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RESUMO
O intuito deste trabalho é relatar e estudar os aspectos que levaram a
conscientização e a redução de gastos públicos destinado à locações de
imóveis como também, apresentar diretrizes e ferramentas para propostas de
otimização de espaços, compartilhamento de uso, estudo de viabilidade de
reformas e nova destinação de uso para os edifícios públicos, dessa forma,
espera-se fornecer subsídios e elementos técnicos para a tomada de decisão
de dirigentes e administradores públicos com base no modelo elaborado
utilizando a metodologia de Árvore de Decisão. Este método auxilia a análise
de cenários complexos de forma visual e permite que se tome uma decisão
mais embasada e assertiva.
Palavras-chaves: locação de móveis; redução de gastos; tomada de
decisão ; árvore de decisão.

ABSTRACT
Rent vs Own: a study of state of sp government's buildings
The purpose of this paper is to study and demonstrate the various
aspects that have raised awareness and resultant reduction of public expenses
related to real estate leasing costs as well as to introduce some outline tools
and process guidelines which will further enable proposals to be created for
space optimization, shared space solution, study for viability for refurbishment
and new space allocation for public building usage. The expected outcome of
this study, through the adoption of this model which is leveraging the Decision
Tree methodology, is a more proactive approach to deliver subsidies
encompassing technical elements in order to support the decision making
process of public managers and administrators. This method supports the
analysis of complex scenarios, visually displaying the data allowing a more
informative and assertive decision to be taken.
Key-Words: real estate leasing; supply reduction; decision making;
decision tree.
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1 INTRODUÇÃO

Este Capítulo abordará um breve histórico sobre edifícios públicos e a
importância da obra do Prof. Dr. Francisco de Paula Ramos de Azevedo para o
Estado de São Paulo.
Será exposto também neste capítulo, um panorama sobre as locações de
imóveis públicos e a situação dos edifícios próprios do Estado.

1.1 Histórico – A importância da Obra - Ramos de Azevedo
Engenheiro, arquiteto, administrador, empreendedor e professor, Dr.
Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851 – 1928), graduou-se engenheiroarquiteto na École Speciale du Génie Civil et des Arts et Manufactures da
Universidade de Gand, na Bélgica em 1878. O curso, ministrado por tratadistas
franceses e belgas, é alinhado ao historicismo das escolas politécnicas
européias, em que predominam o estilo neoclássico e o ecletismo. (ITAU
CULTURAL, 2018).
Pela grande habilidade para lidar com o poder público e os interesses
privados, Ramos de Azevedo ocupou diversos cargos de comando e
responsabilidade. Foi diretor da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro,
do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo - Laosp e da Escola Politécnica de
São Paulo - Poli, conselheiro da Caixa Econômica de São Paulo e da
Comissão Administrativa do Theatro Municipal, e presidente do Instituto de
Engenharia e da Comissão de Obras da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo.
Visconde de Parnaíba quando ocupava o cargo de presidente da Província
de São Paulo, convidou Ramos de Azevedo para chefiar a Carteira Imobiliária
do Banco da União. Após assumir essa posição, surgiu a oportunidade de
compor a um conjunto de obras que marcaram o cenário urbano da capital
paulista.
Caracterizado por um perfil empreendedor, o Engenheiro Arquiteto Ramos
de Azevedo em 1886 inaugurou o seu próprio escritório localizado na rua
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Boa Vista, um dos pontos de referência da época, lá trabalharam muitos
engenheiros e arquitetos importantes, como, Alexandre Albuquerque e Luiz
Ignácio Romeiro de Anhaia Mello, os quais, também fariam parte do corpo
docente da Escola Politécnica de São Paulo.
Sua primeira obra importante foi a conclusão da Igreja Matriz de
Campinas, ocasião em que conhece o Visconde de Indaiatuba, que, em 1886,
o convida para construir em São Paulo os edifícios da Tesouraria da Fazenda,
da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Polícia, no pátio do Colégio,
conhecidos como "Secretarias de Estado". Com essas obras, estabelece na
capital paulista o maior escritório de projetos do século XIX e início do século
XX: a F. P. Ramos de Azevedo e Cia.
A partir desse marco, foi responsável por diversas obras públicas,
destacam-se como suas principais obras, na cidade de São Paulo:
a) Quartel da polícia, 1888/1891, no bairro da Luz;
b) Escola Normal, 1890/1894, e o jardim-de-infância, 1896, na praça da
República;
c) Escola Prudente de Moraes, 1893/1895;
d) Escola Politécnica, 1895/1897;
e) Asilo do Juqueri, 1895/1898;
f) Liceu de Artes e Ofícios, 1897/1900 (hoje Pinacoteca do Estado de São
Paulo - Pesp);
g) Portal do Cemitério da Consolação, 1902;
h) Theatro Municipal de São Paulo, 1903/1911;
i) Instituto Pasteur, 1903,
j)

Grupo Escolar Rodrigues Alves, 1919, na avenida Paulista;

k) Palácio das Indústrias, 1917/1924, no parque D. Pedro II;
l) Agência central dos Correios, no vale do Anhangabaú, 1922.
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Fotografia 1: Fachada da antiga Secretaria da Fazenda

Fonte: Quaas, Otto Rudolf Instituto Moreira Salles, 2012

Enquanto projetava, Ramos também assumiu diversos cargos públicos e
seguiu com sua carreira de Engenheiro Arquiteto. Em 1895 assumiu o controle
do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, em 1896 é inaugurado o edifício da
Secretaria da Agricultura, em 1897 iniciam-se as obras da Secretaria de Justiça
e da nova ala do Palácio do Governo e, em 1890, Ramos apresenta à Câmara
o Projeto do Teatro Municipal.
Fotografia 2: O início das obras do Palácio da Justiça, ao lado da Catedral da Sé, no
centro de São Paulo, foi anunciado no Estado.

