendimentos 

em ZEIS, compreendendo a construção e uso ou exploração 

(aluguel, venda, etc.) de eventuais unidades ou áreas habita-

cionais, comerciais, de serviços e de outros usos não residen-

ciais que não serão transferidas ao poder concedente.

10.6.4 1ª fAse e 2ª fAse
As 12.000 + 3.600 unidades referidas constituem a ofer-

ta considerada oportuna no curto prazo e são propostas para 

serem empreendidas numa 1ª fase.

Em função da identificação de inúmeras boas oportuni-

dades, propõe-se o desenvolvimento no longo prazo de um 

número adicional de unidades em outros empreendimentos, 

também detalhados na parte técnica da presente proposta e 

previstos para uma 2ª fase.

Cabe destacar que os empreendimentos da 2ª fase não 

foram incluídos na modelagem econômico efetuado, devido 

a sua distância no tempo.

10.6.5 cAtegoriAs de prodUtos 
por fAixA de rendA fAMiLiAr

De acordo com as pesquisas que correlacionaram as 

faixas de renda definidas pelo Edital com as faixas de ren-

da previstas nos programas públicos de financiamento de 

HIS e HMP, foi desenvolvido o seguinte detalhamento das 

categorias de produtos de habitação por faixa de renda 

familiar:

CATEGORIAS DE PRODUTOS EM EMPREENDIMENTOS ESPERADOS PELO EDITAL

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HMP

HMP

HMP

1 a 2

2 a 2,6

2,6 a 3

3 a 4

4 a 4,5

4,5 a 5

5 a 6

6 a 8

8 a 10

Categorias de 
produtos

faixas de renda

legislação 
municipal

Faixas de renda familiar 
(salários mínimos)

Faixas de renda 
familiar do Edital

Faixas de renda familiar 
MCMv (R$)

Edital / 
URBEM

RF1

RF3

RF1

RF2A

RF2B

RF3

RF4A

RF4B

RF5A

RF5B

RF5C

2 a 3

4 a 5

5 a 10

RF2

RF4

RF5

Até 1.241,82 

1.241,83 a 1.600,00 

1.600,01 a 1.860,00

1.860,01 a 2.480,00

2.480,01 a 2.790,00

2.790,01 a 3.100,00

3.100,01 a 3.720,00 

3.720,01 a 5.000,00

5.000,01 a 6.220,00

Programa de 
financiamento

Distribuição 
do Edital

Distribuição 
proposta

MCMV Parceria 

MCMV Parceria 

MCMV Mercado

MCMV Mercado 

MCMV Mercado 

MCMV Mercado 

MCMV Mercado 

MCMV Mercado

SBPE

25%

15%

10%

20%

10%

10% 

03%

02%

05%

22,2%

13,3%

08,9%

17,8%

08,9%

08,9%

06,0%

04,0%

10,0%

22,2%

17,8% 
80%

25%

10%

20% 17,8%

22,2%

20% 20%



138 139

A essas categorias de produtos detalhadas deverá ser 

acrescentada a categoria de produtos correspondente às 

unidades de mercado a serem desenvolvidas e comercia-

lizadas pelo parceiro privado, como empreendimentos em 

projetos associados e destinadas às outras faixas de renda 

familiar, evidentemente respeitando a imposição legal de 

que em ZEIS qualquer empreendimento imobiliário priva-

do deverá obrigatoriamente ser constituído de no mínimo 

40 % da área computável destinados a HIS – Habitação de 

Interesse Social, até 40 % da área computável para HMP 

– Habitação de Mercado Popular e até 20 % da área com-

putável para outros usos:

CATEGORIAS DE PRODUTOS EM EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS

HMP 10 a 16

Produtos faixas de renda

legislação 
municipal

Faixas de renda 
familiar (s.m.*)

Faixas de renda 
familiar do Edital

Faixas de renda 
familiar MCMv (R$)

Edital / 
URBEM

Outras faixas 

de renda
6.220,01 a 9.952,00

Programa de 
financiamento

Distribuição 
do Edital

Distribuição 
proposta

SBPE ou outros 

mercados

A critério 

do parceiro 

privado

Incremento oferecido 

por livre iniciativa 

do parceiro privado, 

correspondente a 

30% da oferta da 

proposta de produtos 

do edital e a 36% 

do número total de 

unidades esperadas 

pelo Edital.

