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RESUMO
Nos último anos a população residente tem crescido no centro de São Paulo,
hoje existem em andamento, diversos programas e medidas dos órgãos públicos
que a moradia na região, porém, todas estas ações são voltadas para habitação
social ou para famílias com renda de até 10 salários mínimos. O foco deste trabalho
é promover a mescla (de renda e de usos ), contribuindo assim, para o crescimento
ordenado do centro de São Paulo, sem segregação. O objetivo principal deste
estudo foi qualificar os diferentes fatores que impulsionaram a degradação da região
central de São Paulo, e, através da aplicação da Análise Preliminar de Perigos
(APP), identificar quais indicadores (e subindicadores) são responsáveis pela
atratividade da região para as Classes A/B. Diante destas questões foram adotados
requisitos e critérios necessários para implantação de quadras multifuncionais, que
atendam os anseios deste público. Dentro dos subindicadores adotados foram
destacados para o desenvolvimento do presente estudo os empreendimentos ou
quadras multifuncionais e os edifícios frutos de requalificação e renovação. Acreditase que ambos podem ser responsáveis pelo desencadeamento futuro da migração
das classes A/B para o centro,contribuindo assim, para a revalorização e renovação
da região central de São Paulo.
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ABSTRACT
Migration of classes A/B to the central region of Sao Paulo through the
implementation of multifunction blocks
In recent years the population has grown at the center of São Paulo, today there
are in progress, several programs and measures of public bodies that the villa in the
region, however, all of these actions are focused on social housing or for families with
income up to 10 minimum wages. The focus of this work is to promote the mixes income and uses -, thus contributing to the orderly growth of the center of São Paulo,
without segregation. The main objective of this study was to capacitate the different
factors that have led to the degradation of the central region of São Paulo, and,
through the application of Preliminary Hazard Analysis (PHA), identify which
indicators (and sub-indicators) are responsible for attractiveness of the region for the
Class A/B. Before these issues were adopted requirements and criteria necessary for
deployment of multifunctional blocks, that meet the desires of this public. Within the
sub-indicators adopted were posted to the development of the present study the
ventures or blocks and multifunctional buildings fruits of upgrading and renovation. It
is believed that both can be responsible for triggering future migration of the classes
A/B to the center, thus contributing to a revaluation and renewal of the central region
of São Paulo.

Keywords : Center of São Paulo; Renewal; Requalification; Mixed-use; Renewal the
urban centers; Preliminary Hazard Analysis; PHA; Management of Risks system.
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1

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa de mestrado está relacionada ao aprimoramento das

propostas com relação à renovação do centro de São Paulo, buscando-se
contextualizar o panorama histórico da região, as medidas que estão sendo ou
foram implantadas na cidade, ainda sem resultados positivos expressivos, assim
como, as propostas que deram resultados positivos no exterior.
Segundo Nardelli (2005), após a Revolução Industrial a arquitetura foi
convocada a criar soluções para as moradias dos trabalhadores dos grandes centros
industriais, além de implementar as demais atividades urbanas nestes locais,
período no qual surgiu a ideia da verticalização. As experiências iniciais
aconteceram em Chicago (EUA), no final do século XIX, quando os edifícios das
áreas centrais da cidade se verticalizam, proporcionando uma maior otimização do
aproveitamento dos lotes urbanos e apontando uma direção a ser seguida em outros
locais.
Segundo Buildings (2012), nos anos 1950, o centro era o espaço cultural e
intelectual mais importante da cidade até a década de 60, porém o grande
adensamento e movimento de pessoas na região central acabou incentivando a
saída de muitos comerciantes mais sofisticados para regiões onde estavam seus
consumidores.
O centro foi perdendo população, tanto de residentes quanto do centro de
negócios, o que gerou um grande número de vazios construídos na região, ou seja,
imóveis vagos ou fechados, desde as últimas décadas do século XX. O resultado
deste processo de esvaziamento foi a degradação, desvalorização e morte do centro
de São Paulo (BARBOSA, 2001).
Para Antonucci (2007), a partir da década de 50 inicia-se a segregação centroperiferia, onde grandes distâncias separam as classes sociais. A ocupação da
periferia caracteriza-se pela ausência de infraestrutura e equipamentos públicos e
habitações precárias, ou seja, o crescimento econômico é privilegiado em detrimento
dos problemas sociais.
Os empreendimentos multifuncionais no país, surgiram no centro de São Paulo
(estes abrigam, pelo menos, comércio, serviços e habitação), esta tipologia
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construtiva ganhou força nas décadas de 50 e 60, porém, foi interrompida com a
implantação do zoneamento (NARDELLI, 2005)
Comin (2004), afirma que à fuga das empresas da região central está fortemente
vinculadas aos edifícios obsoletos, o transito caótico, a violência e a degradação
urbana, porém, a existência das “novas centralidades” foi patrocinada pelo próprio
poder público, que investiu em infraestrutura urbana e estrutura viária, ou seja, o
poder público incentivou a migração das empresas e dos moradores de alta renda,
contribuindo para o empobrecimento da região central.
Atualmente a população na região central está em crescimento. Segundo IBGE
(2010), a população central cresceu mais que a média de toda cidade de São Paulo
entre os anos 2000 e 2010. A população paulistana cresceu 7,9% na última década
e a do centro 15,4%. O que atraiu a população certamente foi o redescobrimento da
boa infraestrutura, facilidade nos deslocamentos e a rede de serviços que a região
oferece.
No presente trabalho foi adotado os conceitos de Villaça (1998), que define que
o centro se desloca em direção às classes A/B - o centro segue o caminho dos
bairros residenciais de alto padrão - e de Pavlick (2010), as classes A/B levaram o
“seu centro” por um eixo sudoeste. Para tanto, foi estudada a composição de
empreendimentos multifuncionais, distribuídos em quadras, de modo a atrair as
Classes A/B1, para o centro de São Paulo.
1.1 Justificativas para a realização deste trabalho
A degradação do centro de São Paulo e as medidas para renovação da região,
vem sendo exaustivamente discutidas em diversas teses, dissertações, livros,
conferências e congressos, há muitos anos. Existem muitas medidas que podem ser
tomadas para dar início a esta restauração urbana, já que as pessoas estão indo
para o centro, e uma delas é sempre abordada nos vários estudos pesquisados, que
é trazer a população de volta ao centro da cidade, para residir na região, mesclando
não só os usos (comercial, serviços e residencial), mas principalmente, as diversas
classes sociais.

1

População com renda mensal domiciliar acima de 10 salários mínimos.
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Atualmente a população residente está em crescimento no centro de São Paulo,
existem diversos programas e medidas dos órgãos públicos em andamento, a
maioria deles focados na habitação social ou para renda familiar até 10 salários
mínimos. Na região central a faixa de renda predominante é a baixa – conforme foi
contextualizado adiante - e este é um dos fatores responsáveis pela permanência da
degradação do espaço. O presente trabalho visa contribuir relacionando os
requisitos e critérios necessários para “resgatar” as classes A/B de volta ao centro.
1.2 Objetivo do trabalho
O objetivo deste trabalho foi identificar fatores que podem ampliar a atratividade
da região central para as Classes A/B – seja morando ou usufruindo através do
turismo - portanto, foram adotados requisitos e critérios necessários para
implantação de quadras multifuncionais, que atendam os anseios destas classes.
As quadras multifuncionais e os edifícios frutos de requalificação e renovação
também fazem parte desta pesquisa. Acredita-se que ambos podem ser
responsáveis pelo futuro desencadeamento da migração das classes A/B para o
centro,contribuindo assim, para a revalorização da região.
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2

MÉTODO DE TRABALHO

Este trabalho possui o caráter de uma investigação tecnológica (Figura 1), onde
o produto ou resultado da pesquisa deve atender aplicações práticas.

Figura 1: Etapas do estudo
Fonte: Elaborado pela autora
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Etapa 1: Nesta etapa foi realizada a definição do tema do trabalho, dos objetivos
e hipóteses de modo a sistematizar a realização da pesquisa bibliográfica e demais
fases.
Etapa 2: Nesta etapa foram realizadas as Revisões bibliográficas dos seguintes
temas: Histórico do centro de São Paulo; Recuperação de regiões centrais na
Europa e Estados Unidos e medidas em andamento em São Paulo; Requalificação e
Renovação e Empreendimentos ou Quadras Multifuncionais.
Etapa 3: A determinação dos fatores que podem ampliar a atratividade da região
central para as classes A/B, foi obtida por meio do estudo dos diferentes fatores que
impulsionaram a degradação da região central de São Paulo e aplicação da Análise
Preliminar de Perigos (APP). Adotaram-se nesta etapa as premissas para o Estudo
de Análise de Riscos – EAR (Cetesb, 2003). Foi realizada a coleta de dados com o
grupo, montada a APP, executada a avaliação dos riscos e do objetivo (apresentada
as propostas de controle de riscos).
O EAR, além da identificação de perigos, pode elencar os indicadores que
atendem e os que não atendem os anseios (mínimos) das classes A/B,
representados, neste estudo, por uma amostragem (engenheiros e arquitetos que
estão cursando o mestrado).
Etapa 4: Após identificados os subindicadores (APP) foram destacados para o
desenvolvimento

do

presente

estudo

os

empreendimentos

ou

quadras

multifuncionais e os edifícios frutos de requalificação e renovação. Nesta etapa
foram realizadas a apresentação de resultados, criados requisitos e critérios para
quadra multifuncional que atentam as classes A/B e a redação final.
A Figura 2, a seguir, expressa como foi elaborada cada fase, dentro das etapas
do trabalho, e como se chegou aos resultados.
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Figura 2: Fluxograma do Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

De posse das informações coletadas com a revisão bibliográfica do histórico da
ocupação do centro foi gerado o Quadro 1 (Q1) com a segregação das
características da região.
A revisão bibliográfica das regiões centrais recuperadas na Europa e Estados
Unidos e as medidas de renovação, em andamento, na cidade de São Paulo, gerou
o Quadro 2 (Q2) contendo as principais medidas utilizadas.
Com as informações adquiridas na revisão bibliográfica, referente às principais
características dos edifícios requalificados e renovados gerou-se o Quadro 3 (Q3).
A somatória do Q1, Q2 e o brainstorm (APP) realizado com grupo (classe A/B)
geraram os quadros Q4 – Requisitos Qualitativos, Q5 – Critérios Quantitativos e Q6
– Relevância dos requisitos qualitativos.
As vistorias técnicas (Multifuncionais) adicionado ao Q4 gerou o Q7 –
Multifuncionais no atendimento aos subindicadores.
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A somatória do Q3 e Q4 resultou no Q8 – Avaliação dos edifícios requalificados
e renovados no atendimento aos subindicadores.
O Q5 foi aplicado para parametrizar as quantidades necessárias para o
atendimento aos subindicadores (APP), que foram classificados como de Risco Alto,
ou seja, desmotivadores da migração para o centro, conforme declarado pelo grupo
de trabalho1 (classes A/B).
O grupo pesquisado avaliou a relevância dos subindicadores, gerando o Q6,
com estas informações sabe-se quais subindicadores são, de fato, imprescindíveis
para a atratividade da região.
A Proposta de quadra multifuncional foi baseada nos quadros: Q5, Q6, Q7 e Q8,
sendo esta validada por meio da comparação dos dados obtidos e a vistoria de
empreendimentos multifuncionais, já existentes.
Em função da disponibilidade de acesso, adotou-se para o estudo das
edificações Edifício Copan, Conjunto Nacional, Nova Barão, World Trade Center e
Brascan Century Plaza, na cidade de São Paulo e Battery Park e Rockefeller Center
em Nova York.

1

Conjunto de pessoas pertencentes as Classes A/B, mestrandos (arquitetos e engenheiros).
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3

CENTRO DE SÃO PAULO – RELATOS HISTÓRICOS E CARACTERÍSTICAS
DA REGIÃO
Para se traçar um plano de recuperação da região central da cidade de São

Paulo deve-se conhecer: (i) Histórico da ocupação do centro de São Paulo; (ii) As
características da região; (iii) Compilação das informações coletadas, para tanto,
buscou-se na literatura, trabalhos que relacionavam a região central de São Paulo e
suas principais características, que serão apresentados a seguir.
3.1 Histórico da ocupação do centro de São Paulo
Geograficamente, a área central da cidade de São Paulo é definida pela
circunscrição da subprefeitura da Sé, compreendendo os distritos da Sé, República,
Liberdade, Bela Vista, Consolação, Santa Cecília, Cambuci e Bom Retiro. Destes
distritos, os da Sé e República são identificados como centro histórico de São Paulo
(COMIN, 2004). Ver Figura 2.

Figura 3: Subprefeitura da Sé
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo (2010)

A instalação do Colégio dos Jesuítas em 1554, local do Pátio do Colégio, marca
a fundação de São Paulo. Em 1860 inicia-se o ciclo do café e em 1867 a abertura da
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Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, que foi o principal motivador para a rápida
urbanização da cidade. A localização de São Paulo era estratégica, pois fazia
ligação do interior com o Porto de Santos. A cidade passou a ser o centro dos
negócios do café, abrigando estabelecimentos bancários e residências dos
fazendeiros, que também começam a mesclar suas atividades, urbanizando-se
(BUILDINGS, 2012; KLIASS, 1993).
Em meados de 1890 o crescimento da população alavancou a melhoria de
sistemas que contribuíam para o comércio crescente do café e a população
começou a migrar do campo para a cidade. As terras rurais foram se desvalorizando
e consequentemente o seu abandono favoreceu as transações imobiliárias na
cidade. Nesta época surgem os loteamentos residenciais para as classes A/B e os
loteamentos populares (BUILDINGS, 2012).
Segundo Kliass (1993), neste período o centro da cidade, determinado pelo
“triângulo” - que compunha as ruas XV de Novembro, São Bento e Direita –
configura-se como setor de comércio e serviços, os sobrados, passam a abrigar as
lojas nos andares inferiores e serviços na parte superior, já as classes A/B
paulistana ocupam o bairro de Campos Elíseos.
Segundo Buildings (2012), a partir de 1900 a produção econômica da capital
começa a mudar, aos poucos, da cafeicultura para a indústria. Através do
enriquecimento da indústria em São Paulo abrem-se portas para um nível mais
sofisticado e glamoroso na arquitetura. E além de surgirem construções importantes
como a Estação da Luz (1901), Pinacoteca de São Paulo (1905), Teatro Municipal
(1911), os primeiros edifícios comerciais começam a ser construídos no mesmo
padrão das grandes construções.
Segundo Rolnik (1997), a cidade se expandia e se densificava e a partir de
1920 o número de bondes foi reduzindo em função do desenvolvimento industrial
que consumia quase toda energia elétrica, a indústria automobilística se expandiu e
em 1924 os primeiros ônibus começavam a circular em São Paulo. O padrão
urbanístico que dominava a metrópole neste período era baseado na expansão
horizontal, no ônibus e no automóvel como meios de transporte e na autoconstrução
dos assentamentos populares.
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Segundo Nobre (2000), São Paulo se consolida como cidade industrial na
década de 1920, neste período o centro começou a verticalizar-se e a especializarse no uso comercial, consequentemente perdendo a função residencial.
Inicia-se então as construções de arranha-céus, refletindo imagens norteamericanas, que estavam disponíveis nas telas dos cinemas espalhadas por São
Paulo. Desde então, a verticalização vem sendo uma medida para atualizar áreas
altamente valorizadas da cidade (ROLNIK, 1997).
Rolnik (1997), relata que neste período (1920) a legislação de São Paulo
permitia a construção de edifícios altos apenas na região central, o que garantia a
elevação dos preços de terrenos e imóveis. Entre 1916 e 1936, o preço do metro
quadrado na região do Triângulo passou de 1 000$000 para 4 500$000 e da região
central de 165$000 para 600$000.
São Paulo já dava sinais de que seria uma grande metrópole no início do século
XX (anos 20 e 30). Neste período o centro era repleto de lojas e escritórios
comerciais. A tendência da cidade era ser verticalizada e a legislação municipal
passou a dar obrigatoriedade para que as construções de algumas ruas, como
Xavier de Toledo, Sete de Abril, Conselheiro Crispiniano e Vinte e Quatro de Maio,
tivessem no mínimo dez andares (BUILDINGS, 2012).
A partir da década de 1930 a cidade se São Paulo é dividida por zonas.
Conforme o decreto aprovado neste período, os bairros jardins, por exemplo, eram
zonas para uso exclusivamente residencial, com recuos obrigatórios de 6,0m
(ROLNIK, 1997).
De acordo com Kliass (1993), até o final da década de 30 o centro principal era
em torno das ruas Direita e São Bento, quando surge o centro novo, tendo como
eixo principal a Rua Barão de Itapetininga, este, atendia as classes de rendas mais
elevadas – Classes A/B.
Entre os anos de 1929 a 1950 o centro da cidade é verticalizado, reflexo de uma
identidade urbana moderna. Com o rápido desenvolvimento da cidade, na década
de 50, inicia-se o processo acelerado de metropolização. A capital passa a exercer a
função de centro financeiro e administrativo, não só na região metropolitana, mas
também das cidades vizinhas, expandindo suas atividades terciárias, de comércio e
de serviços (FREITAS JUNIOR, 2008).

29

De acordo com Villaça (1998) no final dos anos 50, o centro de São Paulo
estava dividido – pelo Vale do Anhangabaú – em duas partes. Na parte voltada para
sudoeste, considerando a Barão de Itapetininga como eixo, formou-se o centro das
classes A/B, esse passou a ser o “Centro novo”. Já o antigo centro, para o outro lado
do Anhangabaú, tornou-se o “Centro velho”, voltado para as classes sociais mais
baixas, populares (Classes C/D).
O período econômico chamado “milagre brasileiro” ocorreu no final da década
de 60 e com ele o declínio do valor imobiliário da região central. Com a migração das
grandes empresas, o centro ficou disponível para pequenos comerciantes e o
comércio popular ocupou a maioria da região (CUSHMAN & WAKEFIELD SEMCO,
2004).
Até a década de 1960 o centro pertencia as classes sociais de mais alta renda
(A/B) e a maioria desta população (50%) trabalhava na região. Porém, a partir deste
período o centro novo também foi abandonado pela alta sociedade, passando a
servir as camadas populares. Com o deslocamento das classes A/B e empresas, a
“nova centralidade” de São Paulo passa a se concentrar na região da avenida
Paulista e rua Augusta (VILLAÇA, 1998).
Na década de 70, os escritórios começaram a migrar para Avenida Paulista. No
final desta década, as residências de alto padrão ganharam a Zona Sul e Oeste e os
escritórios seguiram o mesmo percurso. As regiões da Faria Lima e o entorno da
Marginal Pinheiros – Itaim, Vila Olímpia, Berrini e Chácara Santo Antonio – recebem
os

escritórios

comerciais

e

são

verticalizadas

(SEGUNDO

CUSHMAN

&

WAKEFIELD SEMCO, 2004).
Nobre (2000) relata que entre as décadas de 1980 e 2000, houveram grandes
investimentos públicos e privados no desenvolvimento de um “novo centro” na zona
sudoeste da cidade, este fator intensificou o esvaziamento da área central.
Para

Pavlick

(2010),

os

deslocamentos

sucessivos

enfraqueceram

economicamente o centro da cidade, reduzindo seu prestígio e valor quanto principal
centralidade, consequentemente com o passar dos anos a região entrou em
processo de degradação e obsolescência urbanas.
A seguir buscou-se na literatura a contextualização dos fatores que envolvem o
esvaziamento da região central de São Paulo.
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3.2 A vacância imobiliária na região central
Embora seja o grande patrimônio da cidade de São Paulo, o centro deixou de
ser prioridade do poder público a partir da década de 80. Durante o processo de
desenvolvimento da cidade de São Paulo os espaços edificados vazios aumentaram
na região central. Desde as últimas décadas do século XX surgiram diversos vazios
construídos, mas os imóveis não estão abandonados, e sim vagos ou fechados, sem
uso algum (BARBOSA, 2001).
Com o esvaziamento central observa-se a redução progressiva da população
(Tabela 1), a seguir.
Tabela 1: Dados demográficos da Subprefeitura da Sé
Subprefeituras

Sé

Distritos

Área
(km²)

Habitantes
(1996)

Habitantes
(2000)

Habitantes
(2008)

Densidade
Demográfica
(Hab/km²)

Bela Vista

2.76

67, 100

63, 276

58, 832

21, 293.38

Bom Retiro

4.18

30, 602

26,678

21,707

5,193.93

Cambuci

3.93

32,286

28,790

25,161

6,402.39

Consolação

3.78

59,797

54,632

46,947

12,418.79

Liberdade

3.65

68,131

62,006

53,607

14,684.23

República

2.3

52,136

47,810

42,632

18,502.67

Santa
Cecília

3.79

77,615

71,314

63,061

16,637.50

Sé

2.17

23,085

20,174

16,650

7,657.17

TOTAL

26.56

410,752

374,680

328,597

12.845,01

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo (2010)

Nobre (2000), afirma que entre 1995 e 1999 o estoque vago na região central
passou de 350 para 550 mil m² de área útil vaga. Rolnik e Balbim (2005) relatam que
na cidade de São Paulo existem 400 mil domicílios urbanos vagos e a maioria
destes encontram-se em áreas consolidadas e centrais.
De acordo com Bomfim (2004), em 2003 a vacância no centro histórico foi
estimada em 18% de área construída vazia, sendo 21% destinada ao uso residencial
e 77% para usos de serviço e comércio.
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A maioria das edificações vazias no centro de São Paulo são de uso comercial e
corporativo, com uma única matrícula. Já nos edifícios onde a propriedade é
condominial, as unidades podem ser vendidas individualmente, o que gera alguma
ocupação (SILVA, 2009).
Silva (2009) ainda afirma que existem diversos edifícios públicos que encontramse vazios, ou seja, os órgãos públicos afirmam incentivar a renovação da região
central, mas agem de forma contraditória.
Bomfim (2004), ainda relata que o centro alcançou o auge na década de 50, e
os mesmos proprietários continuam na região com grandes imóveis, ainda que
vagos. Esses imóveis garantem a manutenção de patrimônio a seus proprietários, já
que, apesar da falta de dinâmica no mercado imobiliários, os imóveis possuem altos
valores imobiliários.
Segundo Silva (2001) e Silva (2007), os edifícios vazios apresentam geralmente
as seguintes características:
 Edifícios de escritórios - edificações com 15 pavimentos ou mais, alguns com
pavimentos-tipo configurados com salas relativamente pequenas, outros com
plantas livres, geralmente com difícil acesso para veículos, sem garagens e
sem ar condicionado central.
 Edifícios residenciais - de porte pequeno, médio ou grande, na maioria dos
casos com térreo destinado para uso comercial.