Fonte: Reportagem do Jornal Estado de São Paulo, 1920
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Ativo na política de seu tempo, em junho de 1904, foi eleito senador
estadual, função que exerceu somente por um ano e meio:
“Ramos deixou o importante cargo eletivo por discordar
da então política de protecionismo em relação ao café,
mas que a causa real da saída do senado foi mais ética,
(...) pois havia ficado impedido de empreitar obras do
governo. ” (LEMOS,1993).
Fotografia 3: Fachada da antiga Secretaria da Agricultura

Fonte: Álbum Escritório Técnico do Engenheiro e Arquiteto F. P. Ramos d'Azevedo,
São Paulo, Álbum de Construções - Fachada da Secretaria da Fazenda, 1900 circa.
São Paulo, Pátio do Colégio; Centro, SP, Brasil / Instituto Moreira Salles, 2012

No âmbito do processo de produção civil e urbanístico da cidade de São
Paulo, o engenheiro mantinha a originalidade própria do empreendedor
brasileiro intercalada à influência da tradição arquitetônica européia. Nas
palavras de Lemos, “Ramos não só trouxe os recentes estilos ecléticos
compromissados com atualidades técnicas, como também novos programas
advindos de outras maneiras de morar à moda européia, ou melhor, francesa,
de distribuir os cômodos dentro de etiqueta diversa da nossa. ” (LEMOS,1993).
São Paulo naquela época, começava a experimentar um surto de
desenvolvimento e havia deficiência de mão de obra qualificada de
engenheiros, arquitetos, marceneiros, carpinteiros, serralheiros, pintores,
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escultores, etc. Com a urgência de preparar e qualificar profissionais, Ramos
de Azevedo logo volta sua atenção para a formação de mestres e operários,
capazes de construir grandes obras de fino acabamento e certo apuro artístico.
As construções ecléticas exigiam não apenas mão-de-obra qualificada; era
necessário também utilizar os mais diversos materiais de construção. Muitos
destes materiais eram importados: ferro fundido, forjado, cimento, telhas
cerâmicas, vidros, papéis de parede, madeira de pinho de riga, tintas e
vernizes, ladrilhos, maçanetas, uma infinidade de materiais. A estrutura
metálica da Estação da Luz, por exemplo, foi trazida em navios, diretamente da
Inglaterra.
Ramos de Azevedo era uma pessoa importante e respeitada na Escola
Politécnica de São Paulo, Como vice-diretor entre os anos de 1900 e 1917,
cargo de diretor (1917-1921), associava o cuidado para com a Escola e as
obras de engenharia e arquitetura que executava paralelamente no cenário
urbano da São Paulo do início do século XX.
Segundo Lemos (1993), Ramos de Azevedo gostava de lecionar, como se
o ensino fosse uma religião. Sua obsessão positivista era transmitir
conhecimentos visando o aprimoramento da sociedade.
Fotografia 4: A Escola Politécnica foi instalada inicialmente num sobrado
residencial, mas com o rápido crescimento de suas atividades foi necessário a
construção de novos edifícios Fachada

Fonte: UNICAMP

Apaixonado pela sua profissão, o diretor por vezes chegou a investir com
seu próprio dinheiro em novas tecnologias - o aparelhamento do Laboratório
Tecnológico (hoje IPT) é exemplo deste feito. Seu olhar profissional no que se
refere às construções de edifícios públicos centrava-se na funcionalidade e
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praticidade que estas poderiam oferecer. Já nas residências, procurava manter
maior liberdade de forma e estilo, observando o conforto e a racionalidade dos
espaços

internos.

Assim,

Ramos

de

Azevedo

conseguia

mesclar

harmoniosamente suas habilidades como engenheiro e arquiteto. (Site: Escola
Politécnica, 2018).
Pela imensurável contribuição à capital paulista, Ramos de Azevedo
recebeu diversas homenagens:
1914, teve seu nome incluído no Livro de Ouro do Estado de São Paulo.
1915 recebeu o título de sócio emérito do Grêmio Politécnico
1928 lhe foi ofertado um retrato e, em discurso da inauguração, Willian
Steverson apresentava o engenheiro-arquiteto como um dos responsáveis pelo
progresso de São Paulo.
Fotografia 5: Teatro Municipal - Obra de grande importância na vida profissional de
Ramos de Azevedo