Projetos 

associados

Conforme já descrito, na legislação municipal são con-

sideradas HIS as unidades destinadas às faixas de renda 

familiar igual ou inferior a 6 salários mínimos e são consi-

deradas HMP as unidades destinadas às faixas de renda fa-

miliar igual ou inferior a 16 salários mínimos. no Edital, são 

consideradas HIS as unidades destinadas às faixas de renda 

familiar compreendidas entre 0 e 5 salários mínimos e são 

consideradas HMP as unidades destinadas às faixas de ren-

da familiar compreendidas entre 5 e 10 salários mínimos.

já o programa de financiamento Minha Casa Minha 

Vida do Governo federal estabelece em suas duas moda-

lidades outras linhas de corte: o MCMV Parceria, para o 

público com renda familiar de até 2,6 salários mínimos (R$ 

1.600); e o MCMV Mercado para famílias com rendimento 

entre 2,6 a 8 salários mínimos (teto de R$ 5.000).

A presente proposta do URBEM adotou a classificação 

do Edital, considerando como HIS as unidades destinadas 

às faixas de renda familiar que vão de 0 a 5 s.m. e como 

HMP as unidades habitacionais destinadas às faixas de 

renda familiar acima dos 5 s.m., mesmo que aproveitan-

do distintas linhas de financiamento, conforme detalhado 

no quadro Categorias de produtos em empreendimentos 

esperados pelo Edital.

10.6.6 cAtegoriAs de prodUtos de 
HABitAção por fAixA de rendA fAMiLiAr 
ApresentAdAs nos estUdos

Para simplificar o entendimento da proposta, as ca-

tegorias de produtos habitacionais acima descritas foram 

reunidas em 4 categorias gerais, apresentadas no detalha-

mento dos empreendimentos:

10.6.6.1 His 1:
São as unidades habitacionais correspondentes aos 

produtos demandados pelo Edital para atendimento das 

faixas de renda familiar Rf1 e Rf2A, financiados através 

do programa Minha Casa Minha Vida Parceria do Governo 

federal.

Essa reunião de faixas de renda familiar justifica-se 

por compartilharem o programa de financiamento Minha 

Casa Minha Vida Parceria, que acaba por determinar ca-

racterísticas específicas para os empreendimentos a que 

beneficia.

Pelas suas particularidades, O MCMV parceria deter-

mina, em princípio, que toda a propriedade nos empreen-

dimentos que financia seja do conjunto dos moradores. 

Ou seja, eventuais áreas comerciais ou de outros usos não 

residenciais devem ser mantidas como propriedade do 

condomínio, o que acarreta, nesses casos, num aumento 

da área comum e no encarecimento das unidades habita-

cionais.

Desta forma, ao mesmo tempo em que o programa 

oferece opções adicionais de receita para o condomínio, 

por outro lado aumenta a complexidade da gestão do pa-

trimônio por seus moradores.

É, portanto, recomendável que a proporção de usos 

não residenciais seja menor nesses casos e que preferen-

cialmente seus condomínios, quando de uso misto, com-

binem o uso habitacional com usos institucionais - uma 

escola de ensino infantil, por exemplo – apoiando-se no 

estabelecimento de convênios entre o condomínio resi-

dencial, proprietário da área edificada, e possíveis gesto-

res dessas instituições, como governos ou organizações 

sociais.

10.6.6.2 His 2
São as unidades habitacionais correspondentes aos 

produtos demandados pelo Edital para atendimento das 

faixas de renda familiar Rf2B a Rf4B, financiados através 

do programa Minha Casa Minha Vida Mercado do Governo 

federal.

10.6.6.3 HMp 1:
São as unidades habitacionais correspondentes aos 

produtos demandados pelo Edital para atendimento das 

faixas de renda familiar Rf5A a Rf5C, financiados através 

do programa Minha Casa Minha Vida Mercado do Governo 

federal (Rf5A e Rf5B) e através de recursos do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE (Rf5C).

10.6.6.4 HMp 2:
São as unidades habitacionais correspondentes aos 

produtos de projetos associados desenvolvidos por livre 

iniciativa do parceiro privado, que atendem às outras fai-

xas de renda familiar e que não serão transferidas ao poder 

concedente. A serem financiados através de programas de 

crédito imobiliário, seja com recursos do SBPE ou com ou-

tros de mercado.

10.7 identificAção 
e detALHAMento 
do eLenco de 
prodUtos

O elenco de produtos apresentado neste Tomo se 

encontra detalhado no Tomo II, em atendimento aos itens 

6.2.1 a 6.2.7 do Edital de Chamamento.
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1.  Relembramos aqui o conceito e Área Central como o território for-

mado pelo centro (distritos Sé e República), os bairros centrais (áreas 

ao redor do centro que deste se utilizam para o desenvolvimento de 

suas centralidades e que tem valor na escala metropolitana e não ape-

nas local) e os bairros próximos ao centro (Belém, Cambuci e Mooca), 

que possuem características particulares mas que de fato não depen-

dem exclusivamente do centro para a articulação de suas funções.