Geralmente possuem

grandes apartamentos, mas com poucos banheiros, sem garagens ou em
localizações inadequadas para as classes sociais que os ocupavam
anteriormente;
 Hotéis - de diferentes tamanhos, alturas e padrões de conforto;
 Pequenos edifícios de uso misto (térreo comercial, contendo habitações e
escritórios nos andares superiores), em alguns casos ocupados apenas no
pavimento térreo.
Na maioria dos casos encontram-se edifícios com o térreo sendo ocupado por
comércio e os superiores permanecem vazios ou são utilizados como depósito. Em
2001 mais de 300 edifícios foram listados pela prefeitura e movimentos sociais
(SILVA, 2007).
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O censo de 2000 contabilizou que no início do século XXI o centro estava com
22% menos habitantes que no início dos anos 90. Na região da Sé a média de
vacância em edifícios comerciais e residenciais é de 30%, variando de 9% a 50%
por imóvel. A grande preocupação neste caso, é que o padrão de tolerância
internacional para imóveis vagos é de 5% no máximo (URBS, 2001-02; BOMFIM,
2004).
As altas taxas de vacância imobiliária revela a cultura do descarte, a forma de
consumo praticada pela sociedade (SANTOS, ML, 1994). O marketing induz e
incentiva a cultura do descarte, a cidade consome imóveis e, depois, os descarta.
Desta forma, os imóveis são construídos, consumidos e descartados, transformados
em lixo urbano (BOMFIM, 2004).
Segundo Silva (2009), existe uma forte relação entre a política tributária e a
vacância. A vacância é estimulada pela falta de aplicação de instrumentos de
restrição à propriedade subutilizada e pela tolerância frente às dívidas, quando elas
existem. Esta, tem ligação com à falta de recursos ou de interesse dos proprietários
para realizarem obras ou transformações no uso que permitiriam a (re)utilização dos
edifícios vazios. Se o custo da ociosidade fosse mais alto, os proprietários decidiriam
vender ou doar as edificações de forma mais rápida, portanto, cabe ao poder público
implementar medidas que inibam a ociosidade.
3.3 Características que definem a região central de São Paulo
São inúmeras as características do centro de São Paulo, algumas contribuem ou
contribuíram para seu esvaziamento, outras se destacam em relação as outras
regiões da cidade e podem impulsionar o retorno da população das classes A/B. A
seguir serão apresentadas as principais características levantadas através da
revisão bibliográfica, tais informações contribuem para traçar um plano de
recuperação da região central.
3.3.1 Nova Centralidade - Eixo Sudoeste
No final do século XIX iniciou-se o processo de segregação das camadas de alta
renda em bairros exclusivos além - Anhangabaú, depois migraram em direção a
avenida Paulista, sentido oeste e depois desviou-se para o sul (VILLAÇA, 1998).
Pavlick (2010) relata que no final dos anos cinquenta inicia-se o processo de
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deslocamento das atividades de caráter central, neste período o centro histórico
atingiu sua máxima expansão física. Comin (2004) afirma que o deslocamento das
atividades econômicas mais nobres e da população residente de renda elevada para
o Sudoeste da cidade, impulsionou o empobrecimento da área central.
De acordo com Villaça (2003) desde o final do século XIX, quando iniciou o
explosivo crescimento da cidade, as classes A/B começaram a se segregar,
caminhando no quadrante sudoeste. Partindo de Campos Elíseos e Higienópolis,
passaram para Av. Paulista, Jardim América, Jardins Europa e Paulista, Vila
Mariana, Itaim, Moema, Sumaré e Pacaembu, Alto de Pinheiros e Lapa, City
Butantã, Cidade Jardim, Morumbi, Jardim Guedala, Brooklin, Granja Julieta, Chácara
Flora, etc. depois pularam para Granja Viana, Alphaville e Aldeia da Serra.
O vetor sudoeste da cidade, traçado a partir do Centro Velho, é considerado
uma zona concentradora das paisagens ricas, formais e valorizadas da cidade. Do
ponto de vista da legislação urbana é a área mais regulada da cidade. No vetor
sudoeste há facilidade em construir novas torres de apartamentos e escritórios, já
que o zoneamento permite um potencial de construção de edificações mais alto e
concentrado (ROLNIK, 1997).
Segundo Ramos (2009) a região do quadrante sudoeste vai desde o trecho sul
da linha norte-sul do metrô até o eixo da Av. São João / Av. Francisco Matarazzo,
contemplam as avenidas 23 de maio, Washington Luiz, Santo Amaro, 9 de julho,
Ibirapuera, Rebouças, Sumaré, Bandeirantes, etc; formando um eixo que se unifica
do aeroporto de Congonhas as rodovias principais que partem de São Paulo.
Desde o início de 1993 o poder público colocou em prática uma movimentação
intensa de investimentos públicos para prover melhorias necessárias à construção
da nova centralidade na Marginal Pinheiros. De fato há uma mobilização pública
para favorecer os empreendedores imobiliários (FERREIRA, 2003).
Nobre (2000) relata que ao final da década de 90 a região da Marginal
Pinheiros consolidou-se como região preferida dos empreendimentos do mercado
imobiliário de edifícios de escritório. Os inúmeros investimentos públicos – por
exemplo a Linha C da CPTM - e a construção de grandes empreendimentos –
Panamby, Teatro Alfa Real e Credicard Hall, por exemplo - confirmam essa
tendência.
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Segundo Ramos (2009), por muito tempo o Estado forneceu a infraestrutura
necessária para o desenvolvimento de novas áreas para uso das classes altas e
esqueceu-se das classes populares, que se instalaram nas periferias, distante do
centro. O deslocamento do centro para o eixo sudoeste foi incentivado pelo Estado,
pois investiu em obras viárias, intervenções urbanísticas e zoneamentos especiais.
De acordo com Rolnik (1997), a Lei de Uso e Ocupação do Solo, 1972, reduziu o
coeficiente de aproveitamento máximo para 4, em apenas 1% da cidade – Centro e
Avenida paulista. Com a pressão dos incorporadores foi aprovada a Lei 8001/73
(Lei Adiron), que permitia o aumento de todos os coeficientes para o uso residencial
verticalizado, diminuindo a taxa de ocupação e aumentando os recuos no terreno.
Noventa por cento da área incluída nas zonas mais permissivas com relação ao
potencial de construção e verticalização concentram-se no vetor sudoeste. A lei se
transformou em indexador, confirmando a situação atual de distribuição de riqueza
imobiliária da cidade.
Pavlick (2010), diz que algumas atividades de caráter central se deslocaram,
originando outros centros na cidade de São Paulo. Estas transferências sucessivas
do principal centro econômico corresponde aos diferentes momentos da economia
metropolitana, se relacionando com a sequência de transformações ocorridas na sua
base.
Outros subcentros nasceram ou se consolidaram a partir das décadas de 80 e
90, principalmente na região sudoeste da cidade (BARBOSA, 2001). José (2010),
afirma que a diminuição dos postos de trabalhos na região central também se deu
em função do desenvolvimento do comércio e serviços de luxo que migraram para a
região sudoeste.
A região da Marginal Pinheiros conseguiu canalizar uma quantidade expressiva
de investimentos públicos, através de inúmeras formas de coalizão entre o poder
público e a iniciativa privada. “A região da Marginal Pinheiros se constituiu nos
últimos anos como a maior frente de investimentos imobiliários de escritórios da
cidade” (FERREIRA, 2003, pg 276).
As sedes das grandes corporações – empresas “Classe A” de São Paulo –
migraram em direção a região da Marginal Pinheiros desde o início do seu
desenvolvimento, em meados da década de 70, desde este período o centro foi
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perdendo importância como local preferido para a sede das grandes empresas
(NOBRE, 2000).
A rede viária na região sudoeste é altamente estruturada, moderna e atualizada,
ao contrário da área central. O melhor sistema viário da cidade e a expansão do
metrô concentra-se no quadrante sudoeste. As áreas situadas na região sudoeste
concentram a grande provisão de infraestrutura de qualidade e acessibilidade
privilegiada se comparada ao restante da cidade (RAMOS, 2009; VILLAÇA, 2003).
Villaça (1998) afirma que desde meados do século XIX a tendência das
classes sociais acima da média é segregar-se em uma única região, no caso de São
Paulo no quadrante sudoeste. A metrópole é dividida em duas cidades diferentes – a
dos mais ricos e a dos mais pobres e excluídos.
A região da Marginal Pinheiros contou com grandes investimentos públicos que
viabilizaram sua ocupação e valorização, esta possui recursos mais avançados em
meios de comunicação, além de uma privilegiada e tecnológica infraestrutura
(PAVLICK, 2010).
Os interesses do mercado imobiliário podem determinar a segregação espacial
na cidade. “Os empreendedores produzem a cidade adiantando-se, se possível
dentro do (seguro) vetor geral de deslocamento das classes dominantes, à demanda
porvir” (FERREIRA, 2003 pg. 311).
No sudoeste da cidade de São Paulo moram quase um quarto dos brasileiros
mais ricos do país e os investimentos feitos pela gestão municipal entre 1993 e 1996
foram nesta região. Além de perseguir a melhoria dos bairros de melhor renda, os
investimentos públicos seguem a lógica do mercado imobiliário (MARICATO, 2002).
Bomfim (2004), relata que houve o deslocamento da população, comércio,
serviços e órgãos públicos para o quadrante sudoeste. Além dos investimentos
públicos em infraestrutura nesta região, havia maior oferta de terras urbanas com
valores mais baixos que em outras regiões, legislação favorável à verticalização e
financiamento para a produção e comercialização imobiliária.
3.3.2 Migração das classes A/B
Segundo Neri (2008), as classes A/B - topo da pirâmide social - também
conhecida como elite ou burguesia, refere-se à população brasileira que tem renda
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acima de R$ 4.561,00. Estas classes subiram 33,6% no Brasil, no período de abril
de 2004 a abril de 2008.
Adotou-se, neste trabalho, que as classes A/B estão definidas como as que
possuem remuneração superior a 10 salários mínimos, ou seja, 1,9% da população
do Brasil (Figura 4).

Figura 4: Gráfico de distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por situação do
domicílio, segundo as classes de rendimento nominal mensal - Brasil – 2010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

O centro entrou no processo de transformação entre as décadas de 1950 e
1960, pois foi abandonado pelo público de alta renda e tomado pelas classes
populares. As edificações que foram abandonadas pelas classes A/B, perderam o
valor imobiliário e consequentemente se deterioraram, ou seja, a deterioração
ocorreu em função do abandono e não o contrário (VILLAÇA, 1998).
Silva (2001), ainda relata que a fuga das famílias das classes A/B,
consequentemente o esvaziamento e abandono dos edifícios, estão fortemente
ligadas às intervenções viárias que geraram a degradação dos espaços públicos. A
presença de moradores de rua e pedintes e a concentração de cortiços nos bairros
centrais, também contribuem para esta degradação.
De 1997 para 2007, no distrito da República o percentual de famílias da classe A
diminuiu de 33% para 5% e classe B de 25% para 13%, já a classe C aumentou de
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11% para 32%. No distrito da Sé a classe C caiu de 41% para 28% e a classe D
aumentou de 16% para 40% (JOSÉ, 2010).
Com abandono das classes sociais mais altas, os valores imobiliários
diminuíram, possibilitando o acesso das camadas populares e parte dos serviços e
comércio orientam seus esforços para atender esta classe social. Em meados de
1980 o número de moradores de rua e ambulantes aumentou na mesma proporção
do aumento de moradias precárias e imóveis vazios (JOSÉ, 2010).
Segundo Comin (2004), o deslocamento das atividades econômicas mais nobres
e da população residente de renda elevada para o Sudoeste da cidade, impulsionou
o empobrecimento da área central. No final do século XIX, o centro foi abandonado
pelas classes A/B e passou a ter a função de local comercial (ROLNIK, 1997).
3.3.3 As classes A/B definem as novas centralidades
Estudar as Classes A/B em São Paulo é importante, já que a cidade tem uma
média salarial de 2.853,00 reais por mês, segunda posição no Brasil – Ver Figura 5.

Figura 5: Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes, com
rendimento domiciliar, em ordem crescente, segundo as Unidades da Federação – 2010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
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Villaça (2003), afirma que os mais ricos “puxam” seus empregos, comércio e
serviços para suas regiões, melhorando suas localizações. O centro da cidade
entrou em degradação, na medida em que seu comércio e serviços passaram a
seguir o mesmo caminho territorial que as residências de mais alta renda.
O comércio, serviços e empregos das classes média e alta e o governo,
seguiram esses mesmo deslocamento. O centro das cidades, assim como os órgãos
públicos, seguem o mercado, por exemplo o palácio do Governo do Estado que saiu
do Pátio do Colégio, foi para Campos Elíseos e hoje encontra-se no Morumbi
(VILLAÇA, 2003).
3.3.4 Migração das empresas de alto padrão
A partir dos anos sessenta, as atividades e funções que antes se localizavam
exclusivamente no centro começaram a migrar para outras regiões. Algumas
atividades para centro de bairros e as atividades especializadas para região da
Avenida Paulista. Junto com as empresas privadas migraram também muitos órgãos
públicos (PAVLICK, 2010).
Os edifícios do centro, construídos ente os anos 40 e 60, tornaram-se
inadequados para as atividades empresariais mais modernas, que necessitam de
grandes áreas. Eles não têm plantas flexíveis, ar condicionado central, vagas de
garagem, etc., desse modo não haveria demanda para compra nem aluguel de todo
o edifício. (SILVA, 2009).
Comin (2004) afirma que as grandes empresas saíram do centro à procura de:
edifícios mais modernos; infraestrutura atualizada; edificações com elevadores e
garagens; redes de fibra ótica; heliportos e edificações com lajes mais amplas,
permitindo reunir grandes equipes no mesmo espaço. Silva (2001), considera que a
falta de ar condicionado central, salas corporativas pequenas e falta de garagens
são alguns dos motivos que tornam os prédios do centro inadequados para
empresas modernas.
Hoje as necessidades para implantação de um edifício corporativo são
diferentes das necessidades exigidas nas décadas de 40 e 50. Além da
modernização que o mundo moderno e a tecnologia exigem, os espaços
organizacionais necessitam ser reestruturados, garantindo um melhor desempenho
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dos funcionários e a redução de custos relacionados com a operação e manutenção
destes espaços (WIAZOWSKI, 2007).
Wiazowski (2007), ainda afirma que os novos edifícios corporativos devem ser
cada dia mais “inteligentes”, além de serem projetados para reduzir os tempos
“mortos” dos usuários, como por exemplo, nos deslocamentos com os elevadores;
Ser acessível para usuários com alguma deficiência ou mobilidade reduzida; além de
ter estacionamento com número de vagas suficientes para atender a demanda. A
região central é carente de edifícios de escritórios de alto padrão.
Com a migração das grandes empresas, o centro ficou disponível para pequenos
comerciantes e o comércio popular ocupou a maioria da região (CUSHMAN &
WAKEFIELD SEMCO, 2004). Segundo Rolnik e Balbim (2005), transferência dos
setores públicos e privados para outras regiões impulsionou a saída das grandes
corporações. Hoje o perfil dos locatários comuns na região central são os escritórios
de pequenas empresas de serviços e profissionais liberais, que buscam aluguéis
mais baixos (NOBRE, 2000).
De acordo com Devecchi (2010), a introdução maciça da informatização
modificou as relações de trabalho. As necessidades espaciais são focadas em
formas de produções mais flexíveis e automatizadas, diferente do perfil das
edificações existentes no centro. Nobre (2000) acrescenta que as grandes
corporações procuram edificações com alta tecnologia e lajes amplas.
Wiazowski (2007) relata que as empresas padrão A se deslocaram do centro em
função das edificações possuírem lajes pequenas; elevadores lentos e insuficientes;
número de garagens e estacionamentos insuficientes e mal distribuídos; além da
ausência de terminais para novas tecnologias de comunicação e informação e a falta
de estrutura para acesso ao automóvel particular.
3.3.5 Falta de lançamentos imobiliários e interesse dos investidores
A região central também se caracteriza pela escassez de lançamentos
imobiliários (SILVA, 2001). Castilho (2008), afirma que há dificuldades na
implantação de lançamentos imobiliários devido a falta de áreas livres.
De acordo com Silva (2009), existem afirmações que a isenção de IPTU pode
contribuir para a renovação da região central, além de atrair investimentos para
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novas construções, portanto, após balanços gerados sobre a aplicação dos
incentivos e entrevistas realizadas com proprietários e empresários demonstrou o
baixo interesse por estes instrumentos. Acredita-se que o principal problema seja a
falta de interesse dos investidores imobiliários pela região central.
3.3.6 Baixa renda
Segundo Bomfim (2004), a popularização do centro teve início a partir da
década de 50. Neste período inicia-se o empobrecimento das áreas centrais,
principalmente através do aumento expressivo de favelas e cortiços, além do
aumento da densidade. Os problemas de segurança pública aumentaram e os
condomínios fechados se proliferaram da cidade.
No início dos anos 80 a crise econômica brasileira agravou-se, as taxas de
inflação começaram a subir e geraram um empobrecimento da população. Essas
alterações na estrutura socioeconômica refletiram na cidade, gerando a alteração no
perfil socioeconômico dos moradores, usuários e das atividades locais (ROLNIK e
BALBIM, 2005).
Comin (2004), relata que ao longo dos anos o perfil da ocupação do centro se
modificou. O comércio ambulante, os moradores de rua e a falta de vida noturna
trouxe ao centro uma queda na qualidade de vida e consequentemente o perfil
econômico da população residente foi reduzindo ao longo dos anos. Ver Tabela 2 a
seguir.
Tabela 2: Renda média individual e renda média familiar 1997 (valores em reais de
outubro/1997)
DISTRITOS

RENDA MÉDIA
INDIVIDUAL*

FAMILIAR**

SÉ

488

1366

REPÚBLICA

1.313

2.614

(*) Renda total/ população
(**) Renda total/ número de famílias

Fonte: Adaptado ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO (2012)

Na década de 1980 o centro já estava quase totalmente ocupado pelas
camadas populares (VILLAÇA, 1998). Desde meados da década de 1990 a
população de baixa renda passou a exigir o aproveitamento dos edifícios vagos para
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suas residências, afirmando assim, seu lugar na região central da cidade (JOSÉ,
2010).
Com a saída das classes A/B, os valores imobiliários diminuíram, possibilitando
o acesso das camadas populares e parte dos serviços e comércio orientam seus
esforços para atender esta demanda (JOSÉ, 2010). Segundo Maricato (2002) mais
da metade dos moradores do centro pertencem à classe C, os residentes apontam
as vantagens de morar no centro devido à oferta de empregos e maior mobilidade
(65% das famílias não possuem automóveis).
A grande circulação de linhas de ônibus na região central possibilitou sua
popularização. Com a saída das classes A/B o centro foi adquirindo caráter
dominante popular, aumentando as atividades informais e ilegais de atuação na
região (RAMOS, 2009). O mercado imobiliário e as classes A/B se afastam do
centro, pois é um local mais democrático, portanto, mais popular (MARICATO,
2002).
3.3.7 Presença de moradores de rua e ambulantes
Em meados de 1980 o número de moradores de rua e ambulantes aumentou na
mesma proporção do aumento de moradias precárias e imóveis vazios (JOSÉ,
2010). Barbosa (2001), diz que o centro histórico sofreu as consequências da crise
econômica, tendo suas ruas e praças ocupadas por sem-teto e vendedores
ambulante.
Comin (2004), afirma que o comércio ambulante, os moradores de rua e a falta
de vida noturna trouxe ao centro uma queda na qualidade de vida e
consequentemente o perfil econômico da população residente foi reduzindo ao longo
dos anos.
Para Silva (2001), a presença de moradores de rua e pedintes e a concentração
de cortiços nos bairros centrais, contribuem para a degradação da região central. Em
2008 foram identificadas 7.482 moradores de rua na região central, concentrando-se
principalmente nas regiões da Praça da República e Praça da Sé (JOSÉ, 2010).
Ramos (2009) relata que no centro encontram-se cinco mil moradores sem-teto.
Ferreira (2003) relata que para as classes sociais mais elevadas o centro
degradou-se em função da massa da população de baixa renda, o aumento do

42

comércio popular ou informal, a prostituição e o tráfico. Rolnik e Balbim (2005),
também afirmam que na região central há grande quantidade de ambulantes e
moradores de rua. Além disso, existem mais de 20 movimentos urbanos no centro
da cidade que lutam pela reforma urbana e por moradia, agindo através da
ocupação de edifícios vazios e abandonados (RAMOS, 2009).
3.3.8 Poluição do ar, sonora e visual
Castilho (2008) afirma que a poluição sonora e visual são outros fatores que
afastam as classes A/B do centro da cidade. Villaça (1998) e Rolnik e Balbim (2005),
afirmam que a poluição na região contribui para a degradação.
3.3.9 Construções de Shoppings centers em outras regiões
Com a construção do primeiro shopping Center do Brasil, a região da nova
avenida Faria Lima também começou a atrair novos investimentos. A partir dos anos
80 houve um grande crescimento dos Shopping Centers na cidade. Entre os anos de
1970 e 1995 o estoque total deste segmento saltou de 2,5 milhões para 8,5 milhões
de m² (BUILDINGS, 2012).
A alteração dos padrões de consumo intensificou a implantação de shoppings
centers em outras regiões, contribuindo para o esvaziamento do centro (CASTILHO,
2008; BARBOSA, 2001; BOMFIM, 2004; ROLNIK e BALBIM, 2005).
3.3.10 Grandes obras viárias no centro
As grandes obras viárias executadas para possibilitar a acessibilidade do
automóvel, em escala urbana - voltadas para o transporte individual e soluções
inadequadas de transporte público - configuram barreiras de isolamento da área
central. Estas, contribuíram para a acentuação da deterioração dos espaços públicos
e esvaziamento do centro (JOSÉ, 2010; PAVLICK, 2010).
3.3.11 Trânsito
A partir da década de 60 a rede viária tornou-se inacessível e saturada para a
circulação dos automóveis na região central (RAMOS, 2009). Villaça (1998) e
Castilho (2008), relatam que o trânsito é outro motivo que influencia para o
desinteresse das classes A/B em relação a região central. Como as classes A/B são
altamente motorizadas, requer assim, maior mobilidade para o transporte particular.
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O crescimento da população e a popularização do automóvel contribuiu para o
esvaziamento do centro (CASTILHO, 2008). A utilização frequente do automóvel e
consequentemente o trânsito caótico, ainda afastam as classes A/B do centro
(BOMFIM, 2004; ROLNIK e BALBIM, 2005).
3.3.12 Falta de estacionamento
A falta de garagens nas edificações é uma característica comum que dificulta o
uso da edificação tanto para uso residencial, quanto para alguns tipos de escritórios
(SILVA, 2007; CASTILHO, 2008; NOBRE, 2000 e PAVLICK, 2010).
3.3.13 Procura de apartamentos com mais de um banheiro e áreas de lazer
A busca de outras configurações de apartamentos com padrões de conforto
superior, com maior número de banheiros e áreas de lazer condominiais, dificultam a
volta das classes A/B para a região central (PAVLICK, 2010; CASTILHO, 2008).
3.3.14 Violência
Segundo Maricato (2002) as áreas mais violentas das cidades são aquelas
em que há o predomínio dos seguintes indicadores: baixa renda, baixa taxa de
escolaridade, maior proporção de negros entre os moradores, maior taxa de
desemprego, maior número de moradores de favelas, piores condições urbanísticas
e de moradia.
O esvaziamento populacional agravou o cenário quanto as condições de
segurança da região central, já que após o horário comercial as ruas e praças ficam
vazias (PAVLICK, 2010). Segundo Barbosa (2001), os índices de violência
aumentaram na região, revelando para sociedade que é uma região degradada e
perigosa.
De acordo com Nobre (2000) o centro tem uma imagem negativa diante das
classes A/B, principalmente com relação à falta de segurança, principal fator para a
fuga das empresas da região, já que os clientes corporativos não se sentiriam
confortáveis sendo atendidos no centro. Para as classes A/B paulistana “o centro
passou a ser configurado como um espaço degradado, marginal, “sujo” e “perigoso”
(RAMOS, 2009, pg 31).
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Rolnik e Balbim (2005) e Castilho (2008), também afirmam que os problemas
com a violência, consequentemente tráfico e consumo de drogas na região,
contribuiu para a perda de residentes habitacionais.
3.3.15 Edifícios obsoletos
As áreas mais antigas, como a região central, são grandemente prejudicadas
pois seu estoque de edificações é antigo, já o estoque disponível nas “novas
centralidades” é mais moderno e atrativo (NOBRE, 2000). Ramos (2009), ainda
afirma que os prédios na região central não possuem as condições necessárias para
as novas tecnologias de escritório e segurança, diferente das características das
edificações “inteligentes” do vetor sudoeste.
Segundo Ramos (2009), a maior parte dos edifícios abandonados é composta
de prédios antigos e nobres da cidade, escritórios vazios ou subutilizados, com
elevado grau de obsolescência. “O centro de São Paulo, atualmente, é uma zona de
transições na qual de destacam usos obsoletos e temporários” (RAMOS, 2009, pg.
131).
Maricato (2002), afirma que as empresas migraram do centro, pois falta
tecnologia nas edificações existentes. Para Nobre (2000), os edifícios antigos tem
especificações técnicas menos adequadas às necessidades das grandes empresas.
De acordo com Bomfim (2004), hoje o cenário é:de edifícios obsoletos no centro
versus edifícios modernos em outras regiões.
3.3.16 Infraestrutura longe do centro de São Paulo
A razão principal do esvaziamento do centro foi a política habitacional do país
que sempre privilegiou o financiamento para novas moradias. Além da produção de
infraestrutura no sentido dos subúrbios e a oferta de terras com preços reduzidos
nestas regiões (ROLNIK e BALBIM, 2005). Barbosa (2001), relata que houve um
aumento expressivo de apartamentos, comércio e serviços, consolidando o centro
expandido.
As novas estradas que facilitaram a compra de terras distantes do centro e de
menor valor e a demanda habitacional que foi ampliada nos subúrbios ou periferias
contribuíram para o deslocamento das pessoas e empresas da região central. Os
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empreendedores e investidores do mercado imobiliário começaram a investir cada
vez mais em áreas mais afastadas (CASTILHO, 2008).
3.3.17 Esvaziamento da região no período noturno
A ausência de moradores no centro se reflete no abandono da região no período
noturno e aos finais de semana (MARICATO, 2002).
3.3.18 Segregação das classes sociais / Zoneamento
O zoneamento de São Paulo estimula a segregação de classes sociais nas
regiões da cidade (ROLNIK, 1997).
“[...] uma legislação “protetora”, que limitava as possibilidades
de uso e ocupação, funcionando como barreira, associada a
uma estratégia de investimentos massivos em projetos de
infraestrutura e desenvolvimento urbano, que equipam e
valorizam a zona com financiamentos dos cofres públicos e dos
capitais privados.” (ROLNIK, 1997, pg. 189).
Existe a segregação social no espaço urbano e a moradia no centro é associada
apenas com estudantes, homossexuais e a chamada classe criativa (atores,
cantores, artistas, etc.). A compactação da cidade só seria possível com a
intensificação do uso do solo e a mescla das classes sociais, sendo a verticalização
uma forma adequada (DEVECCHI, 2010).
3.3.19 Documentação irregular dos imóveis
Os imóveis na região central geralmente apresentam problemas fundiários ou
ligados a inventários. Nos bairros centrais há dificuldade de encontrar terrenos
disponíveis e com documentação em dia (MARICATO, 2002).
3.3.20 Interesse da classe média
Segundo Silva (2009) nos últimos anos houve crescimento no interesse pela
criação de apartamentos para a classe média no centro de São Paulo, a partir da
requalificação de imóveis residenciais e hotéis, principalmente aqueles com boa
qualidade arquitetônica.
3.3.21 O centro está preparado para receber habitações

46

Segundo Silva (2007), na região central encontramos três tipologias de imóveis
que podem ser utilizados para habitação, nesta pesquisa, ela analisou para
habitação de interesse social – HIS, mas pode-se considerar estas tipologias para
habitação no centro, independente da classe social:
a) Terrenos vazios ou com construções à demolir que podem dar origem a
novas edificações;
b) Edifícios que podem ser reabilitados ou requalificados, eventualmente
com mudança de uso ou acréscimo de área construída.
c) Unidade de baixo custo prontas, que estão vazias, localizadas em
edifícios semi-ocupados ou totalmente vagos.
Urbanistas afirmam que o centro de São Paulo possui uma área extremamente
adequada para a habitação, principalmente para milhares de pessoas que trabalham
na região. Com o aumento da oferta habitacional no centro reduziria a pressão sobre
o

sistema

metropolitano de

transportes,

otimizaria

a

infraestrutura e

os

equipamentos já instalados e evitaria que a cidade continuasse a se expandir ou
adensar em áreas precárias em infraestrutura ou áreas de proteção ambiental
(SILVA, 2001).
A inserção do uso residencial na região central promove um uso de 24 horas.
Hoje o cenário é diferente, o centro é ocupado para atividades comerciais e serviços
e acaba sendo utilizado apenas nos horários comerciais, ficando vazio aos finais de
semana e períodos noturnos (ROLNIK e BALBIM, 2005).
Silva (2009), relata que muitos hotéis desativados no centro tem sido ofertados
para empreendedores imobiliários, com a intenção de mudança de uso para
residencial.
3.3.22 Retorno da população ao centro da cidade de São Paulo
Os distritos centrais inverteram a tendência de queda registrada desde os anos
1990. No caso da Sé, que perdeu de 1991 a 2000, 26% de seus habitantes, na
última década teve aumento de 17,6%, já o Bom Retiro, que perdeu 26,4% dos
habitantes nos anos 1990, teve um crescimento populacional de 27,4% entre 2000 e
2010 (IBGE, 2010).
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Segundo José (2010), a taxa de crescimento da população residente, que se
mantinha negativa até os anos 2000, tem demonstrado tendência de crescimento ao
longo desta década.
Conforme relatado anteriormente entre 1980 e 2000 houve queda na população
central da cidade de São Paulo. Em 2010 o cenário foi invertido, já que os distritos
que mais perderam população tiveram crescimento positivo na última década,
conforme indicado nas Figura 6, a seguir (IBGE,2010).