Fonte: UNICAMP

Ramos de Azevedo durante o discurso, foi descrito como aquele que criou
um mundo novo, uma vida inteiramente nova. Forjou o meio e os homens, fez o
artesão e o mestre, o officionor e o artista. Reformou o gosto, despertou o
anseio, hoje comum entre nós, do conforto, do bem-estar e do luxo,
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características das sociedades adiantadas. Nesse mesmo discurso o descreve
como um empreendedor que “passou por uma evolução no estilo de construir”,
ultrapassando os limites “das linhas classicamente puras dos primeiros
edifícios que construiu, chegou, entusiasmado sempre aos bizarros arranhacéus modernos de soberbo porte e sóbria decoração architetonica” (Boletim do
Instituto de Engenharia, 1928).
Segundo Carvalho (2000), Ramos de Azevedo cria para São Paulo a
imagem de uma cidade moderna e cosmopolita, palco de uma oligarquia
agrária que adota padrões de gosto e conforto europeus, sobretudo franceses.

Fotografia 6: Prédio da Escola Normal na Praça de República, inaugurado em 1894.

Fonte: Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo (2004)

Os edifícios de Ramos de Azevedo, contribuíram definitivamente para a
transformação da paisagem construída paulista com obras que "transcendem,
em importância, o significado imediato", uma vez que conformam não apenas
um acervo arquitetônico relevante, mas "uma nova paisagem física e cultural".
(CARVALHO, 2000).
Francisco de Paula Ramos de Azevedo faleceu em 1 de junho de 1928,
deixando, de toda forma, acesa a sua memória candente que a cada ano se
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renova, prova dessa asserção são as inúmeras obras que hoje constituem
marcos arquitetônicos da capital paulistana.

1.1.1 Histórico Centro de São Paulo – GESP
No tempo de Ramos de Azevedo, os imóveis públicos eram referência
de grandiosidade e imponência, tais características são notadas até hoje em
alguns exemplares que permanecem em atividade, principalmente aqueles
localizados na área central da cidade. Em contrapartida, negativamente
agrega-se a este cenário edifícios muito antigos, obsoletos e com custos
elevados de manutenções.
Segundo Buildings (2012), na década de 50 a 60, o centro era o espaço
cultural e intelectual mais importante da cidade. 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.
Até a década de 1960 o centro pertencia predominantemente às classes
sociais de alta renda (A/B) e a maior parte desta população trabalhava na
região. A partir deste período o centro foi abandonado pela alta sociedade,
passando a servir as camadas populares. (RODRIGUES, 2012)
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).
Comin (2004), afirma que a saída das empresas da região central está
fortemente vinculada aos edifícios obsoletos, o trânsito caótico, a violência e a
degradação urbana, porém, a existência das “novas centralidades” foi o fator
que incentivou a migração das empresas e dos moradores de alta renda,
contribuindo para o empobrecimento da região central.
Estudos

realizados

sobre

os

centros

metropolitanos

brasileiros,

demonstram que as transferências de ocupação do Centro foram motivadas
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pelo deslocamento das classes dominantes para outros setores das cidades e
que tal tendência de segregação espacial definiu a direção de crescimento do
Centro principal.(VILLAÇA, 1998)
Segundo Flavio Villaça (1998), esta característica na cidade de São Paulo
se revela desde as primeiras movimentações ocorridas na região central: até a
segunda metade do século XIX, as elites estavam espalhadas em torno do
triângulo formado pelas ruas XV de Novembro, São Bento e Direita, onde eram
consideradas as principais ruas comerciais de São Paulo da época.
A partir do final do século XIX, quando se iniciou o processo de crescente
segregação das camadas de alta renda, as elites começaram a se concentrar
em bairros exclusivos localizados “além-Anhangabaú”. A partir de bairros como
Campos Elíseos, Vila Buarque e Santa Cecília, “(...) as camadas de mais alta
renda começaram seu caminhamento em direção à Avenida Paulista”.
Simultaneamente, já se via nas imediações da Sé, como Glória, Carmo e
Liberdade, a expansão do centro e a ocupação de suas vizinhanças por
camadas de renda mais baixa (VILLAÇA,1998).
Com a consolidação de novos vetores imobiliários no sentido sudoeste, a
alta burguesia e depois a classe média afastaram-se progressivamente do
Centro, carreando a ação do Estado na mesma direção. Também as sedes de
governo seguiram os novos fluxos das elites, mudando-se primeiro o gabinete
do prefeito para o Parque do Ibirapuera (déc. 50) e o do governador para o
Palácio dos Bandeirantes no bairro do Morumbi na década de 60
(VILLAÇA,1998).
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Fotografia 7: Palácio dos Bandeirantes sede do Governo do Estado de São Paulo