2. Empreendimento em zonas Especiais de Interesse Social 

(EzEIS) é o que contém destinação obrigatória de parte da área cons-

truída computável para Habitação de Interesse Social (HIS) e HMP. 

Dispositivo presente na Lei 13.885, de 25/08/2004 - estabelece nor-

mas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos 

Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o Parcela-

mento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município 

de São Paulo.

3. Referimo-nos a pesquisa Origem-Destino (OD) realizada pela Com-

panhia do Metropolitano de São Paulo, sendo a última com data de 

referência de 2010.

4. http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_re-

censeadataxas_de_crescimento_1980_701.html <acesso em 

14/09/2012>.

5. MORRIS, Anthony Edwin james. History of urban form: before the 

industrial revolutions. new York: Longman Scientific & Technical, third 

edition, 1994, p. 201.

6. Braga, Milton Liebentritt de Almeida. Infra-estrutura e projeto ur-

bano. São Paulo, Tese (Doutorado - Área de Concentração: Projeto 

Espaço e Cultura) – fAUUSP, 2006, p.53.

7. http://portalgeo.rio.rj.gov.br/portalgeo/index.asp <acesso em 

17/09/2012>

8.  Termo de referência para contratação do projeto de implantação da 

OUC – Operação Urbana Consorciada Lapa – Brás , SMDU – PMSP, 2010.

9. CARBOnARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro, napoli, Liguori, 

1997  pg 285-286  Apud Kuhl, Beatriz Mugayar. Preservação do Patri-

mônio Arquitetônico da Industrialização. São Paulo: Atelie Editorial, 

2008

10.  a declaração internacional de princípios norteadores de todas as 

ações de restauro - “Carta de Veneza” foi escrita em 1964, durante o II 

Congresso Internacional de Arquitetos. Disponível em <http://www.

icomos.org.br/> acesso em 29/08/2012

11. Disponível em <http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/

iah/fulltext/leis/L9725.pdf> acesso em 25/08/2012

12.  Disponível em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-

cretarias/cultura/lei_de_incentivo/index.php?p=6> acesso em 

30/08/2012

13. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/

l8313cons.htm> acesso em 05/09/2012

14. Disponível em < http://www.cultura.sp.gov.br/Staticfiles/SEC/

Incentivo%20a%20Cultura/Lei_12268-06_Incentivo_Cultura.pdf> 

acesso em 05/09/2012

15. Disponível em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/uplo-

ad/c99ac_Lei_n_12.350/97_Cria_incentivos_area_central.pdf> 

acesso em 05/09/2012

16. Disponível em <http://www.cidades.gov.br/images/stories/Ar-

quivosSnPU/Biblioteca/

PrevencaoMediacaoConflitos/

Legislacao_Lei_10257.pdf> acesso em 05/09/2012

17. Disponível em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

upload/1da2a_Lei_n_13.885-04_Estabelece_normas_ao_PDE.pdf>  

acesso em 04/09/2012

NOTAS
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11. ListA de tABeLAs do toMo i

1.UnIDADES HABITACIOnAIS LAnçADAS PELO MERCADO PRIVADO POR 

fAIxA DE PREçO EnTRE 2008 E jULHO 2011 – ÁREA PRIVATIVA MÉDIA

inserção: item 10.2.2

2.UnIDADES HABITACIOnAIS LAnçADAS PELO MERCADO PRIVADO POR 

fAIxA DE PREçO EnTRE 2008 E jULHO 2011 – VALOR MÉDIO DO M² 

inserção: item 10.2.2

3.UnIDADES HABITACIOnAIS LAnçADAS PELO MERCADO PRIVADO POR 

fAIxA DE PREçO EnTRE 2008 E jULHO 2011

inserção: item 10.2.2

4.MAPEAMEnTO DE AGEnTES InTERESSADOS E EnVOLVIDOS

inserção: item 10.3

5.VAnTAGEnS DE MORAR EM APARTAMEnTO

inserção: item 12.3.2.4

6. TRABALHO E GERAçãO DE REnDA

inserção: item 12.3.6

7.DADOS ESCOLARES

inserção: item 12.3.6

8.EDUCAçãO E SAúDE

inserção: item 12.3.6

9.ESPORTE E CULTURA

inserção: item 12.3.6

10.InfRAESTRUTURA

inserção: item 12.3.6

11.COMÉRCIO E SERVIçOS

inserção: item 12.3.6

12.BRASIL – InDICADORES DO VOLUME DE VEnDAS DO COMÉRCIO VA-

REjISTA E DO COMERCIO VAREGISTA AMPLIADO SEGUnDO GRUPOS DE 

ATIVIDADES - PMC 2011

inserção: item 12.3.6

13.DEnSIDADE DEMOGRÁfICA 2000 - 2010

inserção: item 13

14.EMPREGO POR HABITAnTE 2000 - 2010

inserção: item 13

15.ínDICES URBAníSTICOS

inserção: item 15.4.3

16.CATEGORIAS DE PRODUTOS EM EMPREEnDIMEnTOS ESPERADOS 

PELO EDITAL 

inserção: item 15.6.