Figura 6: Taxa média geométrica de crescimento anual da população
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1980, 1991, 2000 e 2010

3.3.23 Lazer e cultura
Segundo Comin (2004), o patrimônio cultural localizado na área central é
riquíssimo. No centro há grande oferta de equipamentos de cultura – museus,
cinemas, teatros. Residindo no centro além do menor tempo para acesso ao
trabalho, é mais fácil chegar aos equipamentos de lazer e cultura (SILVA, 2001).
Os equipamentos culturais sofisticados atraem um público diversificado e de
renda mais elevada. As classes A/B ainda não circulam na área central e não
pretendem fazer do centro sua moradia, utilizam-se apenas do interior dos
estabelecimentos culturais (COMIN, 2004; RAMOS, 2009).
Comin (2004), salienta que o patrimônio cultural localizado na área central é
amplo e de boa qualidade, nos distritos pertencentes a Sé, adicionado ao Pari e
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Brás estão localizados 79 teatros e salas de concertos, 4 unidades do SESC, 37
museus, 18 centros culturais, 19 cinemas e 120 bibliotecas.
3.3.24 Patrimônio histórico
O centro possui o charme das edificações históricas e cenários urbanos
indescritíveis, uma importância histórica e cultural da sua localização (WIAZOWSKI,
2007 ).
O centro possui verdadeiros tesouros arquitetônicos, porém, grande parte dos
imóveis tombados pelo patrimônio histórico, que ao todo são cerca de 400 no núcleo
mais central, estão abandonados, se deteriorando por falta de incentivos financeiros
e de demandas para seus diferentes usos (SILVA, 2001; ROLNIK e BALBIM, 2005).
Segundo Comin (2004), grandes equipamentos culturais foram e estão sendo
restaurados como a Estação da Luz e Júlio Prestes, a Pinacoteca do Estado e o
Museu do Imaginário Brasileiro.
3.3.25 Comércio e serviços
Os distritos Sé e República caracterizam-se como núcleo histórico do sistema
financeiro, onde se instalaram serviços públicos – principalmente na área jurídica além do comércio de atacado e varejo (WIAZOWSKI, 2007).
No centro encontram-se espaços de serviços, comércio especializados, boa
infraestrutura de serviços públicos, como educação, saúde e cultura (PAVLICK,
2010; SILVA 2001). Na área da educação de ensino superior, Comin (2004) afirma
que o centro possui 29 Universidades com aproximadamente cem mil alunos e mais
cem mil em escolas de todos os níveis.
3.3.26 Infraestrutura
No centro de São Paulo tem-se a maior facilidade de acesso à infraestrutura
urbana da cidade (RAMOS, 2009; ROLNIK e BALBIM, 2005). Maricato (2002),
afirma que a região é dotada de uma infraestrutura excelente em relação às demais
regiões da cidade.
O centro possui infraestrutura de saneamento, energia, telefones, grande oferta
de transporte público e equipamentos coletivos. Excelente infraestrutura de
cabeamentos óticos (distribuídos em algumas áreas da região), rede elétrica
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subterrânea com baixa taxa de interrupção, rede telefônica e Infraestrutura para
telecomunicações - fibra-ótica (SILVA, 2001; COMIN, 2004; WIAZOWSKI, 2007)
O centro é a região mais bem servida de transportes públicos. É o destino da
maioria dos usuários do transporte público. O transporte coletivo abundante na
região, conta com trens, metrôs e ônibus, é de boa qualidade e em grande
quantidade (SILVA, 2001; WIAZOWSKI, 2007; COMIN, 2004).
Segundo a pesquisa Origem e Destino realizada em 1997 pela Companhia do
Metrô de São Paulo, o centro é o destino da maioria dos usuários do transporte
público. A infraestrutura do centro, incluindo os transportes, instituições e
equipamentos públicos, caíram em desuso pela falta de usuários (SILVA, 2001;
CASTILHO, 2008).
3.3.27 Baixo custo
Ferreira (2003), afirma que o poder público ignorou o centro, os preços dos
imóveis caíram e os proprietários fecharam seus imóveis. WIAZOWSKI (2007) e
COMIN (2004), relatam que há vantagens com relação ao valor imobiliário, ou seja,
imóveis a custos baixos e farta disponibilidade imobiliária.
Segundo Maricato (2002), o preço dos imóveis no centro são reduzidos com
relação as outras regiões. Os imóveis residenciais possuem o valor do metro
quadrado abaixo do valor das regiões tradicionais.
3.3.28 Emprego na região central
Segundo Rolnik (1990), São Paulo de destacou como cidade mundial, com a
globalização, no final dos anos 80, tornou-se uma metrópole de serviços. Mesmo
com perda dos postos de trabalho os distritos da Sé e República permanecem
dentre os dez com maior concentração de postos de trabalho na cidade (JOSÉ,
2010).
Segundo Silva (2001), Villaça (2003), Villaça (1998), Rolnik e Balbim (2005) e
Devecchi (2010), boa parte das atividades e dos empregos da metrópole, sejam
públicas ou privadas, ainda encontram-se nos bairros centrais. De acordo com
Ramos (2009), no centro há a maior concentração de empregos da metrópole,
38,5% do total de empregos e na administração pública 79,2%.
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Ramos (2009) ainda afirma que os escritórios do centro estão ocupados
basicamente por atividades ligadas a serviços (45,4%), já as regiões sudoeste e sul Faria Lima, Vila Olímpia, Berrini e Marginal – contêm a maior área de escritórios
financeiros.
A região central continua sendo a maior geradora de empregos, pois além da
presença das empresas de serviços de apoio ao setor financeiro, existem também
inúmeras empresas pequenas, o comércio varejista e atacadista na região,
atendendo as camadas populares (NOBRE, 2000).
3.3.29 Alto fluxo de pessoas
O centro possui bairros consolidados e grande poder de concentração de
pessoas e atividades. Durante o dia a densidade populacional no centro é superior
aos 1.000 usuários / há (ROLNIK e BALBIM, 2005; DEVECCHI, 2010).
Ramos (2009), diz que na região circulam de um a três milhões de pessoas por
dia. O aumento da densidade demográfica implica profundamente sobre o custo de
urbanização e planejamento do espaço urbano (DEVECCHI, 2010).
3.3.30 Demanda alta para aluguel no centro
Silva (2009) relata que a demanda por aluguel de pavimentos térreos para
comércio e estacionamento está muito aquecida nos últimos anos, além do valor de
aluguel dos térreos ser muito superior ao dos pavimentos superiores.
De acordo com José (2010), o percentual de imóveis alugados na região central
(39%) é maior que a média do município (19%).
3.3.31 Legislação favorável a reabilitação do centro
Segundo Wiazowski (2007), a legislação é favorável à reabilitação do centro e
há incentivos fiscais. Uma das vantagens é o coeficiente de aproveitamento
extremamente alto nas edificações construídas antes da Lei de Zoneamento, o
coeficiente de aproveitamento do edifício Itália, por exemplo, é 22, ou seja, sua área
construída é 22 vezes maior que a área do terreno. A seguir os instrumentos legais
que propiciam a renovação da região central de São Paulo conforme o Wiazowski
(2007):
(i) Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – Lei 13.430/09/2002
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(ii) Direito de Preempção – Decreto Municipal n° 42.873/02/2003
(iii) Lei de Zoneamento – Lei Municipal 13.885/2004
(iv) Plano Regional Estratégico Municipal Subprefeitura Sé Operação Urbana
Centro – Lei Municipal n° 12.350/06/1997
(v) Lei de Fachadas – Lei Municipal n° 12.350/06/1997
(vi) Lei de Incentivos de IPTU: n° 13.496 de 07 de janeiro de 2003
(vii)

Resolução Municipal 37 de 1992 – Tombamento do Anhangabaú

(viii)

Resolução Municipal 11 – 2002 – Tombamento do Centro Velho

(ix) Lei Municipal – Decreto 44.667/04/2004
(x) Decreto Lei Municipal de Dação em pagamento (13.259/2001)
(xi) Leis de Incentivos Fiscais no ITBI (13.404/2002)
(xii)

Lei de Isenção de ISS para Habitação de Interesse Social (13.476/2002)

(xiii)

Lei de Remissão de IPTU na compra de prédios (13.736/2004)

(xiv)

Resolução Nacional 307/07/2002

(xv)

Código de Obras e Edificações – Lei Municipal n° 11228/92

(xvi)

Decreto Municipal – 44667 04/2003 e 45.127/2004

(xvii) Decreto Municipal – 24714/1987
(xviii) Decreto Estadual – 46.076 de 08/2001
3.4 Compilação das informações coletadas
Ao final da revisão bibliográfica referente ao centro de São Paulo, e de posse
das informações coletadas, segregaram-se os motivos que levaram as pessoas das
classes A/B a saírem do centro da cidade, os que levariam a voltar a morar no centro
e os que não estimulam o seu retorno (ver Quadro 01 – Q1). Seguindo o Fluxograma
do Trabalho (Figura 7).
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Figura 7: Fluxograma do Trabalho

Por que as pessoas saíram
do centro

Por que as pessoas não
voltariam ao centro

Por que as pessoas
voltariam ao centro

Autores

Investimento público em
outras regiões Infraestrutura

****

****

CASTILHO (2008); ROLNIK e
BALBIM (2005); BARBOSA
(2001)

Trânsito intenso (Utilização
frequente do automóvel)

Trânsito intenso

****

VILLAÇA (1998); RAMOS
(2009); CASTILHO (2008);
BOMFIM (2004); ROLNIK e
BALBIM (2005)

Falta de vagas de garagem
(Utilização frequente do
automóvel)

Falta de vagas de garagem

****

SILVA (2007); PAVLICK
(2010); CASTILHO (2008);
NOBRE (2000)

Nova centralidade – Eixo
Sudoeste
(Legislação favorável à
verticalização e
infraestrutura financiada
pelo governo)

****

****

ROLNIK (1997); JOSÉ (2010);
PAVLICK (2010); VILLAÇA
(1998); BARBOSA (2001);
RAMOS (2009); VILLAÇA
(2003); FERREIRA (2003);
NOBRE (2000); MARICATO
(2002); BOMFIM (2004);

Obras viárias no centro

****

****

JOSÉ (2010); PAVLICK (2010)

As classes A/B definem o
novo centro da cidade

****

****

VILLAÇA (2003); VILLAÇA
(1998); PAVLICK (2010)

As empresas de alto padrão
seguem o caminho das
classes A/B para outras
regiões

Falta de empresas padrão A

****

CUSHMAN & WAKEFIELD
SEMCO (2004); PAVLICK
(2010); VILLAÇA (1998);
VILLAÇA (2003);

Implantação de shoppings
centers em outras regiões

****

****

BUILDINGSS (2012);
CASTILHO (2008); BARBOSA
(2001); BOMFIM (2004)
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Por que as pessoas saíram
do centro

Por que as pessoas não
voltariam ao centro

Por que as pessoas
voltariam ao centro

Autores

****

Fuga das empresas padrão A

****

SILVA (2009); SILVA (2001);
ROLNIK e BALBIM (2005);
WIAZOWSKI (2007);
CUSHMAN & WAKEFIELD
SEMCO (2004); COMIM
(2004); NOBRE (2000);
PAVLICK (2010)

****

Fuga da classe média e alta

****

VILLAÇA (1998); SILVA
(2001); JOSÉ (2010); COMIM
(2004); ROLNIK (1997)

****

Escassez de lançamentos
imobiliários

****

SILVA (2001); CASTILHO
(2008)

****

Falta de interesse dos
investidores

****

SILVA (2009); SILVA (2001);
CASTILHO (2008)

****

Segregação das classes
sociais / Zoneamento

****

ROLNIK (1997); DEVECCHI
(2010)

****

Falta de segurança
(violência, drogas e
prostituição)

****

PAVLICK (2010); NOBRE
(2000); RAMOS (2009);
BARBOSA (2001); MARICATO
(2002); ROLNIK e BALBIM
(2005) FERREIRA (2003)

****

Presença de moradores de
rua e comércio informal
(ambulantes)

****

SILVA (2001); JOSÉ (2010);
COMIM (2004); BARBOSA
(2001); FERREIRA (2003);
RAMOS (2009); ROLNIK e
BALBIM (2005);

****

Popularização do centro
(segregação social) –
Predomínio da baixa renda

****

ROLNIK e BALBIM (2005);
ROLNIK (1990); BOMFIM
(2004); JOSÉ (2010);
MARICATO (2002); VILLAÇA
(1998); RAMOS (2009);

****

Poluição sonora e visual

****

CASTILHO (2008); VILLAÇA
(1998); ROLNIK e BALBIM
(2005)

****

Busca de imóveis com maior
número de banheiros e áreas
de lazer

****

PAVLICK (2010); CASTILHO
(2008)

****

Abandono da região no
período noturno

****

MARICATO (2002)

****

Edifícios obsoletos versus
edifícios modernos em
outras regiões

****

RAMOS (2009); NOBRE
(2000); BOMFIM (2004);
MARICATO (2002)

****

Documentação irregular dos
imóveis

****

MARICATO (2002)

****

****

Interesse da classe média

SILVA (2009)

****

****

Menor preço dos imóveis

COMIM (2004); FERREIRA
(2003); WIAZOWSKI (2007);
MARICATO (2002)
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Por que as pessoas saíram
do centro

Por que as pessoas não
voltariam ao centro

Por que as pessoas
voltariam ao centro

Autores

****

****

Completa infraestrutura

SILVA (2001); COMIM (2004);
RAMOS (2009); WIAZOWSKI
(2007); ROLNIK e BALBIM
(2005); MARICATO (2002);
CASTILHO (2008)

****

****

Acesso às atividades
culturais

COMIM (2004); RAMOS
(2009); SILVA (2001)

****

****

Crescimento da população
no centro

IBGE (2010); JOSÉ (2010)

****

****

Demanda alta por aluguel

SILVA (2009); JOSÉ (2010)

****

****

Centro está preparado para
habitação

SILVA (2009); SILVA (2001);
ROLNIK e BALBIM (2005)

****

****

Acesso ao comércio e
serviços

COMIM (2004); PAVLICK
(2010); WIAZOWSKI (2007)

****

****

Maior concentração de
empregos na região

JOSÉ (2010); SILVA (2001);
VILLAÇA (2003); RAMOS
(2009); NOBRE (2000);
DEVECCHI (2010); ROLNIK e
BALBIM (2005)

****

****

Patrimônio Histórico

SILVA (2001); WIAZOWSKI
(2007); ROLNIK e BALBIM
(2005); COMIN, 2004;

****

****

Grande concentração de
pessoas

DEVECCHI (2010); RAMOS
(2009); ROLNIK e BALBIM
92005)

****

****

Legislação favorável a
reabilitação do centro

WIAZOWSKI (2007)

Quadro 1 (Q1): Motivos que levam as pessoas - classes A/B - a migrar ou não para residir
no centro de São Paulo
Fonte: Elaborado pela autora

55

4

RECUPERAÇÃO DE REGIÕES CENTRAIS
A seguir são apresentadas algumas propostas e medidas, já implantadas,

visando a renovação de regiões centrais, na Europa e Estados Unidos, áreas que
estavam degradadas. Apresentam-se, também, as principais medidas criadas na
cidade de São Paulo, com objetivo de contribuir para a renovação central, todo
conteúdo foi obtido por meio de revisão bibliográfica.
4.1 Exemplos de renovação urbana – Europa e Estados Unidos
Em qualquer grande cidade do mundo os apartamentos nas regiões centrais são
super valorizados e disputados, como acontece em Manhattan, Paris e em Buenos
Aires, mas infelizmente, em São Paulo a situação não se repete, apesar do centro
ter uma completa infraestrutura de serviços públicos, escolas de alto nível, comércio
diversificado, lazer, entretenimento, parques e praças (URBS, 2001-02).
O centro é o grande patrimônio de São Paulo e muitas medidas podem ser
adicionadas para o retorno da vitalidade e “glamour” da região, como a conversão
dos antigos e espetaculares cinemas que ainda restam em salas de teatro, de
musicais, assim como foi incentivado na Times Square em Nova York, num
mecanismo equivalente ao de transferência de potencial construtivo para imóveis
históricos. Essas salas restauradas seriam um grande atrativo para multidões, que
ocupariam também os bares, hotéis, restaurantes, lojas, livrarias e Sebos da região
(BUILDINGS, 2012).
O urbanista espanhol Jordi Borja, que liderou a reforma urbana em Barcelona,
fez seu diagnóstico para o Centro de São Paulo. Ele diz que o centro e alguns
bairros centrais, tem um grande potencial para absorver uma população adicional
heterogênea, de faixas sociais e culturais diversificadas, residindo em edificações de
tipologias variadas e utilizando de todos equipamentos e serviços da região, dando
vida a região dia e noite. Porém, o ponto inicial para estas realizações é a
intervenção do poder público, melhorando as condições ambientais, estimulando a
recuperação de edifícios vagos e a construção de novos, recuperando os parques,
tornando o espaço mais atraente e seguro (URBS, 2001-02).
Segundo Maricato (2002), há grande importância em promover o uso
residencial no centro, pois além de vencer a ociosidade e o abandono nas 24 horas
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do dia, as experiências internacionais de programas de reabilitação em áreas
centrais, provam que é a melhor alavanca para a recuperação de áreas centrais.
Através de várias experiências nacionais e internacionais sabe-se que o sucesso
de requalificação e renovação das áreas depende do comprometimento da
sociedade, dos diversos atores organizados e de todos os cidadãos. Além dos
investimentos e ações voltadas para melhora das condições de segurança, limpeza,
iluminação, circulação, poluição visual, sonora e ambiental (COMIN, 2004).
Nobre (2000), menciona dois grande exemplos de áreas degradadas que foram
ocupadas de maneira mais racional, atraindo os investimentos privados para o
desenvolvimento destes locais, este método é uma tendência mundial. Os exemplos
são Battery Park em Nova York e Docklands em Londres. Santos Neto (2000) cita
Fells Point, localizado em Baltimore, como exemplo de renovação urbana, conforme
descrito a seguir.
4.1.1 Exemplo em Nova York: Battery Park
O Battery Park City localiza-se no baixo Manhattan, em Nova York, em uma
aterro sobre o rio Hudson, próximo a área do extinto edifício World Trade Center e a
Wall Street. Até a década de 60 a região era uma zona portuária ocupada por docas,
estas foram desocupadas e surgiram Planos Diretores e diversos projetos para área,
mas só na década de 80 o projeto saiu do papel. O plano urbanístico teve como
base a mescla de torres residenciais e corporativas com área comercial no térreo,
além da integração das áreas pública e privada (NOBRE, 2000).
Segundo Nobre (2000), o esquema proposto previa densidades urbanas
elevadas, uso misto, quadras pequenas e pequenos parques. Na margem do Rio
Hudson um sistema linear de áreas livres contendo parques, praças e passeios
públicos interliga todos espaços citados anteriormente (Fotografia 1).
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Fotografia 1: Battery Park
Fonte: Level Group, 2012

O escritório Cooper-Eckstut Associates, contratado para as premissas do
projeto, estipulou as proporções que deveriam existir no uso misto: 42% de área
residencial, 9% de área comercial, 30% de espaço público e 19% de ruas e
avenidas.. Um dos primeiros edifícios construídos foi o centro comercial, o World
Financial Center (Fotografia 2), constituído de quatro torres com área corporativa,
comercial, jardim interno – Winter Garden (Fotografia 3), e espaço público no
entorno (NOBRE, 2000).

Fotografia 2: Word Financial Center
Fonte: Planet Ware, 2012
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Fotografia 3: Winter Garden - World Financial Center
Fonte: Autora, 2009

Nobre (2000), ainda salienta que para o êxito do empreendimento o poder
público estava totalmente envolvido, além de ter a posse da terra, toda infraestrutura
foi bancada pelos órgãos públicos, em torno de 20% do valor total da implantação.
Hoje a região é uma das áreas mais valorizadas de Nova York.
4.1.2 Exemplo em Baltimore: Fells Point
Segundo Santos Neto (2000), devido ao empobrecimento da população, a
cidade de Baltimore nos Estados Unidos, entrou num processo de degradação
urbana a partir dos anos 50. Rapidamente os empresários se aliaram ao poder
público e implantaram um processo de recuperação da cidade. O projeto foi iniciado
a partir de um centro de negócios que se expandiu para outros locais da cidade, o
que resultou em um grande trabalho integrado a diversos programas, com a
participação da sociedade e com o desenvolvimento de novas atividades.
Destaca-se o bairro de Fells Point (Fotografia 4), onde a renovação aconteceu
valorizando o solo com controle urbanístico para preservação do patrimônio
arquitetônico e ambiental. A população residente foi mantida na região, mesmo
depois da sua renovação e também foram discutidas as responsabilidades de todos
agentes - poder público, população e empresários - com relação a implantação da
intervenção, uma forma democrática que envolve todos agentes para tomada de
decisão (SANTOS NETO, 2000).
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Fotografia 4: Fells Point
Fonte: Wikipedia, 2012

4.1.3 Exemplo em Londres: London docklands
Segundo Nobre (2000), em London Docklands ocorre um processo similar ao do
Battery Park, uma área portuária desativada, que foi abandonada, degradada e
desvalorizada. A região localiza-se a leste do centro financeiro de Londres e
estende-se desde a ponte da Torre de Londres até 15 quilômetro Tâmisa abaixo,
totalizando 2.226 hectares de área.
No século XIX a região foi considerada a maior área portuária do mundo, mas na
década de 80 houve o fechamento total das docas, perda de 100 mil empregos e
perda de 10 a 20% da população dos municípios vizinhos. Nesta mesma época foi
criada a LDDC (London Docklands Development Corporation), corporação
responsável pelo desenvolvimento urbano da região e em 1982 foi delimitada a EZ,
em português significa Zona de Empreendimento (NOBRE, 2000).
Nobre (2000), relata que essa zona tinha validade por dez anos e concedia
incentivos fiscais com isenção de impostos e contribuições de melhoria para as
empresas que se instalassem nela. Outra vantagem era a não exigência de
aprovação legal para implantação de determinadas atividades e usos, como por
exemplo a atividade industrial.
A LDDC dispunha de verba anual do governo com objetivo de comprar terras,
demolir construções existentes, instalar infraestrutura e vendê-las à iniciativa privada
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por valores mais elevados. Foram várias opções de projetos até que o atual fosse
aprovado. Hoje, a mescla de áreas comerciais, corporativa e residencial tornou
London Docklands (Fotografia 5) uma das áreas mais nobres e valorizada da cidade
(NOBRE, 2000).