Fonte: Autora

De acordo com José (2012), além da mudança dos bairros residenciais de
alta renda, aos poucos, os atributos de centralidade também foram se
transferindo, concretizando progressivamente a expansão do que era antes
reconhecido como Centro.
O objetivo de minimizar o seu tempo de deslocamento ao Centro faz com
que as classes dominantes o tragam em sua direção (VILLAÇA, 1998).
Conforme explica Villaça, a direção de expansão do Centro é definida "(...)
em função da simbiose, da 'amarração' que as classes dominantes
desenvolvem com suas áreas de comércio, serviços e emprego, ou seja, em
virtude da sua inserção na estrutura urbana que elas próprias produzem (...)”
(VILLAÇA, 1998).
A produção imobiliária no Centro foi reduzida progressivamente, na medida
em que o interesse por outras regiões se consolidava, e também em função de
novas regulamentações urbanísticas (JOSÉ, 2012).
Atualmente as necessidades para implantação de um edifício corporativo
são diferentes das necessidades exigidas nas décadas de 40 e 50. Além da
modernização que a tecnologia exige, os espaços organizacionais necessitam
ser reestruturados, garantindo um melhor desempenho dos funcionários e a
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redução de custos relacionados com a operação e manutenção destes espaços
(WIAZOWSKI, 2007).
Em 1957, os empreendimentos imobiliários no Centro foram impactados
com a legislação que limitou os Coeficientes de Aproveitamento (CA) em seis
vezes a área do terreno para uso comercial e quatro para residencial. Até 1957,
havia apenas o controle das alturas, que se dava em função da largura das
ruas, e a média dos CAs variava entre 8 a 10 vezes a área do terreno, podendo
chegar, em certos casos, até a 22 vezes, como no caso do Edifício Martinelli
(1930). Com a nova legislação, além da limitação de coeficiente, também foi
introduzida a limitação de densidade demográfica máxima em 600 habitantes
por hectare, através da fixação de uma cota mínima de 35m² de terreno por
unidade (ROLNIK et al.,1990).
Além de afetar a produção do mercado habitacional para grupos de menor
poder aquisitivo as quitinetes que se proliferavam no centro foram
inviabilizadas, a legislação também impulsionou a expansão da área
verticalizada para o setor sudoeste da cidade, para onde já se voltavam
investimentos públicos, na medida em que os empreendimentos deveriam
acontecer em lotes maiores que os existentes no Centro. Apesar da limitação,
alguns empreendimentos residenciais foram executados. Embora a lei que
regulamentou os coeficientes 4 e 6 no qual permitia multiplicar em seis vezes a
área do terreno para uso comercial e quatro para residencial para área
construída já existisse, criou-se um caminho para burlá-la: os imóveis
residenciais eram apresentados para aprovação como comerciais e, portanto,
sujeitavam-se ao coeficiente de aproveitamento 6 (ROLNIK et al., 1990:110111).
Embora para o setor de edifícios não residenciais o coeficiente fosse 6, a
partir da década de 60 o foco dos empreendedores imobiliários voltou-se
progressivamente para outras regiões. As funções de comércio e serviços já se
deslocavam para a região da Avenida Paulista, para onde passou a se dirigir a
produção de edifícios de escritórios (JOSÉ, 2012).
Associada à transferência do setor terciário para a região da Paulista, a
possibilidade de utilização de financiamento do Banco Nacional de Habitação
(BNH) para construção e compra de apartamentos de classe média a partir de
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1967 – embora tenha sido inicialmente formulado para atender ao mercado
popular (3 a 5 salários mínimos) também contribuiu para direcionar as
atividades do setor imobiliário para as regiões de interesse dessa classe.
Tratava-se do início de um período de grande crescimento econômico, o
Milagre Brasileiro, em que a drenagem de capitais excedentes para o mercado
imobiliário através do SFH (Sistema Financeiro Habitacional) levou a um boom
da construção no Brasil na década de 70 (NOBRE, 2000: 134).
Segundo Rodrigues (2012) na década de 70, os escritórios de sedes de
empresas iniciaram a migração 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 Antônio – recebem os
escritórios comerciais e são verticalizadas. A migração de sedes de empresas
e atividades correlatas a partir dos anos 70, resultou num grande número de
edifícios de escritórios vacantes no Centro.
Segundo José (2010) fatores como a estabilização gerada pelo plano
econômico de 1994, e a entrada no país de novas empresas estrangeiras
ligadas às privatizações de serviços públicos, aceleraram o crescimento da
demanda por escritórios, especialmente em São Paulo.
Segundo Frugoli (1998), grande parte deste crescimento foi com base nos
investimentos das empresas multinacionais, responsáveis por 70% dos
negócios com escritórios de alto padrão em 1996, gerando um total de 330 mil
m², versus a média de 60 mil a 80 mil m² ao ano nos quinze anos anteriores
(FRUGOLI, 1998, p.221; Apud BESSA, 2004: 210).
Entretanto, não se refletiu essa demanda no Centro da cidade de São
Paulo, onde não se viu grandes lançamentos de novas unidades para o setor.
Sobre a baixa produção imobiliária no Centro, as justificativas correntes se
baseiam na carência de terrenos para empreender novos projetos, por um lado,
e no alto preço dos poucos terrenos que sobraram, por outro (NOBRE, 2000:
292). De fato, dados sobre os 10 distritos contidos no perímetro formado pelo
anel viário Central (Sé, República, Santa Cecília, Bom Retiro, Pari, Brás,
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Cambuci, Liberdade, Bela Vista e Consolação), revelam que praticamente já
não existem terrenos vazios na área Central.
Segundo o Cadastro Territorial e Predial - TPCL, em 2004 haviam no
município 130.353 terrenos vagos (LILP/LABHAB, 2006: 26). Desse total,
aproximadamente 1,5% (1.958) estavam localizados nos distritos mencionados,
apenas 289 (0,22% em relação ao total do município) estariam no Centro (Sé e
República). Além destes terrenos, para se chegar ao padrão com requisitos
desejados pelo mercado imobiliário (por volta de 1000m²), é necessário demolir
construções existentes e remembrar lotes. Este é um dos estímulos que tem
sido oferecido pelo poder público no Centro, através de instrumentos de
incentivo como as Operações Urbanas Anhangabaú (1991) e Centro (1997),
mas pouco procurado pelos empreendedores privados. Apesar deste estímulo,
e da possibilidade de construir coeficientes mais altos, o Centro perde a
competição para outras regiões, como a Av. Faria Lima, Berrini, Marginal
Pinheiros, Alphaville etc., por exemplo, onde existem terrenos mais amplos
sem necessidade de remembramento e a preços mais competitivos. (JOSÉ,
2012)
Segundo José (2012) a explicação mais ressaltante para a baixa procura
por edifícios de escritórios do Centro é a mudança de necessidades das
empresas nacionais e internacionais, que passaram a buscar novos padrões e
características distintas dos existentes no Centro histórico. As edificações
começaram a receber classificações (A, B ou C) definidas por empresas de
consultoria em investimentos imobiliários, baseadas em requisitos como
tamanho da laje, ar condicionado central, garagens, padrões estéticos, entre
outros aspectos técnicos dos chamados “edifícios inteligentes”.