12. ListA de MApAs do toMo i

1.MAPA - DEMARCAçãO DOS SETORES COnfORME O CHAMAMEnTO

base: Mapa Digital da Cidade 

fonte: AGÊnCIA CASA PAULISTA

elaboração: URBEM

inserção: item 4.3

2.MAPA - TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMEnTO DA METRÓPOLE 1991-

2000

base: Mapa Digital da Cidade / IBGE Censo 2000

fonte: SEADE

elaboração: URBEM

inserção: item 11

3.MAPA - TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMEnTO DA METRÓPOLE 2001-

2010

base: Mapa Digital da Cidade/ IBGE Censo 2010

fonte: SEADE 

elaboração: URBEM

inserção: item 11

4.MAPA - RECORTE nA Área Central DA TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMEn-

TO 1991-2000

base: Mapa Digital da Cidade/ IBGE Censo 2000

fonte: SEADE

elaboração: URBEM

inserção: item 11

5.MAPA - RECORTE nA Área Central DA TAxA GEOMÉTRICA DE CRESCIMEn-

TO 2001 - 2010

base: Mapa Digital da Cidade/ IBGE Censo 2010

fonte: SEADE

elaboração: URBEM

inserção: item 11

6.MAPA - RELAçãO EMPREGO POR HABITAnTE 1991-2000

base: Mapa Digital da Cidade/ IBGE Censo 2000

fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

elaboração: URBEM

inserção: item 11

7.MAPA - RELAçãO EMPREGO POR HABITAnTE 2001-2010

base: Mapa Digital da Cidade/ IBGE Censo 2010

fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

elaboração: URBEM

inserção: item 11

8. MAPA - RECORTE nA Área Central DA RELAçãO EMPREGO POR HABI-

TAnTE 1991-2000

base: Mapa Digital da Cidade/ IBGE Censo 2000

fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

elaboração: URBEM

inserção: item 11

9.MAPA - RECORTE nA Área Central DA RELAçãO EMPREGO POR HABITAn-

TE 2001-2010

base: Mapa Digital da Cidade/ IBGE Censo 2010

fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

elaboração: URBEM

inserção: item 11

10. MAPA - BAIRROS CEnTRAIS, COMPOSTOS POR ÁREAS ESPECIfICAS DE 

DIfEREnTES DISTRITOS, E QUE jUnTO COM O CEnTRO HISTÓRICO CARAC-

TERIZAM A Área Central DE SãO PAULO

base: Mapa Digital da Cidade

fonte: Associação Viva o Centro, São Paulo Centro, Uma nova Abordagem, 

São Paulo, 1996

elaboração: URBEM

inserção: item 12.1.2

11.MAPA - Área Central DE SãO PAULO, COM OS SETORES DE InTERVEn-

çãO DO PIAC/CASA PAULISTA DEMARCADOS

base: Mapa Digital da Cidade

fonte: Edital de Chamamento nº 004/12

elaboração: URBEM

inserção: item 12.1.2

12.MAPA - COnfIGURAçãO ASSIMÉTRICA DA Área Central QUE DEVERÁ 

SER EQUILIBRADA PELA PROPOSTA DE REnOVAçãO

base: Mapa Digital da Cidade

fonte: Associação Viva o Centro, São Paulo Centro, Uma nova Abordagem, 

São Paulo, 1996

elaboração: URBEM

inserção: item 12.1.2

13.MAPA DA TEMPERATURA DA METRÓPOLE DE SãO PAULO

base: Banda Termal (TM6+) do Satélite Landsat -7 ETM+, cena de 

03/09/1999 às 9:57h - Processamento SVMA/ATLAS

fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo

elaboração: URBEM

inserção: item 13.2

14.MAPA RECORTE DO MAPA DA TEMPERATURA nA Área Central

base: Banda Termal (TM6+) do Satélite Landsat -7 ETM+, cena de 

03/09/1999 às 9:57h - Processamento SVMA/ATLAS

fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo

elaboração: URBEM

inserção: item 13.2

15.MAPA DA RMSP COM A Área Central DESTACADA – AnÉIS DE SP [MO-

BILIDADE]

base: Mapa Digital da Cidade

fonte: Prefeitura do Município de São Paulo

elaboração: URBEM

inserção: item 14.3.1.1
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13. gLossário
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