Fotografia 5: London Docklands
Fonte: Flickriver, 2012

4.2 Ações implantadas em São Paulo com foco na renovação central
Segundo Wiazowski (2007), desde a década de 90 o centro de São Paulo vem
sendo estudado com maior atenção. O poder público e iniciativas privadas buscam
soluções para renová-lo. A seguir foi apresentado os principais programas criados
visando a renovação central.
A Associação Viva o Centro – uma organização não governamental focada nas
discussões e soluções para as questões do centro -, e o PROCENTRO - Programa
de Reabilitação da Área Central - foram criados neste período (década de 90), com
este objetivo – Renovação central (WIAZOWSKI, 2007).
O poder público vem tentando motivar a renovação do centro com várias
medidas, uma delas foi a criação da transferência de potencial construtivo de um
imóvel de valor histórico e cultural. Este potencial pode ser utilizado em outro imóvel,
na mesma região ou em outra. Destaca-se também a lei 10.598/88, que permite que
as fachadas dos imóveis históricos ou de valor artísticos, sejam restauradas ou
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reformadas, obtendo desconto de 50% nos impostos prediais – IPTU. O decreto
34.720/94 amplia os descontos para 100% (SANTOS NETO, 2000).
Outras medidas foram tomadas como o retorno da sede da prefeitura para o
centro e a restauração de vários edifícios de valor histórico – Teatro Municipal,
Correios, Estação Júlio Prestes e edifício da Light, que hoje é um shopping center
(BARBOSA, 2001).
Segundo Comin (2004), apesar da região estar repleta do patrimônio histórico e
cultural, este patrimônio, por si só, não garante a renovação do centro, para isto
ocorrer deve existir uma articulação com os serviços vinculados com todo este polo
cultural, além de novas políticas públicas integradas e de longo prazo.
Castilho (2008), relata que somente ações de renovação ou requalificação
podem auxiliar na solução do problema de degradação ou deterioração do centro.
Silva (2007), diz que o PDE consolidou a Operação Urbana Centro (1997), que
estabelecem regras urbanísticas para favorecer a renovação urbana e verticalização
dos distritos da Sé, República e parte do Brás – em um perímetro de 662,9 hectares
– com objetivo de atrair empreendimentos e dinamizar a área central.
A Operação Urbana Centro (Lei Municipal 12.349/97), foi criada para incentivar a
renovação da região, esta contém medidas que estimulam a demolição de edifícios,
de acordo com Silva (2009).
Outro programa - que age em benefício da renovação central é o Monumenta,
do Ministério da Cultura. Criado em 2000, o objetivo deste programa é recuperar e
preservar o patrimônio histórico com desenvolvimento econômico e social. Ele
procura garantir condições de sustentabilidade do Patrimônio e uma das estratégias
é estabelecer novos usos para os imóveis e monumentos recuperados. Os fins
propostos só serão alcançados quando os sítios históricos conseguirem manter suas
características preservadas sem necessitar do recebimento de novos aportes
federais para sua conservação e ainda quando a população estiver consciente sobre
a importância de se preservar o patrimônio existente (MONUMENTA, 2012).
O programa conta com apoio dos estados e municípios, de forma que suas
intervenções afetem, direta e indiretamente, a economia, a educação e a cultura
local, e facilitem, assim, a inclusão cultural, social e econômica da população
(MONUMENTA, 2012).
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A construção de novas edificações e a requalificação de edifícios existentes são
regidas pelas normas estabelecidas no Plano Diretor Estratégico (PDE), de 2002,
nos Planos Regionais Estratégicos (PRE), de 2004, pela legislação de uso e
ocupação do solo (LUOS) e pelo Código de Edificações. As normas definidas em
2004 substituem a legislação de zoneamento constituída em 1972. Os distritos da
região central estão incluídos na Macroárea de Reestruturação e Requalificação
Urbana, e deveriam ser objeto de aplicação de vários instrumentos criados pelo
Estatuto da Cidade (SILVA, 2007).
De acordo com Rolnik e Balbim (2005), o governo Federal criou em 2003 o
Programa Nacional de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais visando colaborar
com os governos locais. Para o Programa a recuperação do centro inclui tudo o que
envolve àquela área, ou seja, reabilita-se o local visando uma infinidade de
atividades, como moradia, comércio, lazer e cultura.
O Programa Nacional de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais é
coordenado pelo Ministério das Cidades, e existem outros agente envolvidos no
programa – ministérios do Turismo, da Cultura, do Planejamento e dos Transportes,
além da Caixa Econômica Federal (ROLNIK e BALBIM, 2005).
Segundo Rolnik e Balbim (2005), a política de reabilitação urbana do Ministério
das Cidades consiste em levar uma parcela da população de baixa renda para
residir em uma região consolidada, provida de infraestrutura e mais próxima de
locais de trabalho, ou seja, nas regiões centrais. Diferente do que ocorreu na maioria
das cidades da Europa e Estados Unidos que ao “enobrecer” o centro expulsa a
população de baixa renda da região. Segundo Ferreira (2003), as classes A/B
acreditam que o centro só será revitalizado com a remoção da população de baixa
renda.
Rolnik e Balbim, 2005, afirmam que a política de reabilitação deve atender
algumas diretrizes, dentre elas destacam-se:
 Promover a conservação do patrimônio construído, cultural e ambiental da
região central, melhorando a qualidade de vida da população e dos usuários;
 Estimular a gestão democrática da cidade através da participação da
população;
 Contribuir para a redução do déficit habitacional;
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 Apoiar a permanência e inclusão social da população de baixa renda;
 Garantir a permanência dos pequenos negócios;
 Estimular a integração do setor público e iniciativa privada visando a melhoria
da região;
 Impulsionar a formação profissional e o desenvolvimento tecnológico para a
reforma e adequação das edificações para novos usos;
 Adequação da legislação urbanística;
Segundo Silva (2009), a operação “Nova Luz”, criada em 2005, tem como
objetivo a recuperação da região conhecida como “cracolândia”, esta, promoveu a
desapropriação e a demolição de centenas de imóveis, viabilizando construções
novas, mais modernas, para estas, existem incentivos tributários.
O programa Renova Centro teve início em 2009 quando a Secretaria Municipal
de Habitação (Sehab), por meio da Cohab (Companhia de Habitação), encomendou
uma pesquisa a FAU (Faculdade de Arquitetura e urbanismo da Universidade de
São Paulo) referente imóveis desocupados no centro, aptos para serem adaptados
para uso residencial. A finalidade do programa é transformar 53 edifícios ociosos da
região central em habitação para cerca de 2.500 famílias (com renda de até 10
salários mínimos) colaborando para a ocupação do centro (PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2012).
A Copa do mundo da FIFA que será sediada no Brasil em 2014 também
contribuirá para renovação central. Segundo Copa 2014 (2012) a festa oficial do
torneio – Fan Fest – será realizada no Vale do Anhangabaú, portanto a prefeitura
está estimulando o processo de renovação do centro. Haverá uma ampla reforma do
Anhangabaú, que visa valorizar o Vale como um grande espaço público de
convivência, lazer e entretenimento. A FIFA escolheu o local, pois além de ser um
“cartão postal” de São Paulo, tem acesso facilitado por meio de transportes públicos
de massa.
Conforme a literatura citada anteriormente, diversas medias e programas têm
sido implantados com o foco de renovar a região central, mas as iniciativas ainda
não atingiram este objetivo. A seguir cita-se as principais medidas para recuperação
da regiao central, propostas por Comin (2004):
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a) Recuperar as áreas lindeiras aos equipamentos.
b) Estímulo, por via fiscal e linhas de crédito, à recuperação e instalação de
serviços - bares, restaurantes, cafés e livrarias.
c) Estímulo à implantação de convênios de uso múltiplo entre as várias
modalidades de serviços e os equipamentos culturais, por exemplo,
descontos em restaurantes após aquisição de bilhetes de espetáculos.
d) Mobilização de recursos do poder público para uma linha específica de
financiamento de microcrédito para os pequenos estabelecimentos.
e) Disponibilização de transporte público nos fins de semana, em horários
alternativos,

para

facilitar

o

acesso

aos

múltiplos

serviços

e

entretenimentos da região no período noturno.
f) Incentivo às parcerias entre as agências de viagem e a rede hoteleira
para criação de pacotes turísticos envolvendo eventos múltiplos na região
central.
g) Estímulo, pela via fiscal, à recuperação das antigas salas de cinema e
teatro para os padrões de qualidade e modernização atuais.
h) Criação de um grupo que articule estes segmentos e iniciativas.
Articulando melhor as ações dos poderes públicos das três esferas, já
que todas possuem investimentos e equipamentos na região.
Neto (2000) afirma que para renovação urbana é necessário criar redes de
articulação entre o Estado, o Mercado e os profissionais das áreas de conhecimento,
ou seja, uma parceria entre os vários atores que integram e interagem no espaço
urbano.
Sem dúvida o investimento público e o processo de conservação e
embelezamento estético do Centro de São Paulo é essencial, porém não é a
solução isolada e única para renovação da região. Para isto é necessário também a
atração e o crescimento de diversas atividades do comércio, da produção cultural,
da pequena indústria, das instituições de ensino, da hotelaria, do turismo e dos
estabelecimentos de serviços diversos. Como já ocorrem em outros países, o
objetivo é a associação dos investimentos públicos com os investimentos privados,
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gerando emprego, atraindo consumidores e como consequência repovoando os
bairros centrais (COMIN, 2004).
Em função das informações levantadas nos tópicos 3.1 (Exemplos de renovação
urbana – Europa e Estados Unidos) e 3.2 (Medidas propostas para renovação do
centro de São Paulo), gerou-se o quadro Q2 (Quadro 2), seguindo o fluxograma
adotado no trabalho (Figura 8).

Figura 8: Fluxograma do Trabalho

Grupo de questões
abordadas

Medidas tomadas

Regiões / Localização

Quadras
multifuncionais

Quadras
multifuncionais

Battery Park; London
Docklands; Fells Point

Espaço público x
privado

Integração do espaço
público com privado

Battery Park

Poder público

Total envolvimento do
poder público

Battery Park; London
Docklands, Fells Point

Poder público

Investimento do poder
público junto aos
projetos de renovação

Battery Park; London
Docklands

Empresas

Envolvimento e
estímulo aos
empresários

Battery Park; London
Docklands
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Grupo de questões
abordadas

Medidas tomadas

Regiões / Localização

Empresas

Concessão de
incentivos fiscais

London Docklands

Empresas

Não exigência de
aprovação legal para
implantação de
algumas atividades e
usos

London Docklands

Infraestrutura

Instalação de quadras
pequenas e pequenos
parques

Battery Park

Infraestrutura

Controle urbanístico –
preservação do
patrimônio histórico e
ambiental

Fells Point

População

Densidades urbanas
elevadas

Battery Park

População

População residente foi
mantida

Fells Point

Agentes

Envolvimento do poder
público, população e
empresários

Fells Point

Patrimônio cultural

Preservar,porém, não é
suficiente para a
renovação da região

Ações implantadas no
centro de São Paulo

Poder público

Prefeitura retornou
para o centro

Ações implantadas no
centro de São Paulo

Poder público

Apoio as ações de
requalificação e
renovação

Battery Park; London
Docklands; Fells Point;
Ações implantadas no
centro de São Paulo

Agentes

Aliança do poder
público com iniciativas
privadas

Construtoras

Transferência de
potencial construtivo

Ações implantadas no
centro de São Paulo /
Times Square

População

Enobrecimento do
centro, população de
baixa renda foi extinta
da região

Europa e Estados
Unidos

População

Inclusão social / Baixa
renda permanece no
centro

Ações implantadas no
centro de São Paulo

Ações implantadas no
centro de São Paulo
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Grupo de questões
abordadas

Medidas tomadas

Regiões / Localização

Construtoras

Mudança de uso de
hotéis para habitação

Ações implantadas no
centro de São Paulo

Poder público

Estímulo as demolições
e novas construções na
região

Ações implantadas no
centro de São Paulo

Quadro 2 (Q2): Medidas internacionais e ações implantadas em São Paulo com foco na
renovação central
Fonte: Elaborado pela autora

Das questões abordadas no quadro 2 (Q2), adotou-se como fundamentais para
a renovação do centro de São Paulo os tópicos: Renovação / Requalificação e
Quadras multifuncionais.
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5

AÇÕES PROPOSTAS PARA RENOVAÇÃO DO CENTRO DE SÃO PAULO
Para o presente estudo foram escolhidos dois tópicos – i) Requalificação,

Reabilitação, Renovação, Reciclagem, Retrofit e Reforma – Edificações e ii)
Empreendimentos multifuncionais - de importância fundamental para a renovação
central. Estes assuntos foram desenvolvidos a seguir.
5.1

Requalificação, Reabilitação, Renovação, Reciclagem, Retrofit e Reforma
Além das razões socioculturais e estéticas da mistura do novo com o velho,

existem motivos econômicos para manter edifícios antigos, porque toda edificação
vem de um processo construtivo e de organização que gerou riqueza e esta deve ser
preservada e não simplesmente destruída. A utilização ou reutilização de edifícios
históricos trazem uma qualidade ambiental e um grande significado estético para o
repertório da paisagem urbana, com uma importância vital para o desenvolvimento
de projetos de reformulações urbanísticas (SANTOS NETO, 2000).
Para ser possível a reutilização futura do enorme parque imobiliário existente no
centro de São Paulo, é necessária a renovação dos edifícios degradados,
resultantes do envelhecimento, da falta de modernização e de manutenção (RIGH e
MACHADO, 2002).
5.1.1 Produção e uso da edificação
Na fase de pós-uso ocorrem as atividades de demolição, ou de
desconstrução, esta última visa reutilização, reciclagem ou descarte adequado do
resíduo. Ainda nessa fase do pós-uso, o edifício, ou suas partes, como a fachada,
podem sofrer ações para reabilitar ou renovar seu uso. Ao decidir-se pela
renovação, por exemplo, o processo retorna para o inicio, para a fase de concepção,
ver Figura 9 (OLIVEIRA, 2008).
Manutenção

Demolição/
Desconstrução

Definições
estratégicas

Projeto

Implantação

Uso

Pós -Uso

Reabilitação
ou Renovação

Figura 9: Processo de produção e uso da edificação
Fonte: Elaborado pela autora
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Reabilitação, requalificação, renovação, reciclagem ou retrofit são os termos
utilizados para definir o conceito conhecido popularmente como “reforma” das
edificações. A seguir são descritos cada conceito de acordo com a literatura e
definido os termos que serão utilizados no presente trabalho.
 Reforma
Segundo Devecchi (2010) as ações que se relacionam com o processo de
mudança e adequação de uma edificação às novas necessidades presentes ao
longo de seu ciclo de vida é chamada genericamente de reforma.
Na Europa reformar significa obter uma habitação com menor custo e tempo de
obras em relação a uma nova construção. Além disso, o aumento da consciência
ambiental posiciona a reabilitação de edifícios como uma das questões centrais da
agenda ambiental urbana (DEVECCHI, 2010).
Nos distritos Sé e República aproximadamente 45% do total de áreas construída
têm mais de 50 anos, ou seja, aproximadamente 4.000.000 m² que necessitam de
reformas para se adequar ao mercado, evitando assim a obsolescência. Estes
distritos apresentam as maiores densidades verticais construídas e em contrapartida
a vacância dos imóveis é de aproximadamente 20% (DEVECCHI, 2010).
 Requalificação ou Reabilitação
Maricato (2002) define reabilitação (ou requalificação) como uma ação que
preserva o ambiente construído existente, os usos e a população residente. Nas
edificações busca-se executar intervenções mínimas necessárias para garantir
conforto ambiental, acessibilidade e segurança estrutural. A reabilitação privilegia a
população residente, os profissionais e militantes ligados à memória e história da
cidade. Geralmente neste processo as obras convivem com os moradores e o
canteiro de obras se instala na própria edificação.
Para Devecchi (2010), a reabilitação consiste na recuperação das condições de
uso existentes desde o início.
A requalificação arquitetônica está tão evoluída nos países da Europa, por
exemplo, que além da questão de redução de custos, a preocupação deles também
é com o impacto ambiental que os prédios antigos emitem, consumindo energia em
excesso (RIGHI; MACHADO, 2002).
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Áreas ocupadas por antigas instalações industriais, muitas vezes contêm
algumas edificações, que podem ser requalificadas e outras demolidas, dando
oportunidades de aproveitamento para novos empreendimentos (SILVA, 2007).
 Retrofit
Righi e Machado (2002), afirmam que retrofitting, é uma palavra de origem
inglesa e significa fazer algo ou alguém voltar à boa forma, readequar, readaptar.
Segundo Wiazowski (2007), o retrofit é um processo de modernização de um
equipamento considerado ultrapassado ou fora de norma.
De acordo com Devecchi (2010), o uso de tecnologias para melhoria do
funcionamento da edificação, reduzindo o consumo de água e energia, por exemplo,
denomina-se retrofit. Para Nobre (2000), a prática do retrofit consiste em modificar
uma edificação a fim de readaptá-la para as novas necessidades espaciais e
tecnológicas das empresas ou habitações.
 Reciclagem
A reciclagem consiste na mudança de uso da edificação com intervenções
focadas na provisão de infraestruturas adequadas para o novo uso (DEVECCHI,
2010).
 Renovação
A renovação pode ser urbana ou de edificações. Para Maricato (2002) a
renovação urbana é uma operação destinada a substituir edificações deterioradas,
envelhecidas, com problemas de manutenção, por edificações novas e maiores.
Neste processo há muita demolição e unificações das parcelas de terrenos
existentes, além de uma intensa ocupação do solo. Há também uma mudança no
uso do solo devido à instalação, na região central, de novos serviços, junto aos
setores dinâmicos da economia – comunicação, publicidade, gerenciamento,
informática, além de serviços de luxo na sede de grandes corporações.
Neste processo os grandes centros comerciais, como os shoppings centers, e as
redes de comércio e serviços expulsam os pequenos negócios da região, assim
como a população residente, principalmente pela forte valorização imobiliária que
acompanha este processo. A renovação privilegia o grande capital imobiliário –
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promotores, construtores, financiadores - e os proprietários imobiliários privados. Há
alta valorização imobiliária que cria dinâmica forte de mercado (MARICATO, 2002).
Segundo Maricato (2002) é impossível colocar em prática um plano de
renovação urbana sem novas construções, já que nem todas as edificações são
recuperáveis para reformas, assim como, nem tudo é destruído nas renovações.
“[...] Dependendo dos parâmetros, uma operação urbana pode
estimular mais a demolição do que a reciclagem. Isto não
implica em eliminar ou inviabilizar novas construções. Ao
contrário, elas são fundamentais para ampliar a oferta de
alternativas, especialmente de uso habitacional.” (MARICATO,
2002, pg. 140).
Com relação a renovação de edifícios:
“A renovação de um edifício pressupõe a ingerência completa,
com apresentação de soluções desde as fachadas, às
instalações, aos elevadores, proteção contra incêndio e aos
demais itens que caracterizam o posicionamento do imóvel ou
localidade no que exista de melhor no mercado.” (WIAZOWSKI,
2007, pg. 15).
Segundo Nobre (2000), além do retrofit a outra possibilidade para utilização dos
edifícios vagos na região é a conversão do estoque de edifícios comerciais em
residenciais, esta prática é conhecida como renovação imobiliária.
Silva (2001), afirma que a maior parte dos edifícios vazios no centro de São
Paulo poderia ser renovada para outro uso, porém, razões de ordem econômica e
cultural tem travado este processo. A estrutura da propriedade no centro é uma das
principais barreiras para a renovação. Como a propriedade condominial envolve
muitas pessoas (algumas não são encontradas), as decisões são difíceis de serem
tomadas.
Wiazowski (2007) relata que durante a renovação imobiliária muitos problemas
devem ser enfrentados, como: a degradação ou baixa qualidade do entorno; o
acesso de veículos; a acessibilidade as pessoas com necessidades especiais; as
patologias construtivas (estabilidade e estanqueidade do edifício); a obsolescência
das instalações (segurança e climatização); programas e esquemas funcionais
ultrapassados e pouco eficientes, para o recebimento de pessoas e para a logística
do trabalho interno atual.
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 Considerações sobre todas as práticas
Embora seja uma oportunidade de negócio para a construção civil, estas
práticas ainda não deslancharam no Brasil. Nos países da Europa e Estados Unidos,
por exemplo, geralmente os grandes edifícios são de fundos de pensão ou grandes
corporações, que alugam escritórios, o que facilita a prática. Hoje na Europa 50%
das obras são de reabilitação ou reciclagem (DEVECCHI, 2010).
Representantes de uma empresa de construção, que já recuperou edifícios
antigos na capital paulista, diz que se a fundação e a estrutura estiverem em boas
condições, "a economia pode ser de, no mínimo, 20% do custo de uma obra nova"
(CONSTRUÇÃO E MERCADO, 2009).
Existem alguns fatores que necessitam ser melhor estudados para a execução
correta destas práticas no Brasil como:
a) A maioria dos proprietários dos imóveis vagos no centro de São Paulo, são
donos de diversas propriedades, muitas delas no eixo sudoeste, por isso, não
dependem dos lucros com estas edificações, então podem esperar pela
revalorização da área central para ter o lucro esperado (BOMFIM, 2004).
b) O tombamento das edificações pelos órgãos CONPRESP, CONDEPHAAT e
IPHAN na área central, tem sido considerado um obstáculo no que se refere
ao aproveitamento das edificações. Qualquer intervenção nas edificações
tombadas está sujeita à aprovação dos órgãos responsáveis pelo
tombamento assim como qualquer construção nova localizada dentro de um
“raio de tombamento” (SILVA, 2007).
c) Custo alto; soluções de compartimentação espacial que comprometem a
qualidade espacial do produto; falta de controle sobre as condições das
estruturas originais das edificações; falta de experiência das empresas
construtoras gerando a inadequação dos métodos de construção civil
(DEVECCHI, 2010).
d) Dificuldade de viabilizar o projeto quanto ao atendimento da Legislação Código de obras (WIAZOWSKI, 2007).
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e) Grande parte das legislações e normas técnicas brasileiras referem-se à nova
construção e não prevê diferenciação para a requalificação, o que muitas
vezes pode inviabilizar os projetos (OLIVEIRA, 2008).
Devecchi (2010), cita as vantagens de utilizar estas práticas em áreas centrais.
a) O coeficiente de aproveitamento (CA) da maioria das edificações existente no
centro é superior a 5, ou seja, a área construída é 5 vezes a área do terreno,
sendo que atualmente para as construções novas, a legislação não permite
ultrapassar 4.
b) Duração da obra é mais curta.
c) A reforma das edificações no centro de São Paulo pode ancorar um processo
de reabilitação da área central, além da industrialização de um setor da
construção civil.
d) Os edifícios da região central possuem um potencial significativo para serem
transformados em habitacionais.
Adotou-se para o presente trabalho os termos requalificação e renovação
(urbana ou imobiliária). A seguir as principais características dos mesmos (Quadro
3 – Q3), seguindo o percurso adotado no fluxograma (Figura 10).

Figura 10: Fluxograma do Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora
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Principais características

Edifício
Requalificado

Edifício
Renovado

Preserva o ambiente construído existente

Sim

Não

Preserva o uso existente desde o início

Sim

Não

Preserva a população residente

Sim

Não

Intervenções mínimas são realizadas nas
edificações

Sim

Não

Mudança de uso

Não

Sim

Execução de demolições

Não

Sim

Desmembramento de terrenos

Não

Sim

Intensa ocupação do solo

Não

Sim

Instalação de grandes centros comerciais
e exclusão dos pequenos negócios locais

Não

Sim

Forte valorização imobiliária

Não

Sim

Quadro 3 (Q3): Principais características dos edifícios requalificados e renovados
Fonte: Elaborado pela autora
5.2 EMPREENDIMENTOS MULTIFUNCIONAIS

Os edifícios multifuncionais, ou os complexos de edifícios com múltiplas funções,
possuem uma tipologia que compartilha os usos habitacional, comercial e serviços
na mesma edificação ou na mesma área, os mesmos, representam um novo
paradigma

do

viver

na

cidade.