1.2 Locação – GESP
A eficiência na Gestão Patrimonial Imobiliária, assume uma importante
função estratégica nas organizações públicas para mitigar as dificuldades
impostas pelo atual cenário econômico nacional.
O patrimônio imobiliário pertencente ao Governo do Estado na maioria dos
casos com a predominância de prédios antigos e obsoletos, enfrentam

23

problemas por conta da falta de manutenção e reformas, consequentemente
uma série de problemas funcionais e estruturais vão se acumulando ao longo
dos anos nos imóveis.
A locação de imóveis mais atuais e modernizados de terceiros em um
primeiro momento, mostrou-se como a melhor solução (a curto prazo de
adequação) visando o bem-estar do público e funcionários para a continuidade
na prestação dos serviços (administrativos e atendimento ao público). O que
não se levou em consideração, foram os elevados custos gerados por esta
prática prolongada por anos e consequentemente o abandono e a falta de
reforma e manutenção dos imóveis próprios.
A busca por novos padrões de edifícios com características distintas
daqueles existentes no Centro Histórico, fez com que alguns órgãos públicos
migrassem para regiões nobres de São Paulo em busca de edifícios mais
modernos e adequados para uso.
Segundo Rodrigues (2012) a maioria das edificações vazias no centro de
São Paulo são de uso comercial e corporativo, com uma única matrícula. Nos
edifícios onde a propriedade é condominial, as unidades podem ser vendidas
individualmente, o que gera alguma ocupação.
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;
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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.

1.3 Propriedade – GESP
O Governo do Estado se tornou grande comprador de imóveis da região
central. Desde 2003 adquiriu pelo menos doze prédios, localizados nas Ruas
Boa Vista, XV de Novembro e adjacências, comprados dos Bancos Itaú (do exprefeito de São Paulo, Olavo Egídio Setúbal) e Santander (proprietário dos
imóveis do Banco do Estado de São Paulo). A principal justificativa
apresentada para estas aquisições foi a vantagem econômica da compra, visto
que o pagamento ocorreu parcelado, em relação ao aluguel gasto pelas
secretarias em outras regiões da cidade. (JOSÉ, 2010).
Fotografia 8: Edifício adquirido pelo Governo do Estado de São Paulo na Rua XV de
Novembro

Fonte: Autora
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Segundo José (2010) a vacância de edifícios no centro diminuiu nos anos
2000. Diversos edifícios que apareciam vagos em 1995 foram ocupados,
principalmente, pelo poder público e por universidades, e certamente por outras
atividades que se beneficiam da proximidade daquelas, como empresas
prestadoras de serviços.
Segundo Bomfim (2004), foi identificada a quadra situada entre a Rua Boa
Vista, Rua 25 de Março e General Carneiro como uma das com maior
concentração de prédios vacantes naquele setor fiscal, com exceção da face
voltada para a Rua 25 de Março, ocupada pelo comércio varejista. Hoje em dia,
estes edifícios não estão mais vacantes, foram comprados e ocupados por
órgãos do Governo do Estado de São Paulo.
Fotografia 9: Edifício ocupado hoje pela Secretaria de Esportes e Lazer

Fonte: Autora
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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; helipontos e edificações com lajes
mais amplas, permitindo a flexibilidade de layout e reunir grandes equipes no
mesmo espaço.
Os edifícios construídos na área entre os anos 40 e 60, tornaram-se
inadequados para as atividades empresariais mais modernas, as mesmas
necessitam de grandes áreas, plantas flexíveis, ar condicionado central, vagas
de garagem e outras características físicas mais atuais, desse modo, não
haveria demanda para compra nem aluguel de todo o edifício. (SILVA, 2009).
Fotografia 10: Edifício Alugado em área nobre de São Paulo
Fotografia 11: Edifício Alugado em área nobre de São Paulo

Fonte: Autora / Google MAPS

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. (RODRIGUES, 2012).
Segundo José (2010), percebeu-se também que boa parte dos novos
ocupantes do centro são também compradores, como são os casos do
Governo do Estado, das universidades e também de algumas empresas, que
compram para uso próprio. A chegada destes atores ao Centro tem sido,
portanto, fundamental na mudança do quadro tanto de ocupação quanto de
comercialização dos edifícios.
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A economia com aluguel também foi o argumento para a compra do edifício situado na Rua Quirino de Andrade (região da Praça da República), para
onde sem mudou, em 2005, a reitoria da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), também adquirido do Banco Itaú. Segundo noticiado, o valor de
compra foi de R$ 6,69 milhões, divididos em 60 parcelas mensais, de valores
menores que o valor do aluguel do edifício onde estava antes, nos
Jardins.(JOSÉ, 2010).
Para José (2010) foi interessante observar que, se estes negócios parecem
vantajosos para o setor público, muito mais vantajosos são para os bancos
vendedores. O primeiro impulso para que os bancos reduzissem seu estoque
de imóveis veio de uma exigência internacional, do Acordo de Basiléia II de
2014, que obrigou os bancos a limitar em 50% os ativos permanentes sobre o
patrimônio líquido, a fim de tornar o sistema financeiro mais líquido e seguro
(CORREIA e CINTRA, 2004: 269). Entretanto, em que pese o efeito da
exigência mencionada, com a financeirização da economia, sobretudo a partir
de meados da década de 90, os bancos brasileiros têm se esforçado para
desmobilizar seu patrimônio, vendendo suas agências e tornando-se inquilinos.
Ao desmobilizar, os bancos podem emprestar a taxas elevadas o dinheiro
que estava parado no imóvel, o que compensa em muito os custos do aluguel
(taxa de juro básica em torno de 26,5% ao ano e aluguéis em torno de 11,6%
ao ano). Além disso, os bancos ganham liberdade para deslocar suas agências
por diferentes pontos da cidade, se acharem conveniente (CORREIA e
CINTRA, 2004: 269).
Fotografia 12: Edifício Cidade IV (foto) fica na rua Boa Vista e foi adquirido
recentemente pelo Governo de SP para abrigar diversos órgãos estaduais

Fonte: Elisa Rodrigues/Futura Press/Estadão Conteúdo.
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Do quadro de secretarias, empresas e fundações do Governo do Estado,
migraram para o Centro durante a década de 90, como, por exemplo, a
Secretaria de Cultura para a Estação Júlio Prestes, na Luz, parte do projeto de
revitalização urbana da região. Foram localizados 31 órgãos do Governo do
Estado atualmente instalados no Centro, sendo que destes pelo menos 50%
chegaram nos anos 2000, o governo virou um grande comprador de imóveis
das instituições financeiras que emigraram

para os “novos centros”

empresariais da cidade. (JOSÉ, 2010).
Fotografia 13: Estação Júlio Prestes em 1951 hoje parte ocupada pela Secretaria de
Estado da Cultura e Sala SP

Fonte: São Paulo City, 2018.
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2 OBJETIVO

Devido ao gasto público com aluguéis de imóveis para abrigar serviços da
Administração Pública, o presente trabalho é um estudo comparativo entre
locação e aquisição de imóveis no atual cenário econômico e do mercado
imobiliário. Foi o objeto de estudo desta pesquisa, trabalhos realizados entre os
anos de 2014 a 2018, visando a redução de gasto com locação de imóveis
como também, compreender qual o melhor modelo de Gestão do Patrimônio
Imobiliário do Governo do Estado de São Paulo.
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Governo do Estado de São Paulo possui 34.665 imóveis cadastrados
no Sistema de Gerenciamento de Imóveis – SGI, abarcando 30.376 imóveis
próprios (inclusive os cedidos e locados a terceiros) e 4.289 imóveis de
terceiros (locados e cedidos).
O embaraço patrimonial persiste com prédios públicos subutilizados e em
alguns casos, sem utilização devido à ausência de manutenção e custos
elevados para reforma, o que dificulta as condições de ocupação dos mesmos.
Reavaliar e redefinir as ocupações e o uso dos edifícios e terrenos públicos
surge como uma opção viável e eficiente sob o ponto de vista econômico e
funcional, contribuindo para a construção de um cenário financeiro mais
sustentável.
Considerando que a gestão desses imóveis é bastante complexa, este
trabalho tem o intuito de apresentar estudos técnicos realizados objetivando:
a) A redução das despesas com locação de imóveis na Administração
Direta e Indireta dependente do Tesouro;
b) Auxiliar e incentivar o compartilhamento de imóveis por órgãos
estaduais;
c) Aumentar a eficiência/eficácia no uso do patrimônio do Estado.
d) Apresentar o método utilizado para elaboração de propostas de