Trazido

pela

Revolução

Industrial,

os

empreendimentos multifuncionais estão sendo retomados atualmente como solução
para a renovação e reocupação das áreas centrais das grandes cidades
(ANTONUCCI, 2007; NARDELLI, 2005).
Rossi (2007) afirma que durante o processo do desenvolvimento urbano, as
cidades de diversas partes do mundo tem implantado espaços multifuncionais,
mesclando não só os usos de habitação, comércio e serviços, como também de
entretenimento, lazer, espaços cívicos e culturais, em uma área restrita.
Os termos “Multiuse” e “Mixed-use” foram criados no mercado americano, que é
especialista nesse tipo de edificação, afirmando que os empreendimentos
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multifuncionais nasceram a partir dos shoppings centers, que nasceram das galerias
comerciais, ou seja, a relação do comércio com o cliente e com a infraestrutura viária
foi modificando-se com o tempo e interferindo também no convívio social urbano
(ROSSI, 2007).
Schwanke (2003) observa que o conceito multifuncional vem desde as antigas
aldeias e cidades da Grécia e China, passando pelas cidades da Europa Medieval,
atravessando os séculos e resistindo até hoje em cidades como Londres, Paris,
Cairo, Tókio e Pequim. Na América a tipologia se inseriu primeiramente nas cidades
de Nova York, Toronto, Buenos Aires e Sidney. Hoje esse conceito de
multifuncionalidade tem se tornado uma influência crescente.
O edifício Martinelli foi o primeiro empreendimento multifuncional e “arranha-céu”
construído na cidade de São Paulo. Construído em 1929, o mesmo possui 46.123
metros quadrados de área construída, 60 salões, 960 salas, 247 apartamentos e um
palacete de três pavimentos na cobertura, na época, construído para residência do
proprietário e construtor Giuseppe (ou José) Martinelli. Considera-se que o edifício
Martinelli possui 30 andares, incluindo os três do palacete na cobertura e 130 metros
de altura. Hoje o edifício não é considerado multifuncional, pois alterou suas
características e funções, substituindo a área residencial por comercial (CUSHMAN
& WAKEFIELD SEMCO, 2004; ROSSI, 2007).
Desde que foi aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI)
da cidade em 1971, complementado pela lei de uso e ocupação do solo, em 1972, a
construção dos empreendimentos multifuncionais em São Paulo acabou sendo
desestimulada em função das exigências do zoneamento e a adoção dos índices
urbanísticos previstos na norma, como coeficiente de aproveitamento, taxa de
ocupação e recuos a partir das divisas, resultando numa tipologia estratificada – com
programas específicos para uso residencial, comercial ou de serviços – focada
exclusivamente no lote, sem integração com a cidade, diferentemente das propostas
integradas ao contexto urbano, como ocorre nos Edifícios Multifuncionais
(NARDELLI, 2005).
Para Le Corbusier – importante arquiteto modernista – a habitação deveria ser
construída em ampla escala, prevendo todos os equipamentos e serviços
necessários à vida dos usuários. As habitações deveriam se constituir de
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verdadeiras cidades-jardins verticais vinculadas aos equipamentos, que, exerceriam
funções complementares às moradias (ANTONUCCI, 2007).
Segundo Antonucci (2007), atualmente vem sendo discutida a retomada dos
empreendimentos multifuncionais como alternativa de renovação das áreas centrais
nas grandes metrópoles. As mudanças de paradigmas provocadas pela tecnologia
da informação e comunicação, no atual mundo contemporâneo, têm confirmado o
conceito de proximidade entre as funções, otimizando e, eventualmente, renovando
as áreas urbanas bem servidas de infraestrutura urbana, porém, degradadas
(NARDELLI, 2005).
Schwanke (2003) afirma que os empreendimentos multifuncionais estão sendo
implantados e espalhados por todos os lugares e retrata alguns aspectos
fundamentais para o entendimento do grande interesse por esta tipologia na
atualidade:
 Os investidores e empreendedores imobiliários inserem os multifuncionais nos
centros das cidades com objetivo de melhorias na região.
 Os órgãos públicos e os empreendedores trabalham em parceria, estimulando
a renovação de lugares com novos modelos de multifuncionais.
 Diversos comerciantes e empresários (donos de restaurantes e equipamentos
de lazer) procuram locais novos para implantar sés estabelecimentos, com
ruas frontais, espaços abertos ao ar livre, muitas vezes em áreas centrais ou
vias principais em ambientes repletos de usos diversos.
 Número crescente de pessoas – solteiras ou casais sem filhos - que preferem
um estilo de vida mais urbano, em lugares com alta densidade populacional,
preferem espaços repleto de pessoas andando nas ruas.
 O multifuncional tem crescimento notável principalmente ao redor de áreas
comerciais - como nos centros urbanos - próximo as estações de ônibus,
metrôs ou trens ou ainda nos distritos e subúrbios mais distantes que
possuem escritórios e locais de serviços.
De acordo com Rossi (2007), na concepção de um empreendimento
multifuncional o fator determinante é o confronto entre os investidores e o mercado.
Os

arquitetos

participam

do

processo

compatibilizando

os

interesses

e
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administrando as necessidades. Os indicadores do mercado determinam a
consolidação do programa e o arquiteto transforma o programa em desenho.
Rossi

(2007)

ainda

afirma

que

os

projetos

para

empreendimentos

multifuncionais são complexos em relação aos projetos para empreendimentos de
um único uso, além de demandar uma maior diversidade de participações
especializadas dos empreendedores, arquitetos, urbanistas, analistas de mercado,
proprietários do terreno, dos setores públicos e das fontes de financiamento do
capital.
5.2.1 Histórico da implantação de cinco empreendimentos multifuncionais na cidade
de São Paulo e um em Nova York
Para contextualizar os empreendimentos multifuncionais, foi estudado o perfil
dos principais empreendimentos multifuncionais, ou a inexistência dos mesmos, em
cada década, na cidade de São Paulo, a partir da década de 50 até os dias atuais.
Também foi apresentado um empreendimento multifuncionais em Nova York, apesar
do mesmo não possuir habitação, é provido da mescla de outros usos no
empreendimento.
Foi escolhido um empreendimento na cidade de Nova York pelo fato da cidade
ser uma grande metrópole, assim como a cidade de São Paulo, e também por ter
renovado regiões centrais que já estiveram em decadência.
5.2.1.1 Período de 1950 a 1960
Na década de 50 o capital privado retorna à produção habitacional
impulsionando a intensa verticalização e o “boom” imobiliário na capital paulista,
transformando a cidade em uma metrópole moderna. Era um bom momento de
crescimento e prosperidade e foi quando se iniciou o crescimento do edifício
multifuncional. O mesmo agregava comércio, serviços e habitação, além das
kitchenettes (unidades mínimas de habitação), que surgiram com o Edifício Copan. A
característica principal dos edifícios nesta época era o uso do pavimento térreo com
comércio ou serviços e uma grande quantidade de apartamentos, com diversas
tipologias, nos andares superiores (GALVÃO, 2007).
Entre os anos de 1956-61 ocorreu no Brasil um grande desenvolvimento
econômico-industrial, consequentemente o volume de investimentos estrangeiros
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era grande. A capital paulista foi a “porta de entrada do capital internacional” e as
transformações ocorridas neste período foram inúmeras, pois a concentração
industrial

e

econômica,

a

rápida

urbanização,

a

burocratização

e

a

institucionalização das atividades se constituíram como “chaves” da modernização
(FIORIN, 2009).
O Edifício Copan (Fotografia 6) foi projetado na década de 50, pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, com a colaboração de Carlos Alberto Cerqueira Lemos.
Considerado à época o maior edifício da América Latina, o prédio possui 116.152 m²
de área construída. Segundo Galvão (2007), ele foi um monumento aos novos
paradigmas adotados nos anos 50 em São Paulo: gigantismo, verticalização e
adensamento populacional.

Fotografia 6: Edifício Copan
Fonte: Autora, 2010

Com o crescimento econômico da cidade, outra característica marcante deste
período foi o surgimento de uma nova tipologia de agrupamentos comerciais: as
galerias, que de acordo com Galvão (2007) ofereciam uma rota alternativa para o
uso exclusivo de pedestres, já que a cidade crescia nesta época e o número de
automóveis aumentava a cada dia.
No pavimento térreo de algumas edificações projetadas nesta época
funcionavam galerias que abrigavam lojas de alto padrão, bares e restaurantes
luxuosos. A demanda era constituída pela elite paulistana que frequentava estes
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locais. O edifício Copan abriga no mesmo espaço comércio, escritórios, residências,
restaurantes, e garagens (GALVÃO, 2007).
5.2.1.2 Período de 1960 a 1970
Na década de 60 o Brasil intensifica o seu desenvolvimento, criando soluções
tecnológicas e a industrialização da construção. O concreto armado e sua
potencialidade plástica e estética (via Le Corbusier) era a frente tecnológica mais
avançada à disposição dos arquitetos brasileiros e a ética e a estética estavam em
evidência (SEGAWA, 1999).
O Conjunto Nacional (Fotografia 7) foi o primeiro empreendimento não
residencial implantado na Avenida Paulista, que na época, era constituída de
casarões residenciais. O arquiteto David Libeskind criou um projeto no quadrilátero
formado pela Avenida Paulista, a Alameda Santos e as ruas Augusta e Padre João
Manoel (IACOCCA, 1998).

Fotografia 7: Conjunto Nacional
Fonte: Autora, 2010

Iacocca (1998) descreve que o centro comercial do conjunto nacional também
lançou uma nova tendência paulistana, que se tornou moda nos anos 60 - As
galerias comerciais. Ao mesmo tempo, inspirou a construção do primeiro shopping
Center da cidade, o Iguatemi (que foi inaugurado em 1966). O empreendimento
passou a ser um marco na cidade de São Paulo, dando a largada para a
verticalização da região.
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Outro empreendimento marcante da década de 60 é o Nova Barão (Fotografia
8), localizado no centro de São Paulo, funciona também como passagem da Rua 7
de Abril para a Rua Barão de Itapetininga. É a única galeria do centro a céu aberto
com dezenas de lojas, restaurantes e lanchonetes (VIVA O CENTRO, 2010).
O programa do projeto contemplava oitenta lojas térreas, cinquenta e quatro na
sobreloja, três subsolos para duzentas vagas de estacionamento, cento e trinta e
seis escritórios e mais de cem apartamentos residenciais. Apenas o subsolo não foi
executado. O projeto foi desenvolvido pelo escritório Siffredi e Bardelli em 1962
(ALEIXO, 2005).

Fotografia 8: Galeria Nova Barão
Fonte: Autora, 2010

Como o partido do projeto foi a rua central (interna), os edifícios residenciais e
de escritórios possuem a face principal (áreas da sala, cozinha e quartos) voltada
para o vão central, gerando duas empenas cegas nas fachadas voltadas para as
ruas. Nestes planos foram projetados grandes painéis com formas geométricas e
abstratas.
No segundo pavimento, chamado de rua Nova Barão Alta, existem lojas diversas
e uma concentração alta de salões de beleza. Os cinco andares superiores acima da

81

galeria acomodam apartamentos residenciais e salas para escritórios (VIVA O
CENTRO, 2010).
Aleixo (2005) relata que a ideia da rua interna do empreendimento foi adotada
na tentativa de atrair mais pessoas para a área central, já que neste período os
comércios de luxo e as empresas estavam se deslocando da área central para a
Rua Augusta e Avenida Paulista.
5.2.1.3 Períodos: 1970 a 1980 / 1980 a 1990
Os períodos de 1970 a 1980 e 1980 a 1990 foram unificados, pois nestas
décadas não se tem registros de construções de empreendimentos multifuncionais.
A partir da década de 70 até meados de 1995, houve um grande crescimento no
estoque total do segmento imobiliário com fins comerciais, como Shopping Centers,
passando de 2,5 milhões de metros quadrados construídos para 8,5 milhões
(BUILDINGS, 2011).
Neste período foram implantadas lojas de Departamentos na cidade como:
Sears, Mesbla, Mappin, Americanas, Pernambucanas e Casas Bahia, entre outras.
Também foram inaugurados diversos shoppings centers na cidade, Shopping
Continental (1975) e Ibirapuera (1976), na década de 70, Shopping Eldorado (1981),
Center Norte (1984), Interlagos (1988) e Paulista (1989), na década de 80.
Segundo Someck (1997), referente à classificação das edificações quanto à
verticalização, o período de 1972 a 1988, é chamado de “verticalização do
zoneamento”, caracterizando-se pela desaceleração do crescimento econômico no
país e atingindo o ponto mais alto com a implementação da lei de operações
interligadas, determinada por uma nova expansão ao provocar a construção de
empreendimentos, em áreas de baixos preços, simultaneamente à revalorização
fundiária. Neste período iniciam-se construções na região da Avenida Berrini,
destacando-se os edifícios de escritórios da Carlos Bratke e Bratke & Collet (19821987).
Conforme citado anteriormente no capítulo 1, este período foi marcado pela crise
econômica no Brasil e degradação social, acredita-se que por este fator e pela Lei
de zoneamento que foi implanta na cidade, segregando os usos (comercial, serviços
e habitacional), não houveram investimentos para construções de multifuncionais.
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5.2.1.4 Período de 1990 a 2000
Um empreendimento marcante para época foi o complexo World Trade Center
São Paulo (Fotografia 9) - o primeiro do grupo WTC (World Trade Center)
implantado na América Latina – foi considerado, na época, um dos maiores
complexos imobiliários multifuncional de alto padrão do Brasil (WORLD TRADE
CENTER, 2010).
Segundo Ferreira (2003), o empreendimento WTC foi fruto da ação individual de
um único incorporador – Gilberto Bomeny – que soube encontrar parceria dentro do
espectro dos tradicionais investidores do setor.

Fotografia 9: World Trade Center São Paulo
Fonte: Padi Dive Festival (2012)

Localizado na Avenida das Nações Unidas, no bairro do Brooklin foi inaugurado
em 1995, o WTC foi o primeiro empreendimento nacional considerado um teleporto
(um porto de telecomunicações), facilitando a instalação de empresas que
demandavam tecnologia de ponta. Desde 2003, o complexo é auto-suficiente em
energia elétrica (WORLD TRADE CENTER, 2010).
Segundo Cushman & Wakefield Semco (2004), o grande desafio do projeto foi
integrar todas as funções do empreendimento, mantendo a individualidade de cada
uma. Projeto assinado pelo escritório de arquitetura Aflalo & Gasperini, o
empreendimento é composto por uma torre de escritórios de vinte e seis pavimentos,
pelo WTC Businnes Club, por um shopping de Decoração, um Hotel de treze
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pavimentos e pelo WTC Convention Center. Todas as funções estão interligadas
com a área do shopping, mas também possuem acessos separados.
Em 2004 circulavam no empreendimento cerca de 1,2 mil usuários fixos e 1,5
mil visitantes. (CUSHMAN & WAKEFIELD SEMCO, 2004). De acordo com Ferreira
(2003), analistas do mercado afirmam que o edifício de escritórios é quem viabiliza o
empreendimento WTC, graças ao aluguel das corporações que ali se encontram.
5.2.1.5 Período de 2000 a 2010
Com o novo Plano Diretor da cidade de São Paulo, o ano de 2005 configura-se
uma realidade nova e a possibilidade da implantação de grandes empreendimentos
multifuncionais. Em função da legislação, os empreendimentos necessitam de lotes
cada vez maiores para implantar edifícios mais altos. Esta necessidade de computar
área nos lotes permite a implantação de empreendimentos com maior envergadura,
a construção de mais de um edifício por terreno, e a criação de usos multifuncionais
(FIALHO, 2007).
O complexo Brascan Century Plaza (Fotografia 10) foi projetado pelo escritório
Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados e inaugurado em 2003, o mesmo
localiza-se na Rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi.

Fotografia 10: Brascan Century Plaza
Fonte: ARCOWEB, 2010
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O empreendimento é composto por duas torres que reúnem um espaço de
12.600 m², 31 pavimentos de flats hoteleiros, 24 pavimentos de conjuntos
comerciais, 15 lajes corporativas, centro de convenções, centro comercial, praça de
alimentação e seis cinemas. A torre de escritórios destinada a pequenos escritórios
possuí laje de 776 m² e 906 m². A torre corporativa com lajes de 726 m² está
equipada para o auto-desempenho exigido para escritórios de alto padrão. O hotel
possui pavimentos de 3.040 m² que comportam três tipos de unidades (MÉTODO,
2012).
O empreendimento é aberto para o espaço público (Fotografia 11), possuem
áreas cobertas e descobertas, áreas verdes e praças. No centro de compras existem
lojas de vários segmentos como: livraria, papelaria, loja de conveniência, perfumaria,
ótica, academia, restaurantes e lanchonetes, além das salas de cinema.

Fotografia 11: Brascan Century Plaza - Acesso
Fonte: Autora, 2010

5.2.1.6 Rockefeller Center
Segundo Rockefeller Group (2012), o empreendimento Rockefeller Center
(Fotografia 12) situa-se na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em Midtown
Manhattan, foi projetado pelo arquiteto Raymond Mathewson Hood.
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Fotografia 12: Rockefeller Center
Fonte: Autora, 2011

Os 14 edifícios originais, que fazem parte do empreendimento, foram
construídos entre 1931 e 1940, o empreendimento foi oficialmente inaugurado com
parte das edificações concluídas em 1933, por John D. Rockefeller Junior.
O empreendimento abriga usos mistos - serviços, comércio (lojas, bares e
restaurantes), espaços culturais (área de exposições, museu e teatro) e áreas de
lazer (pista de patinação – Fotografia 13 -, jardins e observatório na cobertura do
edifício GE), o mesmo possuí grande importância turística na cidade de Nova York
(ROCKEFELLER GROUP, 2012).

Fotografia 13: Rockefeller Center - Pista de patinação no gelo
Fonte: Autora, 2011
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O empreendimento está na relação dos empreendimento multifuncionais deste
trabalho, porém, não possui área residencial. O mesmo foi escolhido, pois se
destaca como projeto multifuncional. Projetado com o conceito de “cidade dentro da
cidade” e em 1976 considerada a segunda obra mais importante da América, na
década de 80 foi declarado uma obra pertencente ao Patrimônio Histórico Nacional
americano. O mesmo possui ao todo 19 edificações e foi um dos maiores projetos já
realizados nos Estados Unidos pela iniciativa privada, ocupando 89.000 m² no centro
de Manhattan (ROCKEFELLER GROUP, 2012).
Após finalizada a pesquisa bibliográfica referente ao centro de São Paulo;
projetos internacionais de renovação; medidas implantadas para renovação central
de São Paulo; Requalificação, Renovação e Empreendimentos multifuncionais, deuse início ao Estudo de Análise de Riscos – EAR, apresentado a seguir.
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6

ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS - EAR
Sem assumir riscos é impossível progredir economicamente e até mesmo

manter o status quo (MOORE, 1997). Para Ioshimoto (2010), risco é a ocorrência de
um evento que possa comprometer o resultado de uma ação (projeto, obra,
planejamento) e a análise de riscos é o processo que visa identificar, analisar e
responder a estes eventos.
Bernstein (1997), afirma que ao mostrar ao mundo como compreender o
risco, medi-lo e avaliar suas consequências, os pensadores transformaram o ato de
correr riscos em um dos principais estímulos que empurram a sociedade ocidental
moderna. Para Moore (1997) o risco não está conectado apenas com a possibilidade
de perda ou prejuízo, mas também com a possibilidade de algum benefício ou
ganho.
Segundo Lees (1994), os riscos podem ser separados em métodos de dois
tipos: métodos qualitativos e quantitativos. Geralmente os métodos qualitativos são
utilizados na fase de identificação de perigos, com objetivo de determinar eventos ou
sequência de eventos, que levem a situações indesejáveis. Os quantitativos, em
geral, são utilizados nas fases de avaliação de consequências e probabilidades dos
eventos ou sequências indesejáveis ocorrerem.
Os riscos qualitativos são fontes de incertezas que assumem valores ordinais,
ou seja, não podem sofrer operações matemáticas – sim / não; positivo / neutro /
negativo. Já os riscos quantitativos originam-se de incertezas que assumem valores
expressos em escala de razão, ou seja, podem sofrer operações matemáticas –
1,2,3...; R$100,00 / R$200,00 / R$300,00. (IOSHIMOTO, 2010).
Scabbia (2004), afirma que por meio do gerenciamento de riscos é possível
reduzi-los, alterá-los ou controlá-los, já que todas as atividades humanas envolvem
riscos. Para Bernstein (1997), a qualidade predominante do gerenciamento do risco
está em maximizar as áreas onde tem-se certo controle sobre o resultado, enquanto
as áreas onde não há absolutamente nenhum controle sobre o resultado - e o
vínculo entre efeito e causa está oculto de nós - são minimizadas.
Partindo destes conceitos foi realizada a análise de riscos referente às
possibilidades das classes A/B não optarem por residir na região central de São
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Paulo, ou seja, quais fatores estimulariam as pessoas destas classes a residir, ou
não, na região.
A Figura 11 expressa o ciclo que foi seguido para a realização desta análise
de riscos.

Figura 11: Ciclo de Análise de riscos
Fonte: Ioshimoto, 2010

Para a aplicação do EAR adotaram-se as seguintes questões:
 Análise dos riscos
Este EAR aborda o estudo qualitativo, já o quantitativo será atribuído apenas
para os subindicadores avaliados com risco alto.
A escolha da Análise Preliminar de Perigos (APP) deveu-se principalmente à
possibilidade de separar os efeitos em níveis de severidade, fato que permitiu a este
trabalho, selecionar as principais propostas de controle de risco no que tange à
prevenção do desinteresse ou interesse das classes A/B com relação à moradia na
região central de São Paulo.
 Análise preliminar de perigos - APP
Segundo Cetesb (2003), a Análise Preliminar de Perigos – APP, originou-se
no programa de segurança militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos,
e é definida como uma técnica estruturada que visa a identificação dos perigos
presentes em uma instalação, que podem ser ocasionados por eventos indesejáveis.
Barreto (2008) relata que é uma técnica que busca detectar os pontos de maior
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perigo, ela pode ser aplicada a inúmeras práticas diferentes, projetos ou ampliações,
por exemplo.
Perigo é o conjunto de circunstâncias ou a condição com potencial de causar
prejuízo, a alguma pessoa, equipamento ou local (SCABBIA, 2012).
A APP permite reconhecer e classificar previamente os riscos, priorizando as
ações mitigadoras, indicando a responsabilidade da solução e os respectivos
prazos, ela prioriza a gravidade do dano a partir das classes de risco. Os resultados
das análises podem ser utilizados para o desenvolvimento de diretrizes e critérios a
serem utilizados por equipes de planejamento e projeto (BARRETO, 2008).
A metodologia descritiva de todo processo envolvido no EAR é apresentada a
seguir.
6.1 Metodologia da análise de risco aplicada
A elaboração da análise de riscos foi realizada por meio da aplicação da APP,
modelos adaptados da Cetesb (2003) e Scabbia (2004). A mesma foi elaborada
conforme as características do estudo da seguinte forma:
 Caracterização da região (identificar perigos)
A caracterização deve compilar os dados relativos à região, localização, tipo e
configurações físicas dos empreendimentos, condições ambientais, interface com
outros sistemas, descrição do processo histórico e atual;
 Consolidação dos cenários
Deve-se estabelecer o critério de escolha das hipóteses consideradas
relevantes, levando-se em conta a severidade do dano decorrente da falha
identificada;
 Estimativa de frequência (probabilidade)
A probabilidade do cenário ser mantido, ou seja, as classe A/B não retornar
ao centro de São Paulo, poderá ser estimado por meio de registros históricos e
referências bibliográficas, sendo definida em: 1 – Baixa, 2 – Média, 3 – Alta;
 Estimativa e avaliação de riscos (consequência)
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Segundo Cetesb (2003), a estimativa e avaliação dos riscos depende de uma
série de variáveis, muitas vezes pouco conhecidas, onde os resultados podem
demonstrar diferentes níveis de incerteza.
Neste estudo foi incluído o levantamento dos danos causados ao centro da
cidade, aos empreendimentos da região e consequentemente a população que
migrou (classes A/B) e população residente (classes C/D), desta forma, os riscos
serão estimados e definidos em: A – Pequeno, B – Médio, C – Grande.
6.2 Avaliação dos riscos
Para iniciar a avaliação dos riscos é necessário conhecer o cenário histórico e
atual do centro e da cidade de São Paulo. Conforme relatado anteriormente houve o
esvaziamento da região central e consequentemente sua degradação. Através da
pesquisa literária foi identificado que o centro degradou-se por diversos fatores, mas,
principalmente em função da migração das classes A/B para outras regiões.
6.2.1 Aplicação da Análise Preliminar de Perigos (APP)
De posse dos indicadores e subindicadores definidos através da revisão
bibliográfica e coleta de dados, definiu-se o cabeçalho da APP (Figura 12).
CAUSA

PERIGO

EFEITO

Decorrências do
Não
Classes A/B não
não
atendimento aos
voltar para o
atendimento dos
subindicadores
Centro
subindicadores

RISCO

MEDIDAS
MITIGADORAS

Alto, médio e
baixo

Atender os
subindicadores

Figura 12: Cabeçalho de uma APP
Fonte: Adaptado Scabbia, 2004

6.2.2 Elaboração da planilha de APP
A seguir, é apresentado o cabeçalho da APP (Figura 13), como guia para a
modelagem do processo a ser estudado.
Hipótese
Perigo
Categoria de Categoria de
Medidas
Indicador Subindicador Ponto Ponto (Ponto Causa
Risco
Probabilidade
Consequência
Mitigadoras
de
notável
crítico)
controle

Figura 13: Cabeçalho da APP - Retorno das classes A/B ao centro de São Paulo
Fonte: Elaborado pela autora
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A seguir, apresenta-se de forma detalhada, a constituição da APP, coluna a
coluna.
1° Coluna: Indicadores
Para realizar a APP, os fatores - para atração ou falta de atratividade das
classes A/B em residir no centro de São Paulo - foram divididos em seis indicadores
distintos, obtidos durante a aplicação da APP:
I.

Infraestrutura

II.

Lazer

III.

Trabalho

IV.

Consciência

V.

Segurança

VI.

Econômico
Indicador I (Infraestrutura): Refere-se as questões urbanas – Condições

ambientais, patrimônio histórico e vias de acesso – que envolvem: trânsito; espaço
urbano; vendedores ambulantes; poluição (sonora, visual e ambiental); (falta de)
garagens e estacionamentos; edifícios obsoletos; Patrimônio histórico; serviços
públicos; transporte público disponível e localização – equidistância para inúmeras
regiões de São Paulo.
Indicador II (Lazer): Refere-se aos equipamentos culturais – Teatros, museus,
cinemas, assim como, casas noturnas, bares e restaurantes, além de áreas verdes,
parques e praças na região.
Indicador III (Trabalho): Caracteriza-se pela alteração do centro econômico
das empresas classe A e o número de vagas de emprego disponíveis na região
central para atender o público A/B.
Indicador IV (Consciência): É relacionado com a exclusão social, segregação
e preconceito das classes A/B com relação a área central, onde residem, em sua
grande maioria, pessoas de baixa renda.
Indicador V (Segurança): Caracterizado pelas questões que envolvem: (Falta
de) iluminação noturna; (Falta de) movimentação de pessoas no período noturno;
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violência (assaltos, roubos e furtos); consumo e comércio de drogas; presença de
prostitutas e moradores de rua.
Indicador VI (Econômico): Refere-se à relação custo-benefício das edificações
ou unidades vendidas na região, assim como, o custo necessário para reformar as
edificações ou unidades.
2° Coluna: Subindicadores
A coluna subindicadores quantifica os itens que foram identificados pelo grupo
que participou da coleta de dados.
3° E 4° Colunas: Hipótese e Perigo
A inserção da coluna “hipótese” à APP visa facilitar a discussão e referência
dos resultados, já a coluna “perigo”, está vinculada diretamente aos pontos notáveis
definidos (SCABBIA, 2004).
5° Coluna: Causas
A coluna “causas” contem os fatores mais relevantes com relação a habitação
das classes A/B no centro de São Paulo. Refere-se a saída ou retorno das classes
A/B à região central de São Paulo.
6° Coluna: Categoria de Probabilidade
1. Pequena
2. Média
3. Grande
7° Coluna: Categoria de Consequências
A. Pequena
B. Média
C. Grande
Por meio do cruzamento da probabilidade e da consequência obtém-se a Matriz
de riscos padrão (Tabela 3), adaptada de Scabbia (2004), sendo esta adequada
para o estudo específico.
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Categorias de
probabilidades

Tabela 3: Matriz de riscos proposta

3

RM

RM

RA

2

RB

RM

RA

1

RB

RM

RM

A

B

C

Categorias de consequência
Fonte: Elaborado pela autora

8° Coluna: Risco
RB – risco baixo;
RM – risco médio;
RA – risco alto.
9° Coluna: Medidas mitigadoras
Esta coluna apresenta recomendações para o atendimento de um ou mais
subindicadores.
6.2.3 Realização do Brainstorming
Para execução da coleta de informações foi reunido um grupo 1 num mesmo
local, durante oito dias (uma vez por semana), de modo a que o grupo conhecesse
os indicadores e subindicadores responsáveis pela renovação ou degradação do
centro, com base na literatura. Com isso, pode-se estabelecer o efeito relativo de
cada subindicador na avaliação final.
A coleta de informações foi realizada por meio de uma das técnicas utilizadas
para identificação dos riscos – Brainstorming. A coleta em grupo possibilitou o
diálogo e a troca de informações entre todos integrantes e o “entrevistador”.
Segundo Rodrigues (2004), brainstorming ou tempestade cerebral é definido
como uma técnica utilizada no auxílio a equipe para gerar ou criar ideias no menor
espaço de tempo possível. O brainstorming é utilizado em organizações e empresas
1

Conjunto de pessoas pertencentes as Classes A/B, mestrandos (arquitetos e engenheiros).
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como uma técnica motivacional com o objetivo de estimular a criatividade dos seus
colaboradores (RODRIGUES, 2009).
O brainstorming e, posteriormente, a APP da presente pesquisa, foi realizada
com equipe multidisciplinar, contendo 17 pessoas, homens e mulheres, pertencentes
as classes sociais A/B, mestrandos do IPT, profissionais das áreas de engenharia e
arquitetura (nomes dos integrantes do grupo no anexo 01).
6.2.4 Procedimento de trabalho
A coleta de dados realizou-se por meio dos seguintes passos:
Apresentação do escopo do trabalho para o grupo; Coleta de dados /
informações do grupo; Definição de 6 indicadores e 38 subindicadores,
representantes dos perigos para o retorno ou não da população das classes A/B ao
centro de São Paulo; Montagem da APP; Preenchimento da planilha de APP
6.2.5 Resultados da análise de risco
A seguir o resultado da APP: Quadro 4 (Q4), Figuras 15, 16, 18 e Quadro 5
(Q5), seguindo o fluxograma do trabalho – Figura 14. Este resultado limita-se a
amostragem do grupo reunido para coleta de dados através do brainstorming, mas
não atende todas as pessoas, porém é um método de estudo que poderá ser
aplicado, posteriormente, para pessoas com outros perfis, como sexo, idade,
escolaridade, composição familiar, entre outros.

Figura 14: Fluxograma do Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

Categoria de
Consequência

Risco

Medida Mitigadora

Retorno da
população

Pequena

Media

RM

Melhorar a distribuição da
rede

Rede ficar
saturada

Retorno da
população

Pequena

Media

RM

Melhorar a distribuição da
rede

Ampla rede

Excesso de
pessoas

Mobilidade

Grande

Grande

RA

Existência de interligações
entre os modais; diminuir a
periodicidade dos trens

Floreiras/
coberturas de
pontos de
ônibus

Degradação

Falta de
manutenção

Grande

Pequena

RM

Aumentar a conservação

Garagens

Perda de área
útil para outras
finalidades

Criação de
muitas áreas
de
estacionamento

Grande

Grande

RA

Estacionamentos
subterrâneos

Garagens

Falta de vagas

Demanda
maior que
oferta

Grande

Grande

RA

Criação de estacionamentos
subterrâneos

Revitalização
(vias, calçadas,
etc.)

Degradação

Falta de
manutenção

Grande

Pequena

RM

Aumentar a conservação

Reforma /
construção /
readequação

Perda da
identidade do
local

Transformação
das edificações

Media

Grande

RA

Legislação (fiscalização)

Equidistância

Atrair numero
maior que a
expectativa de
pessoas

Proximidade as
áreas de
interesse

Grande

Média

RM

Distribuir melhor a
infraestrutura e o número de
imóveis para moradia

Proximidade
estabeleciment
os/ pequenos
deslocamentos

Saturação

Atratividade

Média

Grande

RA

Melhor distribuição

Realizar o
trajeto em
tempo aceitável

Atrasar

Trânsito

Grande

Média

RM

Melhoria da estrutura viária
para reduzir o tempo dos
deslocamentos sobre rodas

Realizar
limpeza
periódica de
vias,
modernizar

Degradação

Falta de
manutenção

Média

Grande

RA

Limpeza diária; modernização
das vias

Zerar o número
de ambulantes

Degradação

Pessoas que
compram de
ambulantes

Grande

Grande

RA

Retirada dos ambulantes das
calçadas do centro e
remanejamento para espaços
específicos

Criar e multar
ruídos acima
de 80db

Continuar o
ruído

Falta de
fiscalização

Grande

Média

RM

Fiscalização com relação ao
ruído urbano superior ao
permitido por lei

Controlar a
área de
comunicação
visual

Degradação

Falta de
fiscalização

Pequena

Média

RM

Fiscalização com relação a
comunicação visual acima do
espaço permitido por lei

1
2
3

4

4

Equipamentos
urbanos

5

5

Estacionamento

6

6

Estacionamento

7

7

Infraestrutura

8

8

Prédios

9

9

Localização

10

10

Localização

11

11

Trânsito

12

12

Degradação

13

Ambulantes

14

Poluição sonora

15

Metrô e
periodicidade
dos veículos

13

Rede ficar
saturada

Transporte
público

Poluição visual

1

Categoria de
Probabilidade

Ampla rede

Transporte
público

2

Causas

Ponto notável

Transporte
público

3

Perigo
(Ponto crítico)

Ponto de
controle

14

Subindicadores

Hipótese

15

Indicadores
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Perigo

16
17

Serviços
públicos

18

Prédios

19

Polos culturais

20

Equipamentos
culturais

21
22
23
24

Patrimônio
histórico

25

3
4

Áreas verdes

6

Lazer

1

Variedade
cultural

5

2

16

Poluição
ambiental

17

Ponto notável

18

Subindicadores

Hipótese

1

Indicadores
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Emprego

Causas

Categoria de
Probabilidade

Categoria de
Consequência

Risco

Medida Mitigadora

Pequena

Média

RM

Fiscalização com relação a
poluição ambiental diferente
do que é permitido por lei

Grande

Média

RM

Aumento de unidades
públicas para atendimento a
nova demanda

Média

Média

RM

Fiscalização dos órgãos
responsáveis

Ponto de controle

Controlar e
implantar outros
sistemas de
análise de
poluição

Degradação

Falta de
fiscalização

Quantidade

Saturação

Demanda

Reforma /
construção /
readequação

Perda de
identidade

Reforma
inadequada

Cinemas, teatros,
museus, etc.

Falta de
segurança

Falta de
infraestrutura

Grande

Média

RM

Investimento em segurança /
infraestrutura

Cinemas, teatros,
museus, etc.

Falta de
segurança

Falta de
infraestrutura

Grande

Média

RM

Investimento em segurança /
infraestrutura

Cinemas, teatros,
museus, etc.

Falta de
segurança

Falta de
infraestrutura

Grande

Média

RM

Investimento em segurança /
infraestrutura

Restaurantes/
casas noturnas/

Falta de
segurança

Falta de
infraestrutura

Grande

Média

RM

Investimento em segurança /
infraestrutura

Aumento de áreas
verdes

Danificação
de
equipamento

Falta de
manutenção

Média

Pequena

RB

Manutenção periódica

Preservação de
locais históricos

Degradação

Falta de
manutenção

Média

Grande

RA

Manutenção periódica

Retorno de
empresas de alto
padrão

Falta de
infraestrutura

Aumento da
demanda

Grande

Grande

RA

Investimento em
infraestrutura e incentivo as
empresas de alto padrão

Perigo

Nível social
existente

30
31
32
33

Consumo de
drogas
(generalizado)

3
4

Risco

Média

Grande

RA

Incentivo para a
formalização do comércio e
atração do comércio de alto
padrão

Medida Mitigadora

Comércio voltado
para público
classes A/B

Baixo padrão

Público alvo
C/D

Incentivo fiscal

Falta de
incentivo

Políticas
públicas

Pequena

Grande

RM

Incentivo dos órgãos
públicos para o centro
econômico e financeiro
retornar a região

Mudança do
centro econômico

Falta de
emprego "A"

Falta de oferta

Pequena

Grande

RM

Incentivo dos órgãos
públicos para o centro
econômico e financeiro
retornar a região

Evitar moradores
de rua e criar
centros de
recuperação

Continuar
classes C/D

Falta das
classes A/B na
região

Sem resposta foco do
trabalho

Sem resposta foco do trabalho

Ações de requalificação e
reabilitação; implantação de
empreendimentos
multifuncionais

Elevar o nível
social

Continuar
classes C/D

Falta das
classes A/B na
região

Sem resposta foco do
trabalho

Sem resposta foco do trabalho

Ações de requalificação e
reabilitação; implantação de
empreendimentos
multifuncionais

Preconceito

Exclusão
social

Preconceito

Grande

Grande

RA

Criar programas sociais

Melhoria/
iluminação
noturna

Violência

Aumento da
população

Grande

Grande

RA

Aumento na quantidade de
iluminação / modernização

Criminalidade

Falta de
segurança,
fiscalização e
consciência
pública

RA

Reestruturação e aumento
da segurança pública na
região / fiscalização
constante / aumento de
habitação para região ter
movimento noturno

Grande

Grande

RA

Reestruturação e aumento
da segurança pública na
região / fiscalização
constante / aumento de
habitação para região ter
movimento noturno

Grande

Grande

RA

Retirada dos ambulantes das
calçadas do centro e
remanejamento para
espaços específicos

Aumentar
policiamento

34

Segurança

Categoria de
Consequência

Ponto de controle

Segurança
(generalizado)

Violência drogas

Criminalidade

Falta de
segurança,
fiscalização e
consciência
pública

35

1

1
2
3

Consciência

2

Classe social
baixa

Categoria de
Probabilidade

Sem resposta – Foco do
trabalho

28

Emprego

Causas

Sem resposta –
Foco do trabalho

26
27

Alteração do
centro
econômico

2

Centros
comerciais

29

Ponto notável

3

Subindicadores

Hipótese

4

Indicadores
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Comércio
informal

Ambulantes

Degradação

Falta de
fiscalização

Grande

Grande

Perigo

Violência
(generalizado)

Relação custobenefício

Prédios

5

36

Zerar o número de
assaltos e
ocorrências

37

Ponto de controle

38

Ponto notável

1

Subindicadores

Hipótese

2

Indicadores
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Causas

Categoria de
Probabilidade

Categoria de
Consequência

Risco

Medida Mitigadora

Não zerar

Falta de
segurança,
fiscalização e
consciência
pública

Grande

Grande

RA

Reestruturação e aumento
da segurança pública na
região / fiscalização
constante / aumento de
habitação para região ter
movimento noturno

Criar número
aceitável de
comodidades

Não criar

Falta de
requalificação e
renovação

Grande

Grande

RA

Ações de requalificação e
reabilitação – Foco do
trabalho

Degradação x
custo-benefício

Inviabilidade
financeira

Falta de
requalificação e
renovação

Grande

Grande

RA

Ações de requalificação e
reabilitação – Foco do
trabalho

Quadro 4 (Q4): APP Qualitativa - Coleta de dados
Fonte: Elaborado pela autora

LEGENDA INDICADORES
INFRAESTRUTURA
LAZER
SEGURANÇA
TRABALHO
CONSCIÊNCIA
ECONÔMICO

Figura 15: Legenda dos Quadros Q4 e Q5
Fonte: Elaborado pela autora

LEGENDA
RISCO ALTO
FOCO DO TRABALHO

Figura 16: Legenda das cores nas linhas do Q4
Fonte: Elaborado pela autora

A seguir é apresentado o Quadro 5 - Q5, o mesmo serve para parametrizar as
quantidades necessárias para o atendimento aos subindicadores, com risco alto,
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solicitados pelo grupo (classes A/B). A seguir a apresentação da sequência do
trabalho conforme fluxograma (Figura 17).

Subindicad
3
5
6

3

2

1

Indicador

Figura 17: Fluxograma do Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

Hipótese

Faixa de definição
Perigo

Ponto Notável

Transporte
público

Estacionamento

Estacionamento

Causas

Ponto de
Controle

Ampla rede

Garagens

Garagens

Excesso de
pessoas

Atende

Regular

Não
atende

1 parada/
100m

1 parada/
200m

1 parada/
400m

1 trem/ 1,5
min

1 trem/ 3
min

1 trem/ 6
min

2 vagas/
domicílio

1 vagas/
domicílio

0 vagas/
domicílio

4 vagas/
conjunto

2 vagas/
conjunto

0 vagas/
conjunto

50 vagas/
quadra

28 vagas/
quadra

25 vagas/
quadra

Mobilidade

Perda de área
útil para outras
finalidades

Criação de
áreas de
estacionamento

Falta de vagas

Demanda
maior que a
oferta

Subindicad

Ponto de
Controle

8

Prédios

Reforma/
Construção/
Readequação

Perda de
identidade do
local

Localização

Próximo
estabelecimentos
/ Pequenos
deslocamentos

Saturação

13
24
25

Empregos

Centros
comerciais

29

Nível social
existente

2

30

Classe social
baixa

3

31

2

7

Patrimônio
histórico

26

Degradação

Ambulantes

Consciência

1

Faixa de definição
Perigo

1

12

10

Ponto Notável

Hipótese

1

6

5

4

Indicador

100

Causas
Atende

Regular

Não
atende

Transformação
das edificações

Renovar
80%

Renovar
35%

Renovar
5%

Atratividade

200m

600m

1000m

100% das
vias

80% das
vias

50% das
vias

Limpeza
periódica das
vias / Modernizar

Degradação

Zerar número de
ambulantes

Degradação

Pessoas
compram de
ambulantes

Preservação de
locais históricos

Degradação

Falta de
manutenção

Não
aplicável

Não
aplicável

Não
aplicável

Retorno
empresas de alto
padrão

Falta de
infraestrutura

Aumento da
demanda

Não
aplicável

Não
aplicável

Não
aplicável

Comércio para
classes A/B

Baixo padrão

Público alvo
C/D

Estar perto
400m

Estar 800m

Estar longe
1000m

Evitar moradores
de rua e criar
centros de
recuperação

Continuar
classes C/D

Falta das
classes A/B na
região

Não existir

Estar longe
1km

Estar perto
500m

Elevar o nível
social

Continuar
classes C/D

Falta das
classes A/B na
região

Não existir

Estar longe
1km

Estar perto
500m

Preconceito

Exclusão social

Preconceito

Não
aplicável

Não
aplicável

Não
aplicável

Falta de
manutenção
1 coleta lixo 1 coleta lixo 1 coleta lixo
/ dia
/ 2 dias
/ 3 dias

0
1
ambulante / ambulante /
quadra
quadra

2
ambulante /
quadra

Subindicad
32

Ponto de
Controle

Melhoria
iluminação
noturna

Aumentar
policiamento

Causas
Atende

Regular

Não
atende

Violência

Aumento da
população

0 roubos

Não
aplicável

Não
aplicável

Criminalidade

Falta de
segurança,
fiscalização e
consciência
pública

0 drogas

Não
aplicável

Não
aplicável

0 violência

Não
aplicável

Não
aplicável

Comércio
informal

Ambulantes

Degradação

Falta de
fiscalização

0
ambulantes

Não
aplicável

Não
aplicável

Zeras número de
assaltos e
ocorrências

Não zerar

Falta de
segurança,
fiscalização e
consciência
pública

0 violência

Não
aplicável

Não
aplicável

Criar número
aceitável de
comodidades

Não criar

Falta de
requalificação e
renovação

Imóveis
30% mais
baratos

Imóveis
10% mais
baratos

Imóveis
com
mesmo
valor

Degradação x
custo benefício

Inviabilidade
financeira

Falta de
requalificação e
renovação

Imóveis
30% mais
baratos

Imóveis
10% mais
baratos

Imóveis
com
mesmo
valor

36

Criminalidade

37

Violência / drogas

Relação custo
benefício

38

Segurança

Falta de
segurança,
fiscalização e
consciência
pública

1

34

Consumo de
drogas

Violência

Prédios

5

Faixa de definição
Perigo

35

3

Hipótese

2

4

33

Indicador

Segurança

2

Ponto Notável

1

101

Quadro 5 (Q5): APP Qualitativa versus Quantitativa – Coleta de dados
Fonte: Elaborado pela autora

LEGENDA

Faixa de
quantitativa

definição

Figura 18: Legenda das cores na linhas e colunas do Q5
Fonte: Elaborado pela autora

A seguir é apresentado o Quadro 6 (Q6), seguindo o fluxograma (Figura 19)
onde os subindicadores estão agrupados por semelhança e o grupo pesquisado
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qualificou os subindicadores por relevância1. A relevância foi avaliada como: Alta (A)
/ Média (M) / Baixa (B).

Figura 19: Fluxograma do Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

Subindicadores Relevância

1

Ponto notável

Ponto de controle

1, 3

B

Transporte público

Ampla rede

2

B

Transporte público

Metrô e periodicidade

4

B

Equipamentos
urbanos

Floreiras / coberturas de pontos de
ônibus

5, 6

A

Estacionamento

Garagens

7

M

Infraestrutura

Renovação (vias e calçadas)

Segundo Figueiredo (1977), relevância é uma noção intuitiva e uma relação comparativa. Neste trabalho relevância é o

que tem importância para o grupo pesquisado, ou seja, quando a relevância for avaliada como alta, o subindicador é essencial,
indispensável, para a decisão ser positiva em mudar para o centro. Quando a relevância for baixa ou média, tem peso menor,
portanto não interfere diretamente na decisão.
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Subindicadores Relevância

Ponto notável

Ponto de controle

8, 18

A

Prédios

Reforma / construção /
readequação

9

B

Localização

Equidistância

10

B

Localização

11

M

Trânsito

12

A*

Degradação

13, 35

A*

Ambulantes

14

A*

Poluição sonora

15

A*

Poluição visual

16

A

Poluição ambiental

17

B

Serviços públicos

Quantidade

19, 20, 21

M

Cultura

Cinemas, teatros, museus.

22

A

Lazer

Restaurantes, casas noturnas

23

A*

Áreas verdes

Aumento

24

A

Patrimônio histórico

Preservação de locais históricos

25

A

Emprego

Retorno das empresas A

26

A

Centros comerciais

Comércio padrão A

27, 28

A

Emprego

Alteração do centro econômico

29

A

Nível social
existente

Remanejar os moradores de rua

30

A

Classe social baixa

Elevar o nível social do centro

31

A

Consciência

Preconceito

32

A*

Segurança

Melhoria na iluminação noturna

33, 34, 36

A*

Segurança

Violência / drogas / assaltos

Proximidade de estabelecimentos /
pequenos deslocamentos
Realizar o trajeto em tempo
aceitável
Realizar limpeza periódica de vias
– modernizar
Zerar o número de ambulantes
Criar e multar ruídos acima de
80db
Controlar área de comunicação
visual
Controlar e implantar outros
sistemas de análise de poluição
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Subindicadores Relevância

Ponto notável

Ponto de controle

37

A

Relação custobenefício

Criar número aceitável de
comodidades

38

A”

Prédios

Degradação / custo-benefício

Quadro 6 (Q6): Relevância dos subindicadores para o grupo pesquisado
Fonte: Elaborado pela autora

* Segundo coleta de dados estes subindicadores possuem relevância

alta, o

grupo deixou claro que estes, são cruciais, de extrema importância para a decisão
ser positiva de residir no centro.

” Este subindicador tem relevância alta se o centro

estiver do jeito que está

hoje. Se a região for renovada, o preço não influencia na decisão de morar no
centro, ou seja, a relevância é baixa.
Os subindicadores com relevância alta são imprescindíveis para a decisão
positiva de residir no centro, porém, o grupo enfatizou os subindicadores que são
extremamente importantes, fundamentais, pré-requisitos para as classes A/B pensar,
pelo menos, em morar na região.
Dos 38 subindicadores avaliado no Q6, 7 foram avaliados com relevância
baixa; 5 com relevância média e 26 com relevância alta. Após a consolidação da
coleta de dados por relevância, tem-se o seguinte gráfico (Figura 20), onde 69% dos
subindicadores são requisitos para as classes A/B decidir morar no centro
(relevância alta); 13% tem relevância média e 18% relevância baixa, ou seja, não
interferem na decisão.

Figura 20: Distribuição da relevância dos indicadores de acordo com o grupo pesquisado
Fonte: Elaborado pela autora
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6.3 Análise dos resultados da APP
Foram levantados 38 subindicadores através da coleta de dados, onde: 47% são
de infraestrutura; 16% de lazer; 13% são de segurança; 11% de trabalho; 8%
consciência e 5% econômico (Figura 21).

Figura 21: Distribuição dos indicadores por grupo de estudo
Fonte: Elaborado pela autora

A seguir os 38 subindicadores são analisado individualmente a partir da coleta de
dados e posteriormente o EAR.
I.

Infraestrutura
No indicador Infraestrutura foram apurados 18 subindicadores, onde sete foram

avaliados com risco alto (RA), ou seja, 39% e 61% (onze subindicadores) foram
avaliados com risco médio (RM) – Figura 22.