intervenções e mudanças através da metodologia de tomada de
decisão, A Árvore de Decisão.
O assunto apresentado neste trabalho é também, muito presente nos
outros estados do País. Segundo reportagem da (BBC, 2017) o governo federal
é proprietário de um total de 10.304 imóveis desocupados em todo Brasil e até
no exterior existem imóveis que estão desocupados. Apesar do grande número
de imóveis vazios, o Executivo federal gasta R$ 1,6 bilhão por ano com aluguel
para abrigar órgãos públicos.
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Por meio de solicitações feitas pela BBC ao Ministério do Planejamento
foi disponibilizada a lista contendo o número de imóveis vazios em todo país.
Do total de imóveis em desuso, 80% são prédios comerciais, residências,
salas, galpões e terrenos que podem ser vendidos, alugados ou cedidos pela
administração pública federal.
Gráfico 1: Imóveis desocupados para serem vendidos, alugados ou cedidos pela
administração pública federal.
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Fonte: Ministério do Planejamento

Há um total de 8.242 imóveis desocupados para serem vendidos,
alugados ou cedidos pela administração pública federal
Esses imóveis não têm uma destinação específica e, por isso, podem ser
disponibilizados inclusive para o uso privado.
Rio de Janeiro, Pará, Bahia e Santa Catarina, nessa ordem, abrigam 60%
dos imóveis desocupados que podem ser negociados pela administração
pública federal. São 1.587 no Rio e 1.586 no Pará.
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Gráfico 2: Imóveis desocupados destinados à prestação de serviços públicos
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Fonte: Ministério do Planejamento
Legenda: 2.062 é o número de imóveis desocupados destinados à prestação de
serviços públicos.

3.1 O mercado de escritórios de São Paulo.
Por meio da pesquisa realizada pela Fundação Seade em 2014, a RMSP
contava com a maior aglomeração de sedes de grandes corporações,
abrigando 98 grupos empresariais em 2012, 49% do total observado, o que
corresponde a uma receita bruta superior a R$ 1,5 trilhão.
Verificou-se que o município de São Paulo é o grande polo concentrador
das sedes dessas organizações, com 44% do total nacional de corporações
registradas nessa amostra e 41% do valor da receita bruta declarado por elas.
A existência dessas sedes proporciona nas regiões que são implantadas, maior
concentração dos chamados serviços de apoio à gestão e produção.
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A forte concentração de grupos econômicos no Sul e Sudeste – em São
Paulo em particular – é relativamente consistente com o perfil da distribuição
da atividade econômica em geral do Brasil (SABOIA, 2013).
O Estado de São Paulo, o mais importante no país em termos de
participação no PIB e na produção industrial (o Estado produz um terço do PIB
brasileiro e 43% da produção industrial, segundo as estatísticas do IBGE de
2011), reunia 110 grandes grupos empresariais, com forte relevo para o papel
da capital paulista. Esse elevado grau de concentração tem evidentemente
importante significado do ponto de vista das chamadas economias de
aglomeração, isto é, das oportunidades econômicas proporcionadas pela
proximidade entre empresas.
Tais organizações dos mais variados setores se instalaram em áreas
atraídas pelo baixo custo dos aluguéis como também, foram atraídas pela
facilidade de acesso ao transporte público ou outras características.
Segundo a Pesquisa do Seade, o impacto da localização das sedes de
grandes grupos econômicos do ponto de vista metropolitano pode ser mais
bem compreendido por meio de dois argumentos principais:
• A presença de um número substancial de sedes de grandes empresas
em determinada metrópole ensejaria a concentração nesse local de elevado
número de profissionais com alto nível técnico e salários muito maiores do que
a média, permitindo o desenvolvimento e a sofisticação do setor de serviços
pessoais dessas localidades (hospitais e clínicas; escolas e universidades;
restaurantes; academias e clubes; shopping centers, etc.). Quando essa
metrópole – como é comum no caso do Brasil – é também a sede de governos
(federal ou estadual), tal efeito tende a ser ampliado;
• A existência de sedes de grupos econômicos também implicaria maior
aglomeração dos chamados serviços de apoio à gestão e produção. Destacamse, nesse caso: as empresas voltadas para serviços financeiros, que precisam
interagir cotidianamente com a área financeira das grandes organizações; os
grandes