Figura 22: Distribuição dos riscos do indicador Infraestrutura
Fonte: Elaborado pela autora
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O transporte público foi listado três vezes como ponto notável, no subindicador 1,
foi avaliado que a rede pode ficar saturada caso a população retorne ao centro.
Onde o ponto de controle é a ampliação da rede e a medida mitigadora a melhoria
na distribuição desta rede. No subindicador 2 também foi avaliado que a rede pode
ficar saturada com o retorno da população, porém o ponto de controle é a ampliação
das linhas do metrô e a periodicidade do transporte coletivo sobre rodas. A medida
mitigadora, assim como no subindicador 1, é a melhoria na distribuição da rede. Os
subindicadores 1 e 2 foram avaliados com RM. Na APP quantitativa foi levantada a
necessidade de uma parada de qualquer transporte coletivo a cada 100m para
atender o grupo, uma a cada 200m é regular e uma a cada 400m não atende. Com
relação a periodicidade do metrô, 1,5 minutos de espera atende, 3 minutos é regular
e 6 minutos não atende.
O número excessivo de usuários do transporte público na região (subindicador
3), foi avaliado com RA. Para este subindicador recomenda-se reestruturar a
periodicidade dos trens, construir novas linhas de trens e metrôs ao longo da cidade,
além de uma maior interligação entre os modais.
O ponto notável listado no subindicador 4 refere-se aos equipamentos urbanos,
onde, o perigo é a degradação. Este subindicador refere-se a manutenção e
conservação dos espaços públicos utilizados pela população, através da cólera de
dados foram citadas as coberturas nas paradas (pontos) de ônibus e as floreiras nos
espaços públicos. Este subindicador foi avaliado com RM e a medida mitigadora é
aumentar a conservação e manutenção destes equipamentos urbanos.
Para o grupo pesquisado os subindicadores 1, 2, 3 e 4 tem relevância baixa, ou
seja, não impendem diretamente na decisão de migrar ou não para a região central.
O estacionamento é citado duas vezes como ponto notável (subindicadores 5 e
6), porém, com pontos críticos diferenciados, no subindicador 5, o ponto crítico é a
perda de área útil para outras finalidades e no subindicador 6 a falta de vagas. Sabese que a questão da falta de vagas de garagens nas edificações do centro são um
dos fatores que geraram o deslocamento das classes A/B para outras regiões.
Para atender a demanda e atrair o público de volta a região, recomenda-se
implantar edifícios-garagens no centro, assim como, garagens subterrâneas, já que
este subindicador foi identificado com risco alto e tem relevância alta para as classes
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A/B, interferindo diretamente na decisão de migrar para o centro. Na APP
quantitativa foi recomendado: 4 vagas por unidade comercial irá atende, 2 vagas por
unidade é regular e nenhuma vaga não atende. Com relação as unidades
residenciais: 2 vagas por unidade atende, 1 por unidade é regular e nenhuma não
atende. Foi recomendado também o número de vagas de estacionamento por
quadra onde: 50 vagas por quadra atende, 28 é regular e 25 não atende.
É importante salientar que se o transporte público de São Paulo fosse de
qualidade e em quantidade suficiente para atender a demanda, possivelmente
grande parte das pessoas das classes A/B, optariam pela locomoção com transporte
coletivo, da mesma forma que ocorre nos grandes centros das cidades da Europa e
Estados Unidos.
O ponto notável do subindicador 7 é a infraestrutura, onde, o ponto crítico é a
degradação. Este subindicador foi avaliado com RM, o ponto de controle é a
renovação das vias públicas – calçadas e ruas – e a medida mitigadora é investir no
aumento da conservação e manutenção das vias públicas. Na APP quantitativa este
subindicador foi quantificado pelo grupo entrevistado da seguinte forma: Se 80% das
vias forem conservadas será ótimo, 25% médio e 0% ruim. Este subindicador tem
relevância média para o grupo pesquisado.
Outro subindicador avaliado com RA foi a relação dos prédios antigos no centro
(subindicador 8), o grupo pesquisado preocupa-se com o patrimônio histórico e não
deseja que as edificações do centro percam sua identidade com as grandes
reformas ou demolições, ou seja, são a favor da requalificação das edificações sem
perder a identidade histórica.
Para este subindicador recomenda-se a requalificação das edificações antigas e
degradadas, analisando a viabilidade técnica e econômica caso a caso,
reaproveitando as edificações sem perder a identidade histórica e local. Além do
maior empenho e vigor dos órgãos públicos na fiscalização e apoio a prática pelos
órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico. Segundo os dados coletados na APP
quantitativa sugere-se que se 80% das edificações degradadas forem requalificadas
atende, 25% é regular e 5% não atende. Este subindicador tem relevância alta para
as classes A/B e influenciam na decisão sobre moradia no centro.
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A localização foi citada duas vezes como ponto notável, nos subindicadores 9 e
10. No subindicador 9, o ponto de controle é a equidistância, este subindicador foi
avaliado com RM. O ponto crítico é o centro atrair mais pessoas do que o esperado,
a medida mitigadora é a distribuição melhor da infraestrutura e o número de imóveis
para habitação, assim como, a adoção de quadras multifuncionais.
Analisando o subindicador 10 verifica-se que a facilidade de deslocamentos e a
proximidade com inúmeras empresas pequenas inseridas no centro preocupa as
classes A/B, este subindicador foi avaliado com RA, pois os entrevistados temem
que a região fique saturada com o retorno desta população ao centro. Para este
subindicador a recomendação é a mescla de usos por quadras, ou seja, quadras
multifuncionais, com uma melhor distribuição de usos, assim as quadras teriam no
mínimo três usos – habitação, comércio e serviços – além de áreas verdes, áreas de
lazer, culturais, universidades, cinemas, teatros, etc.
De acordo com APP quantitativa a equidistância das habitações aos
estabelecimentos irá atender quando for até 200m de distância, será regular se
estiver a 600m é não atende se for a partir de 1000m de distância. Segundo o grupo
este subindicador tem relevância baixa, não interfere na decisão.
O trânsito é citado como ponto notável no subindicador 11, onde o ponto de
controle é realizar o trajeto em tempo aceitável, este subindicador foi avaliado com
RM, já que o trânsito em São Paulo já faz parte do cotidiano dos usuários e este não
é um subindicador que impediria o retorno das classes A/B. Para o grupo este
subindicador tem relevância média.
Para reduzir o volume dos carros particulares nas ruas, consequentemente
reduzir o tempo nos deslocamentos recomenda-se a melhoria do transporte coletivo,
tanto na qualidade, quando na quantidade dos mesmos, além da conscientização
das pessoas (classes A/B) para utilizá-los diariamente, principalmente na região
central que oferece meios de transporte coletivos para todas regiões.
A limpeza periódica e modernização das vias do centro foram avaliadas como RA
(subindicador 12), pois este subindicador gera a degradação da região e não atrai as
classes A/B. Esta questão depende muito dos órgãos municipais, coleta de lixo
diária, limpeza periódica das ruas, além de reformas, recuperação e modernização

109

das vias e calçadões da região, com implantação também de áreas verdes e lixeiras
distribuídas em todo espaço público.
Para o grupo este subindicador tem relevância extremamente alta, ou seja, faz
parte dos requisitos para a decisão ser positiva com relação a moradia no centro. Na
APP quantitativa foi levantado que se 100% das vias forem limpas e modernizadas
atende, 80% é regular e 50% não atende. Levantou-se também a necessidade de
coletas de lixo regulares, onde: uma coleta por dia atende, uma coleta a cada dois
dias é regular e uma coleta a cada três dias não atende.
A presença do comercio informal – ambulantes – (subindicador 13) também foi
avaliada com RA, pois dispersa o público A/B. Através da coleta de dados o grupo
informou que não quer ambulantes na região central, ou seja, eles devem ser
extintos da região, assim como foi feito em diversas regiões da cidade de São Paulo.
Esta é uma ação que deve ser executada pelos órgãos municipais, remover os
ambulantes das ruas da região para um local destinado, cadastrá-los e excluí-los da
ilegalidade. No início desta ação deverá ocorrer fiscalizações diárias para impedir o
retorno ou implantação de novos ambulantes nos locais. De acordo com a APP
quantitativa nenhum ambulante por quadra configura atende, um por quadra é
regular e dois por quadra não atende. Este subindicador foi avaliado com relevância
alta, outro requisito para o retorno ao centro.
Os pontos notáveis dos subindicadores 14, 15 e 16 referem-se a poluição –
sonora, visual e ambiental – onde os pontos de controle citados são: criar e multar
ruídos acima de 80db, controlar a área de comunicação visual e controlar sistemas
de análise da poluição do ar, respectivamente. Os três subindicadores foram
avaliados com RM e a causa citada para todos foi a falta de fiscalização dos órgãos
públicos, já que na cidade de São Paulo existem leis que regulamentam estas
questões, porém, a falta de fiscalizações e punições com rigor aos estabelecimentos
irregulares, faz com que os mesmos permaneçam na irregularidade, maximizando a
poluição, seja sonora, visual ou ambiental, na região central.
Os três subindicadores foram relacionados com relevância alta, sendo que a
poluição visual e sonora tem peso maior do que a ambiental, neste caso, entendeuse como a poluição do ar. Estes subindicadores, também fazem parte dos requisitos
para o retorno das classes A/B à região central.
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Com relação a poluição ambiental a APP quantitativa aponta que o cenário ótimo
será se houver coletas diárias de lixo, o cenário médio configura-se quando a coleta
for a cada dois dias e o ruim sendo uma coleta a cada três dias. Referente a
poluição sonora para o cenário ser ótimo o ruído máximo deve ser de 60db, para ser
médio 70db e ruim 80db. A APP quantitativa com relação a poluição visual aponta
que se 85% das fachadas forem restauradas será ótimo, 60% médio e 40% ruim.
A saturação nos serviços público da região central foi avaliado com RM
(subindicador 17), já que as classes A/B não utilizam os serviços públicos, mas sim
particulares, portanto não haveria aumento na demanda com relação aos serviços
públicos existentes. Acredita-se que este subindicador poderia ser avaliado com RB,
porém, através das entrevistas o mesmo foi avaliado com RM. Este subindicador
tem relevância baixa para o grupo.
No subindicador 18, a perda de identidade das edificações existentes através de
reformas inadequadas foram avaliadas com RM. As classes A/B preocupam-se com
o patrimônio histórico e a identidade da região, a medida mitigadora para este
subindicador é a fiscalização das obras de renovação ou requalificação, visando
manter, quando possível, a identidade das edificações históricas da região. O grupo
avaliou este subindicador com relevância alta, outro requisito para a volta ao centro.
II.

Lazer

Com relação ao indicador Lazer a coleta de dados aponta um subindicador com
RA, quatro com RM e um com RB, dos seis subindicadores listados, ou seja, 16,67%
destes subindicadores foram avaliados com RA, 66,66% com RM e 16,67% com RB
(Figura 23).

Figura 23: Distribuição dos riscos do indicador Lazer
Fonte: Elaborado pela autora

111

Os subindicadores 19, 20, 21 e 22 referem-se respectivamente aos seguintes
pontos notáveis: polos culturais, equipamentos culturais, variedade cultural e lazer.
Todos foram avaliados com RM, onde o pondo crítico é a falta de segurança e a
causa é a falta de infraestrutura. A medida mitigadora é o investimento dos órgãos
públicos e privados em segurança e infraestrutura (melhoria na iluminação e
policiamento 24 horas por dia, por exemplo).
Com o retorno da população residente no centro, o mesmo passará a ter
“vida” noturna o que também contribuirá para melhoria na segurança, pois haverá
maior fluxo de pessoas na região no período noturno. Para o grupo a relevância é
média para os subindicadores 19, 20 e 21 e alta para o subindicador 22 que
relaciona a importância de restaurantes, bares e casas noturnas para as classes
A/B.
As áreas verdes foram citadas como ponto notável no subindicador 23, onde
o ponto crítico são os danos aos equipamentos e a causa é a falta de manutenção.
Este subindicador foi avaliado com RB e a medida mitigadora para este subindicador
é a manutenção periódica e aumento de áreas verdes na região. Mas, com base nas
regiões do eixo sudoeste, onde estão instaladas as classes A/B, acredita-se que
este subindicador pode ser avaliado com RM ou RA, já que nas regiões ocupadas
por estas classes existem grandes áreas arborizadas, praças parques. Como a
relevância deste subindicador foi avaliado como extremamente alta, verifica-se que é
outro requisito para atrair o público alvo ao centro, ou seja, dificilmente estas
pessoas se deslocariam com suas famílias de áreas extremamente arborizadas para
áreas sem ou com pouca arborização.
Para este subindicador recomenda-se implantar “faixas” verdes nas calçadas,
além da implantação de parques e praças arborizadas, favorecendo também as
atividades físicas, implantando ciclovias semanais, pista de Cooper, locais para
passeio com animais de estimação, playgroud para crianças, locais para descanso e
contemplação da paisagem, inseridos dentro do centro da cidade. Alguns
integrantes do grupo mencionaram que no centro de São Paulo deveria existir um
Central Park, como existe em Nova York.
A falta de manutenção do patrimônio histórico (subindicador 24) gera a
degradação e consequentemente a falta de atratividade para as classes A/B
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retornarem ao centro de São Paulo. Este subindicador foi avaliado na entrevista com
RA e tem relevância alta, ou seja, para as classes A/B retornar ao centro, um dos
requisitos é a qualidade visual do patrimônio histórico da cidade, desta forma, deve
haver manutenção periódica e preservação das edificações históricas existentes na
região.
III.

Trabalho
Com relação ao subindicador trabalho as entrevistas apontam 50% com RA e

50% com RM (Figura 24), conforme discriminado a seguir.

Figura 24: Distribuição dos riscos do indicador Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

A falta de empresas de alto padrão na região central (subindicador 25), foi
avaliado com RA, já que a maior parte das classes A/B trabalham nestas empresas
e muitas vezes moram próximo as mesmas – Eixo Sudoeste -, ou seja, não se
deslocariam para o centro, pois ficariam distantes dos locais de trabalho, mas como
apresentado anteriormente nas revisões bibliográficas, estas empresas também
seguem o caminho das classes A/B, portanto, com o deslocamento das classes A/B
para o centro, consequentemente as empresas seguiriam o mesmo caminho, como
tem acontecido naturalmente há muitos anos.
De qualquer forma serão necessários investimentos públicos e privados para
dinamizar e modernizar a região para atender a demanda de grandes empresas.
Para o grupo este item tem relevância alta e faz parte dos requisitos para o retorno a
região central.
Hoje, os centros comerciais existentes na região central, atendem o público
C/D, este subindicador foi avaliado com RA (subindicador 26), ou seja, a população
A/B retornando para o centro deve ser atendida pelo comércio no mesmo nível
social, mas como citado anteriormente, da mesma forma que as empresas de alto
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padrão seguem as classes A/B, o comércio de alto padrão também acompanha o
mesmo caminho para atender a demanda e o mercado.
Este subindicador foi avaliado com relevância alta pelo grupo e, para atender
o grupo na APP quantitativa foi sugerido estar perto 400m, se estiver a 800m de
distância é regular e a 1000m não atende.
O ponto notável do subindicador 27 refere-se a alteração do centro
econômico e financeiro para o centro de São Paulo, já que as empresas de alto
padrão encontram-se no eixo Sudoeste. As causa apontada através da coleta de
dados foi a falta de política pública, e este subindicador foi avaliado com RM.
Conforme relatado na revisão bibliográfica, sabe-se que as empresas de alto padrão
seguiram as classes A/B e o eixo sudoeste foi valorizado pelo próprio poder público
que investiu na região.
Já o ponto notável do subindicador 28 é o emprego, ou seja, oferta de
empregos nas empresas de alto padrão, para que as classes A/B possam residir e
trabalhar na região. O subindicador também foi avaliado com RM. As medidas
mitigadoras dos subindicadores 27 e 28, dependem das políticas públicas, incentivo
e apoio do governo, além da renovação urbanística e segurança da região. Os dois
subindicadores foram avaliados com relevância alta, fazendo parte dos requisitos
para a volta ao centro.
IV.

Consciência
O subindicador Consciência através da coleta de dados aponta um

subindicador com risco alto (RA), dos três subindicadores listados, ou seja, 33%
destes subindicadores foram avaliados com RA e 67% são foco do trabalho e os
respectivos riscos não foram avaliados (Figura 25).

Figura 25: Distribuição da avaliação do indicador Consciência
Fonte: Elaborado pela autora
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Este subindicador – consciência - refere-se a ideologia, ao que existe na
cabeça das pessoas, ou seja, o que as pessoas acham ou pensam sobre a região
central, os conceitos e preconceitos já determinados na mente das classes A/B.
Pessoas que, muitas vezes, nunca foram ao centro e mesmo assim dizem que não
querem ou não gostam da região, por inúmeras razões que nem sempre condizem
com a total realidade.
Os subindicadores 29 e 30 não puderam ser avaliados completamente, pois
são o foco do trabalho. Ambos referem-se ao predomínio de uma única classe social
na região, ou seja, classes C/D. o ponto notável do subindicador 29 é o nível social
existente e o ponto de controle é remanejar os moradores de rua e criar centros de
recuperação. Já o ponto notável do subindicador 30 é a classe social e o ponto de
controle é mescla das classes sociais. O ponto critico de ambos é a continuação da
segregação, ou seja, continuar somente as classes sociais C/D e consequentemente
manter a desvalorização da região central.
Para o grupo pesquisado estes subindicadores tem relevância alta, são
requisitos para morar no centro, ou seja, eles não querem dividir o espaço com os
menos favorecidos, apesar de hoje em dia, muitos destes residirem em bairros que
contenham favelas próximas as suas residências.
O foco do trabalho é atrair a população de alta renda para residir, trabalhar e
usufruir – através de polos atrativos, de lazer e de turismo - do centro de São Paulo
diariamente,

portanto

não

pôde

ser

avaliado

as

causas,

probabilidades,

consequência e riscos destas classes A/B retornarem, ou não, para a região.
Ao longo desta análise de riscos estão sendo recomendadas medidas que
devem ser implantadas na região, visando a atratividade para o público alvo, mas
sem segregar, o objetivo é mesclar tanto os níveis sociais – mescla de renda –
contradizendo o grupo pesquisado, quanto os diversos usos das edificações –
mescla de usos (multifuncionais).
Foi avaliado com RA o subindicador 31, que refere-se ao preconceito com
relação a exclusão social e presença dominante das classes sociais inferiores no
centro. O grupo considerou este subindicador com relevância alta, ou seja, mesmo
sendo favoráveis a moradia no centro provavelmente não migrariam para a região,
pois, as pessoas do convívio social e familiares, poderiam não entender e acreditar
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que estavam mudando para a região por estarem “falidos” financeiramente, por
exemplo.
Ao contrário do que a coleta de dados do grupo pesquisado aponta, a
proposta do presente trabalho não é retirar a população menos favorecida da região,
mas sim, reabilitar suas moradias através de programas sociais, gerando assim a
mescla de renda na região. Ricos e pobres usufruindo e desfrutando do centro da
cidade, já que o centro de São Paulo está localizado no “lugar de maior
sobreposição de usos e interesses dos diferentes estágios de desenvolvimento da
sociedade brasileira” (RAMOS, 2009 pg. 25).
V.

Segurança
No indicador Segurança, todos os cinco subindicadores foram avaliados com

RA (Figura 26).

Figura 26: Distribuição dos riscos do indicador Segurança
Fonte: Elaborado pela autora

A falta de iluminação nas ruas e espaços públicos da região central subindicador 32 - foi avaliada com RA, pois pode gerar violência com os usuários e
residentes. Recomenda-se modernização das luminárias e lâmpadas dos espaços
públicos, assim como, o aumento na quantidade de luminárias – melhor distribuição
das mesmas ao longo das ruas – e aumento da potência das lâmpadas quando
forem insuficientes para iluminar os espaços.
O Departamento de Iluminação Pública – ILUME - atua no desenvolvimento
tecnológico e em ações que visam aumentar a eficiência do parque instalado,
promovendo o aumento da luminosidade com a redução do consumo de energia das
cidades. Ele implantou o Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente –
Reluz, com objetivo de promover o desenvolvimento de sistemas eficientes de
iluminação pública, contribuindo para a melhoria das condições de segurança e
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qualidade de vida nas cidades brasileiras, inicialmente este programa atendeu os
bairros periféricos, mas há proposta para implantar o programa RELUME, que
atenderá as demais regiões (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2012).
A falta de segurança, fiscalização e consciência pública foi avaliada como
causa para os subindicadores do número 33 ao 36, onde a categoria de
probabilidade e consequência são grandes e o risco alto (RA). O ponto notável do
subindicador 33 refere-se ao consumo de drogas e do subindicador 34 a falta de
segurança. Já o ponto de controle é o aumento do policiamento e redução da
violência e pontos de drogas, respectivamente. O ponto crítico de ambos é a
criminalidade. Importante ressaltar que os problemas com uso de drogas
(subindicador 33) não é específico apenas na região central, é um problema
generalizado em todo país, em diversas regiões.
O ponto notável do subindicador 35 é a presença do comércio informal, o
ponto de controle é a regularização e locais específicos para os ambulantes e o
ponto crítico é a degradação da região. Com relação ao subindicador 36 o ponto
notável é a violência na região, o ponto de controle é zerar o número de assaltos e
ocorrências. E o ponto crítico é não zerar a criminalidade. Este problema é
generalizado em todo país, não é um problema pontual e específico do centro,
porém, tal fator pode ser intensificado, já que as ruas encontram-se vazias no
período noturno e aos finais de semana, favorecendo assim a ação dos criminosos.
Para estes subindicadores são o reforço do policiamento ostensivo na região,
24 horas por dia, reprimindo as ações dos criminosos, da prostituição, assim como a
presença de usuários de drogas. Além das ações de prevenção e eliminação das
causas que geram a violência. Todos subindicadores têm relevância extremamente
alta para o grupo pesquisado e são requisitos para a decisão de mudar ou não para
o centro.
VI.

Econômico
O indicador Econômico refere-se renovação e requalificação das edificações

e consequentemente a relação custo benefício das unidades vendidas na região,
neste, o risco dos dois subindicadores foram avaliados com RA (Figura 27).
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Figura 27: Distribuição dos riscos do indicador Econômico
Fonte: Elaborado pela autora

O ponto notável do subindicador 37 (relação custo benefício) refere-se a
relação custo benefício dos imóveis da região e o ponto de controle é criar um
número aceitável de comodidades para atrair as classes A/B. Com relação ao
subindicador 38 o ponto notável são os prédios e o ponto de controle a relação custo
benefício na região visando eliminar a degradação. O ponto crítico de ambos é não
criar a relação custo benefício atraente e a causa é a falta da renovação ou
requalificação das edificações.
Além da implantação de quadras multifuncionais o foco deste trabalho
também é recomendar e estimular as práticas de requalificação e renovação das
edificações e do espaço urbano central. Chegou-se a estes dados através da
literatura pesquisada e da coleta de dados do grupo pesquisado. A requalificação e
renovação, foram solicitadas como polo atrativo para as classes A/B, por isso, este
trabalho recomenda uma série de ações que devem ser implantadas em conjunto,
atendendo aos anseios da sociedade (classes A/B).
Estes subindicadores foram avaliado com relevância alta para o grupo,
porém, o grupo deixou claro que se o centro já estiver recuperado o valor dos
imóveis não interferem na decisão da compra, mas se o centro estiver como está
hoje, os imóveis devem ter o atrativo financeiro que estimulem a compra pelas
classes A/B. Na APP quantitativa foram levantados os seguintes números: Se os
custos do imóveis forem 30% mais baixos que em regiões valorizadas (Eixo
Sudoeste) atende, se for 10% menor é regular e se for o mesmo preço, não atende.
O risco de 2 subindicadores não foram avaliados, portanto dos 38, foram
avaliados 36 subindicadores, sendo 18 RA, 17 RM e 1 RB, gerando a seguinte
composição 50% RA, 47% RM, 3% RB (Figura 28).
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Figura 28: Distribuição dos riscos nos 36 subindicadores
Fonte: Elaborado pela autora

Após análise de todos subindicadores foram unificados os requisitos
necessários para estimular a decisão positiva, das classes A/B, para migrarem para
a região central de São Paulo, conforme descrito no capítulo seguinte.
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CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA AS CLASSES A/B RESIDIR NO CENTRO DE
SÃO PAULO

Segundo Bernstein (1997), os fatores essenciais para a tomada de decisão
sob incerteza são a racionalidade e a medição. O comportamento racional faz com
que as pessoas tratem as informações de forma objetiva e não tenham tendências
obstinadas para o otimismo ou pessimismo, quando ocorrem os erros são aleatórios.
Segundo YU (2011), decidir é um dos atos humanos que são realizados
diversas vezes ao dia, desde decisões simples, até decisões complexas e de grande
responsabilidade, que traduzem momentos marcantes na vida e podem interferir no
sono e na qualidade de vida das pessoas.
Após a segregação e consolidação das informações por relevância obtidas
através da coleta de dados do Q6, verifica-se que a decisão de morar no centro, ou
não, depende de alguns requisitos, conforme demonstrado no diagrama (Figura 29),
a seguir.

Figura 29: Diagrama de interferência dos subindicadores que podem influenciar na decisão
das classes A/B em migrar para o centro de São Paulo
Fonte: Elaborado pela autora
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As preocupações, riscos altos e relevâncias apontadas anteriormente (nos
quadros Q4, Q5 e Q6) são exemplos de incertezas que afetam a decisão das
classes A/B com relação a morar ou não no centro de São Paulo e, esta decisão,
pode interferir na qualidade de vida das pessoas.
O ato de tomar decisões é um dos momentos mais críticos na administração
de qualquer empreendimento humano e está envolta das limitações humanas com
seus aspectos de afetividade, relacionamentos, interesses e de toda complexidade
organizacional (YU, 2011).
Se o centro possuir (i) Empregos para as classes A/B; (ii)Preservação do
patrimônio histórico; (iii) Comércio voltado para o público A/B; (iv)Áreas verdes;
(v)Garagens nas edificações; (vi)Áreas de Lazer na região; (vii)Requalificação e
Renovação das edificações; (viii)Limpeza urbana e (ix)Valor do imóvel mais baixo
que nas outras regiões, as classes A/B mudam para o centro, ou seja, a decisão é
positiva, e acredita-se que esta ação estimule a renovação da região.
Caso o centro continue com o quadro de (i)Violência; (ii)Poluição sonora, visual
e ambiental; (iii)Repleto de ambulantes; (iv)Presença de moradores de rua;
(v)Houver preconceito da sociedade e (vi)continuar com a presença apenas das
classes de baixa renda, as classes A/B não mudam para o centro, ou seja, a decisão
é negativa, desta forma o centro permaneceria degradado.
Após a coleta de dados e EAR, tem-se os seguintes requisitos apresentados pelo
grupo pesquisado:
1. Implantação de segurança intensiva na região, 24 horas por dia, inibindo as
ações dos criminosos, tráfico e usuários de drogas e a violência em geral.
2. Medidas para redução e contenção da poluição (sonora, visual e ambiental)
3. Limpeza periódica e modernização das vias
4. Renovação, requalificação e construção de edificações
5. Ausência de ambulantes na região
6. Vagas de garagens
7. Elevar o nível social dos moradores da região, iniciando pela retirada dos
moradores de rua
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8. Implantação de parques e praças e aumento de áreas verdes
9. Aumento dos estabelecimentos de lazer como restaurantes, bares e casas
noturnas para o público A/B
10. Preservação do Patrimônio Histórico
11. Presença de empresas de alto padrão na região, disponibilizando empregos
12. Instalação de comércio específico para o público A/B
13. Custos reduzidos nos imóveis, se o cenário do centro ainda estiver degradado
e desvalorizado, caso contrário, o valor do imóvel não será a condição
principal para a decisão da compra.
Tem-se também os seguintes critérios:
i.

Transporte público
 Um ponto de acesso ao nodal de transporte a cada 100 metros


ii.

Intervalo entre cada ônibus/trem de 1,5 minutos (90 segundos)
Estacionamento / Garagens

 Duas vagas por domicílio
 Quatro vagas por conjunto comercial

iii.

Cinquenta vagas por quadra
Requalificação / Renovação


iv.

Vizinhança com 80% das edificações requalificadas ou renovadas
Localização / Proximidade aos estabelecimentos


v.

200 metros de distância dos estabelecimentos corriqueiros
Limpeza


vi.

Coleta de lixo diária
Comércio

 Excluir os vendedores ambulantes da região
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vii.

Instalar comércio de alto padrão a 400 metros das edificações
Nível social


viii.

Elevar o nível social da população residente e dos usuários da região
Relação custo benefício dos imóveis


Imóveis 30% mais baratos que outras regiões, se o centro continuar

degradado, caso contrário, não será necessária a adoção deste critério.
É importante salientar que sem a implantação dos critérios, os requisitos não
serão funcionais, ou seja, não atenderão os anseios do grupo pesquisado.

7.1 Aplicação dos requisitos e critérios na região central de São Paulo
De fato muitas ações devem ser tomadas para atrair as classes A/B para residir
ou simplesmente frequentar a região central de São Paulo. A aplicação dos
requisitos e critérios foi dividida em três etapas como é explicado a seguir.
Partindo da coleta de dados que foi realizada com o grupo pesquisado constatase que as providências que referem-se a segurança, poluição, degradação, falta de
áreas verdades e a presença de vendedores ambulantes são cruciais para o início
da valorização da região por estas classes sociais. Sendo assim as primeiras
medidas para a recuperação da região devem ser iniciadas pelos requisitos e
critérios que relacionam-se com estes pontos, esta é a primeira etapa do processo
de aplicação dos requisitos e critérios na região.
Outros pontos também foram analisados como importantes para a atratividade
da região e devem ser trabalhados na segunda etapa, são eles: falta de
estacionamento, falta de áreas de lazer, falta de empresas e comércio padrão A,
presença das classes C/D e a falta de interesse das classes A/B pela região, ou
seja, a região ainda não é considerada uma área nobre e valorizada pela sociedade.
Os requisitos e critérios que relacionam-se com estes tópicos devem ser trabalhados
na segunda etapa do processo de implantação destas medidas como forma de atrair
todas as classes sociais para a região.
Na terceira etapa devem ser trabalhados os requisitos e critérios que referem-se
a baixa qualidade da infraestrutura local, trânsito excessivo, baixa quantidade e
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qualidade do transporte público e equipamentos urbanos danificados ou em
condições inapropriadas. Estes tópicos podem ser analisados na última etapa, pois
não tem alta relevância para o grupo pesquisado, ou seja, se as duas etapas
anteriores forem implementadas a região já estará atraindo o público alvo e com a
implementação da terceira etapa será completamente atrativa e atenderá a todos os
requisitos e critérios solicitados pelo grupo pesquisado – este grupo representa as
classes A/B.
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APLICAÇÃO DOS SUBINDICADORES
Seguindo a sequência do fluxograma do trabalho (Figura 30), foram elaborados

dois Quadros Q7 e Q8, como forma de avaliação no atendimento aos 38
subindicadores, tanto nos empreendimentos multifuncionais citados no texto, quanto
nos edifício requalificados e renovados.

Figura 30: Fluxograma do Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

8.1 Consolidação dos empreendimentos multifuncionais no atendimento aos 38
subindicadores
A seguir foi apresentado o Quadro 07 (Q7) com a avaliação do atendimento,
ou não, dos 38 subindicadores nos sete empreendimentos multifuncionais citados ao
longo da revisão bibliográfica.
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Subindicadores

Edifício
Copan
(SP)

Conjunto
Nacional
(SP)

Galeria
Nova
Barão
(SP)

World Trade
Center WTC
(SP)

1

Atende

Atende

Atende

Não Atende

2

Atende

Atende

Atende

Não Atende

3

Atende

Atende

Atende

Não Atende

4

Atende

Atende

Não

Não

Não

Atende

Atende

Atende

Não

Não

Não

Atende

Atende

Atende

7

Atende

Atende

8

Atende

Atende

9

Atende

10

5

6

11

12

Não

Brascan
Century
Plaza
(SP)

Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende

Rockefeller
Center
(NY)

Battery
Park
(NY)

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Não

Não

Atende

Atende

Não

Não

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Não Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Não Atende

Atende

Atende

Atende

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Não
Atende

Atende

Atende

Não
Atende

Não
Atende

Não Atende

Não
Atende

Não

Não

Não

Atende

Atende

Atende

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

aplicável

17

Atende

Atende

Atende

Não Atende

Atende

Atende

18

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

13

14

15

16

Não
Atende

Não
Atende
Atende
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Subindicadores

Edifício
Copan
(SP)

Conjunto
Nacional
(SP)

Galeria
Nova
Barão
(SP)

World Trade
Center WTC
(SP)

19

Atende

Atende

Atende

Não Atende

20

Atende

Atende

Atende

Atende

21

Atende

Atende

Atende

22

23

24

25

26

27

Não
Atende
Não
Atende

Atende

Atende

Não
Atende
Não
Atende

Não

Não

Não

Atende

Atende

Atende

Não

Não

Não

Atende

Atende

Atende

Não
Atende
Não
Atende

Atende

Atende

Não
28

Atende
Atende
Não

29

Atende
Atende
Não

30

Atende
Atende
Não

31

Atende
Atende
Não

32

Atende
Atende
Não

33

Atende
Atende
Não

34

Atende
Atende

Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende
Não
Atende

Brascan
Century
Plaza
(SP)

Rockefeller
Center
(NY)

Battery
Park
(NY)

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Não Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Não Atende

Não
Atende

Não
Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende
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Subindicadores

Edifício
Copan
(SP)

Conjunto
Nacional
(SP)

Não
35

Atende
Atende

Galeria
Nova
Barão
(SP)

Não
Atende

World Trade
Center WTC
(SP)

Brascan
Century
Plaza
(SP)

Rockefeller
Center
(NY)

Battery
Park
(NY)

Atende

Atende

Atende

Atende

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

Atende

36

Não
37

Atende
Atende
Não

38

Atende
Atende

Não
Atende
Não
Atende

Quadro 7 (Q7): Análise dos empreendimentos multifuncionais em relação ao atendimento
dos 38 subindicadores
Fonte: Elaborado pela autora

Após análise verifica-se que os empreendimentos americanos – Rockefeller
Center e o Battery Park atendem o maior número de subindicadores levantados 84%; O Conjunto Nacional atende 76%; O Brascan Century Plaza atende 71%; o
WTC atende 66%; o Copan atende 37% e o Nova Barão atende 29%. Distribuídos
da seguinte forma:
Dos 38 subindicadores avaliados tem-se a seguinte composição:
 Edifício Copan – Atende (14) / Não atende (22) / Não aplicável(2)
 Conjunto Nacional – Atende (29) / Não atende (7) / Não aplicável(2)
 Galeria Nova Barão – Atende (11) / Não atende (25) / Não aplicável(2)
 World Trade Center – Atende (25) / Não atende (11) / Não aplicável(2)
 Brascan Century Plaza – Atende (27) / Não atende (9) / Não aplicável(2)
 Rockefeller Center – Atende (32) / Não atende (4) / Não aplicável(2)
 Word Financial Center – Atende (32) / Não atende (4) / Não aplicável(2)
Com os resultados apurados visualiza-se o melhor desempenho dos
empreendimentos implantados nos Estados Unidos. O desempenho do Copan (37%)
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e o Nova Barão (29%), refletem numericamente o afastamento das Classes A/B,
mas por meio das informações coletadas, tem-se parâmetros de como recupera-las,
caso seja de interesse das empresas e do Governo.
8.2 Análise dos conceitos de requalificação e renovação, acrescido de novas
construções, no atendimento aos 38 subindicadores
A seguir foi apresentado o Quadro 08 (Q8), o mesmo avalia se os 38
subindicadores são atendidos nas edificações requalificadas, renovadas e novas.
Subindicadores

Requalificação

Renovação

Novas
construções

1

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

2

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

3

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

4

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

5

Depende

Depende

Depende

6

Depende

Depende

Depende

7

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

8

Depende

Depende

Não atende

9

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

10

Depende

Depende

Depende

11

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

12

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

13

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

14

Não atende

Atende

Atende

15

Atende

Atende

Atende

16

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

17

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

18

Atende

Atende

Não atende

19

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
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Subindicadores

Requalificação

Renovação

Novas
construções

20

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

21

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

22

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

23

Não atende

Atende

Atende

24

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

25

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

26

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

27

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

28

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

29

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

30

Depende

Depende

Atende

31

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

32

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

33

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

34

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

35

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

36

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

37

Depende

Depende

Atende

38

Atende

Depende

Depende

Quadro 8 (Q8): Avaliação dos edifícios (requalificado, renovado e novo) em relação ao
atendimento dos 38 subindicadores
Fonte: Elaborado pela autora

Do total dos 38 subindicadores, apenas 11 são aplicáveis, o restante não
dependem do empreendimento, mas sim de medidas que devem ser implantadas –
como projeto urbano - pelos órgãos públicos.
Dos 11 subindicadores avaliados tem-se a seguinte composição:
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 Edifício requalificado – Atende (4) / Depende (5) / Não Atende (2)
 Edifício renovado – Atende (5) / Depende (6) / Não Atende (0)
 Edifício novo – Atende (8) / Depende (1) / Não Atende (2)
Portanto o edifício novo atende 73% dos 11 subindicadores, o renovado 45% e o
requalificado 36%.
Os subindicadores avaliados com o termo “depende”, podem atender, ou não, os
subindicadores, mas dependem de uma série de fatores que devem ser analisados
especificamente, conforme a situação real. Por exemplo: O subindicador 5 refere-se
a vagas de garagens na edificação, as edificações requalificadas foram avaliadas
com o termo “depende”, pois esta resposta depende da edificação que será
transformada, caso tenha vagas, o edifício requalificado atende, caso não, ele não
atende. O edifício renovado também pode atender ou não, se a edificação tiver
vagas ou se possuir área para implantação de novas vagas, ele atende, caso
negativo, ele não atende. No caso da edificação nova atende, já que será construída
do “zero”.
Portanto os seis indicadores: infraestrutura, lazer, segurança, trabalho,
consciência e econômico foram eficazes para elaborar a estrutura de pesquisa, bem
como os subindicadores listados no Q4 e avaliados individualmente.
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CONCLUSÃO
Historicamente o centro de São Paulo possuí empreendimentos multifuncionais,

desde a década de 30, mas com a degradação do centro e o zoneamento que
limitou os usos por região, o centro, também, desvalorizou-se.
Hoje, com o (lento) retorno da população à região e o apoio dos órgãos públicos,
a tendência é o crescimento do centro e consequentemente a valorização do metro
quadrado. A proposta para a aceleração deste processo de renovação e o
crescimento correto e direcionado é, por meio da implantação de quadras
multifuncionais, além das ações de renovação e requalificação, para isso, deve
existir uma ação conjunta.
Esta ação refere-se as três esferas – público, privado e população - com apoio
dos órgãos públicos em relação a viabilidade dos projetos no que refere-se ao
zoneamento e áreas tombadas, a participação da população interagindo com este
processo de renovação, além da participação dos investidores, empresários locais e
das grandes empresas.
A característica das quadras multifuncionais é oferecer moradia, trabalho,
serviços, lazer e entretenimento na mesma área. Isto significa não perder horas com
deslocamentos em função dos congestionamentos constantes nas grandes cidades,
e não se expor aos riscos inerentes das ruas, presentes nos tempos atuais.
As quadras multifuncionais podem contribuir para a redução do caos urbano,
pois as pessoas não precisam se deslocar de uma região para outra, de modo a
exercer suas atividades. Com a velocidade da internet, das notícias e do dia-a-dia de
trânsito e longas distâncias, típicos das grandes cidades como São Paulo, a
população vive sob constante estresse, principalmente pelo caos que tem que
enfrentar para se deslocar de uma região para outra. O homem contemporâneo
possui aversão à perda de tempo que pode significar perda de dinheiro e/ou perda
de qualidade de vida.
Acredita-se que as classes A/B migrariam para as quadras multifuncionais na
região central, desde que as mesmas possuíssem no mínimo 80% dos
subindicadores solicitados através da coleta de dados – APP, além do atendimento
aos requisitos e critérios definidos no capítulo anterior. Acredita-se também que a
implantação de quadras multifuncionais agregadas à renovação e requalificação das
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edificações existentes no centro de São Paulo, com foco nas classes A/B, podem
contribuir para a revalorização e enobrecimento da região.
Além de todos problemas do centro, listados anteriormente, a região está tão
popular, com predomínio das classes mais baixas, que outro grande desafio é fazer
a mescla de renda, atrair as classes A/B de volta, já que o grupo pesquisado não
pretende mesclar e sim retirar a população das classes inferiores as deles. O centro
é repleto de infraestrutura, equipamentos culturais e serviços, e ainda é muito
frequentado e utilizado pela população. Ao aumentar o número de residentes, e
pessoas na rua a sensação de segurança seria ampliada – um dos maiores
problemas – já que a região começaria a ter vida noturna e aos fins de semana.
Hoje, com a região central ainda degradada, é possível adquirir um imóvel
grande pelo mesmo preço de um apartamento pequeno em regiões distantes do
centro
O centro necessita de um projeto habitacional que contemple moradia social
para as classes mais pobres e apartamentos de diversos padrões para as classes
A/B, ou seja, além de empreendimentos com mescla de usos - comércio, serviços,
habitações, lazer, cultura, entre outros - deve existir também a mescla de renda. O
que estimulará os investimentos privados a prática da renovação, requalificação e a
incorporação de novas construções, além dos investimentos públicos em limpeza,
segurança e infraestrutura.
Acredita-se também na viabilidade de tornar locais degradados em regiões
habitáveis, e uma forma de estancar a degradação é a integração das classes A/B
na região, em face da enorme infraestrutura subutilizada, especialmente no período
noturno.
Através da implantação de quadras multifuncionais voltadas para o público A/B o
perfil do centro será modificado e o espaço, que é farto em equipamentos culturais e
infraestrutura, será retomado. Além de trazer movimentação 24 horas por dia, todos
os dias da semana na região. Com novos usuários o mercado irá se adequar e
consequentemente

serão

acelerados

os

investimentos

com

relação

aos

equipamentos urbanos, comércio, serviços e lazer.
Outro ação importante para ser implementada como forma de renovação da
região central é o uso da região como polo de turismo, assim como acontece na
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Times Square, em Nova York, através da implantação e modernização de novas
salas de cinemas, teatros, implantação de casas de espetáculos, museus, espaços
para feiras de artesanato, bares, restaurantes, praças, áreas verdes, comércio
noturno, além de hotéis e flats para acomodar os turistas que estariam transitando
pela região em todos os períodos do dia e principalmente à noite.
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10 REFLEXÃO FINAL DO AUTOR
Ao final deste estudo, fazendo uma pergunta pessoal – Eu moraria no centro de
São Paulo hoje? – surgiram outras preocupações. A resposta inicial foi não, mas por
que não? Por todos os fatores descritos ao longo deste trabalho. Mas,
principalmente pela falta segurança, falta de garagens nas edificações, escassez de
áreas verdes, poluição visual, sonora e ambiental, falta de áreas de lazer abertas,
enfim, o centro hoje não possui atrativos que induzam a saída dos bairros, mesmo
admirando a região, a arquitetura e tudo o que o centro representou.
Quando pensa-se nos usuários que moram no centro a primeira impressão que
tem-se é que os moradores são artistas, pessoas jovens e solteiras morando nesta
região. Mas por que? Só as pessoas “alternativas” são capazes de viver no centro?
Não é um local destinado para as famílias, contendo crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos?
Há ainda muito a mudar na nossa cultura, principalmente na ideologia das
classes A/B, muitos simplesmente não morariam no centro por puro preconceito,
claro que a região está num processo lento de renovação, mas o preconceito ainda
interfere na decisão das classes altas em morar em uma região com vizinhos de
rendas baixas e abrir mão do transporte individual e utilizar o transporte público, farto
na região central.
Muitas moradores de Manhattan, pertencentes a classe A, utilizam transporte
coletivo para se locomover, o prefeito da cidade de Nova York utiliza o metrô para ir
ao trabalho, mas infelizmente, no Brasil as classes de maior poder aquisitivo
acreditam que o andar de transporte coletivo no país é só para os pobres, mas
quando vão a Europa ou Estados Unidos utilizam o transporte público e acham
fantástico.
Claro que em São Paulo a rede de metrô é insuficiente para os deslocamentos,
as linhas são curtas e os valores das corridas dos táxis são elevadas, diferente de
Nova York que possui ampla rede de metrôs e táxis com valores mais baixos, mas
há ainda um grande caminho a percorrer e superar, não só com relação a
recuperação física da região central, a ampliação das redes de metrôs e trens, a
eficiência quanto a segurança e infraestrutura, como também na forma de pensar e
agir das classes A/B.
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No ano de 2004 procurando imóveis para comprar, e resolve-se olhar alguns na
região central, vários edifícios foram visitados. Um deles foi um apartamento em
frente ao rio Tamanduateí, próximo ao Mercado Municipal, o mesmo foi descartado,
pois o odor era forte, a poluição visual e sonora era enorme, a edificação não
possuía garagem e o local, apesar de muito próximo a estação de metrô, inseguro
após as 19h, já que não tinha movimento.
Outros apartamentos foram visitados nas regiões da República e São Bento e os
imóveis em si eram ótimos, pé-direito alto, apartamentos amplos, bem ventilados e
iluminados, arquitetura bela e custo benefício atrativo, mas também foram
descartados, pois pela janela verificava-se a falta de segurança da região, com a
presença dos moradores de rua e esvaziamento noturno, seria complicado chegar
em casa após as 21h, então as ruas desertas no período noturno, a presença dos
moradores de rua e mais uma vez a falta da garagem contribuiu para a recusa dos
imóveis.
Nas estações de metrô da Marechal Deodoro e Santa Cecília foram visitados
alguns imóveis, nestas regiões as áreas públicas eram melhores, limpas,
arborizadas, transmitia segurança, ou seja, um local bom para residir, mesmo sem
garagem despertou interesse, porém, o preço dos apartamentos nestas regiões
eram muito superiores ao das áreas degradadas do centro. Nestes casos, o custo
beneficio não era atrativo, já que com o mesmo valor do imóvel sem garagem na
região, era possível adquirir um imóvel menor, com garagem, porém com valor
inferior ou igual ao ofertado.
O cenário de visitar imóveis degradados e abandonados é deprimente, alguns
imóveis que foram apresentados estavam vagos há muitos anos. Eram grandes
imóveis ofertados com valores um pouco reduzidos, mas quando verificava-se o
tamanho da obra de reforma que deveria ser realizada inviabilizava a ideia da
compra.
Mas então por que trocar um imóvel com garagem em uma região arborizada
em bairro residencial “seguro” por um imóvel sem garagem na região central? Qual
seria o motivador? Como fazer o centro voltar a ter o glamour de antigamente?
Como transformar o centro em uma Times Square? Como fazer as pessoas das
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classes A/B se desvincularem do transporte individual e optarem pelo transporte
coletivo?
Algumas questões não conseguiremos responder neste trabalho, deverão ainda
ser estudadas, pesquisadas e analisadas. O assunto não se esgota, mas o fato é
que além do trabalho de recuperação da região central em conjunto com vários
atores, será necessário uma mudança comportamental. As população deve se sentir
“dona” do centro, um espaço público democrático que pertence a toda população –
ricos, pobres, brancos, negros, jovens e idosos - e deve ser utilizado por todos.
Será necessário trabalhar positivamente a imagem do centro de São Paulo, para
que as pessoas tenham prazer em frequentar a região, levar seus filhos, encontrar
os amigos, de forma que as crianças desde pequenas aprendam a gostar e apreciar
o centro, assim como os jovens, adultos e idosos (muitos viram o centro no seu auge
e hoje em decadência).
Mesmo implantando quadras multifuncionais, reabilitando e requalificando
edificações com foco no público A/B, a concorrência com os lançamentos
residências será muito grande, já que os condomínios residências possuem grandes
áreas de lazer, são chamados “condomínios clubes”, com piscinas, churrasqueiras,
salão de festas infantil, espaço bebê, espaço criança, espaço gourmet, sala de
ginástica, quadras, campos gramados, espaço para animais de estimação, muitos
ainda contêm pistas de patinação, pistas de Cooper, salão de SPA ou ainda salão
de beleza.
Algumas características são comuns nos lançamento dos apartamentos para as
classes A/B, como os grandes terraços gourmets, além das cozinhas abertas, suítes,
lavabo e a opção de ampliar a sala desfazendo de um dormitório. Outro atrativo é a
quantidade de vagas de garagem, que começam com duas e chegam até cinco ou
seis vagas por unidade.
Mas será que seria possível implantar condomínios com estas características na
região central? Se estes condomínios fossem implantados no centro iriam atrair a
classes A/B? São perguntas que também não conseguiremos responder neste
trabalho, mas devem ficar para reflexão, disponíveis para um novo estudo.
Outra pergunta importante é: As classes A/B morariam em quadras
multifuncionais no centro de São Paulo? As quadras e empreendimentos
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multifuncionais são tendência em todo mundo e em São Paulo eles estão sendo
implantados em regiões mais nobres das zonas sul e oeste, e mesclam edificações
residenciais, flats, hotéis ou edifícios residenciais, edificações corporativas e
comércio no pavimento térreo, praça de alimentação, além de áreas livres e verdes
interligando os espaços. Muitos destes empreendimentos incorporam universidades,
cinemas ou laboratórios médicos nos empreendimentos, o que também aumenta o
fluxo diário de pessoas no empreendimento.
O caminho a percorrer é extenso, os problemas a serem resolvidos são
inúmeros, a mudança no comportamento e atitude da população com relação ao
centro é um desafio que deverá ser muito bem trabalhado. Além dos órgãos
públicos, empresas privadas, investidores e empreendedores agindo em prol da
renovação da região central, é muito importante o apoio e a conscientização da
população de todas classes sociais, acredita-se que só assim será possível a
aceleração no avanço da tão idealizada recuperação e revalorização do centro de
São Paulo, que há muitos anos, vem sendo discutida, pesquisadas e implantadas,
mas infelizmente, até aqui, sem grande êxito com relação ao espaço urbano.
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Anexo I – Relação dos participantes do grupo de pesquisa - brainstorming
1. Alexsander Amaro Parpinelli
2. André Luiz Gonçalves Scabbia
3. André Delfino Azevedo
4. Camila Pimentel Dias
5. Carolina dos Santos Pereira
6. Carolina Paradiso de Carvalho
7. Danielle Martins Eloy de Araújo
8. Dirceu Sergio Tomasini
9. Enio Takeo Narimatsu
10. Fellipe Pastore de Santana
11. Leandro Macedo Matteucci
12. Lidiane Maria Batista
13. Luciano Milano Filho
14. Marcos dos Santos Miguel
15. Nilton Ferri Roque
16. Rafael Barreto Castelo da cruz
17. Vera Lucia Caputo