escritórios

de

advocacia,

que

representam

legalmente

tais

organizações e necessitam interagir de modo recorrente com a alta
administração e a área jurídica; as agências de publicidade e outras empresas
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desse segmento (como as de pesquisa de mercado e produtoras de vídeo),
que prestam serviços regulares para os departamentos de marketing e
comunicação; e as empresas de tecnologia da informação, que têm papel
crescente na provisão de serviços para organizações de grande porte, cada
vez mais dependentes desses serviços, devido tanto à difusão das tecnologias
de comunicação e informação, quanto à maior dispersão espacial dessas
organizações. Finalmente, vale também mencionar o crescente papel das
empresas de consultoria, que cobrem diferentes áreas da gestão empresarial
(estratégia, contabilidade, logística, etc.).
A literatura econômica, por sua vez, tem se referido à importância da
concentração de atividades econômicas em um dado local, tendo por base a
categoria economias de aglomeração (FUJITA, 2002; ROSENTHAL; STUART;
STRANGE, 2001). Em que pesem as diferentes orientações teóricas dos
autores desse campo, essa literatura argumenta que determinados atributos
derivados da concentração de empresas em um certo local (também
denominados fatores locacionais) contribuem de modo importante para a
competitividade das organizações.
As maiores organizações estão localizadas nas capitais brasileiras do Sul
e Sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre e Curitiba. O Distrito Federal é a única localidade que se destaca fora
dessas regiões, por concentrar a localização de empresas estatais. Existem
também algumas poucas sedes situadas em outros centros regionais no Sul e
Sudeste do país (como Caxias, Joinville, Campinas e Uberlândia), bem como
dispersas por capitais (e poucas cidades do interior) do Nordeste e CentroOeste. Não foram registradas sedes de grandes grupos econômicos na Região
Norte (SEADE, 2014).
Segundo a publicação do Valor Econômico (2013), foram utilizadas as
estatísticas para examinar a distribuição espacial das sedes dos grandes
grupos econômicos brasileiros. A partir de informações de balanço, a
localização, o setor de atividade principal e a receita bruta dos principais
grupos empresariais com sede no Brasil. Um resumo desses dados é
apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1: Maiores grupos econômicos e receita bruta, segundo localidade de de
sedes – Brasil 2012

Fonte: Valor Econômico (2013)

Segundo a Fundação SEADE (2014), A RMSP contava com a maior
aglomeração de sedes de grandes corporações, no Brasil, abrigando 98 grupos
empresariais em 2012. As organizações representadas nesse conjunto
pertenciam a uma diversificada gama de setores de atividade (industrial,
comercial, serviços e financeiro), destacando-se, porém, uma importante
concentração das maiores empresas do setor financeiro. A maioria dos grupos
econômicos com sede em São Paulo era de capital privado, com importante
presença de organizações multinacionais.
3.1.1 O município de São Paulo
O município de São Paulo – como discutido anteriormente – é
inegavelmente o maior aglomerado de sedes de grandes corporações no
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Brasil. E, de fato, esse fenômeno torna crucial para a metrópole a figura dos
chamados serviços voltados para empresas, que representavam 42,5% do
valor adicionado fiscal do município em 2011, conforme dados produzidos pela
Fundação Seade. Nesse segmento, observa-se a presença do setor financeiro
e de diversas outras atividades nas áreas de consultoria, marketing, tecnologia
da informação e atividades imobiliárias.
Em suma, tanto em termos econômicos como urbanísticos, a imagem de
Manhattan como “um grande escritório” começou a ser observada também em
áreas extensas da capital paulista, sobretudo nos eixos das Avenidas Paulista,
Faria Lima, Berrini e Nações Unidas, onde sedes de grandes corporações
passaram a se localizar lado a lado a agências de publicidade, grandes
escritórios de advocacia e serviços diversos nas áreas de consultoria e
tecnologia da informação, por exemplo. Essa é a nova e complexa imagem de
uma cidade que vai, pouco a pouco, se afastando de sua origem de centro
fabril de país em desenvolvimento.
Conforme apontado por Garcia (2018), para melhor entendimento da
dinâmica dos edifícios de escritórios de São Paulo, a CBRE, uma consultoria
imobiliária internacional, presente no Brasil desde 1979, divide o mercado
imobiliário de escritórios da cidade de São Paulo em cinco submercados
principais, são eles: Centro (Downtown), Paulista, Jardins, Marginal e
Alphaville, conforme Figura 1.
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Figura 1: Bairros de São Paulo

Fonte:
Elaborado
a
partir
de
imagens
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas

obtidas

pelo

site

Em 2017, na pesquisa da consultoria, onde estão considerados todos os
edifícios construídos após 1965 com ar condicionado central (ACC), com área
útil total do edifício igual ou acima de 1.000m² e de lajes acima de 250m² úteis,
a região da Marginal (é o nome dado ao conjunto de avenidas que margeiam
o Rio Pinheiros na cidade de São Paulo, no Brasil, formando a segunda via
expressa mais importante da cidade. Liga a região de Interlagos (um bairro na
zona sul, importante por ficar entre dois "lagos", a represa Guarapiranga e a
represa Billings) apresentava a maior quantidade de área disponível de
edifícios de escritório enquanto a região central apresenta o menor estoque,
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conforme gráfico 3, que evidencia o desenvolvimento de novas centralidades
em detrimento da região central (Garcia, 2018).
Gráfico 3: Área locável de escritórios nas regiões de São Paulo

Área locável (m²)
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Região Central

Paulista

Jardins

Marginal

Outros

Alphaville

Fonte: Elaborada por Garcia (2017) a partir de Marketview São Paulo Office
divulgado pela CBRE

Na Tabela 2, são apresentados os valores para locação de edifícios
padrão A/A+12, onde percebe-se que a região dos Jardins apresenta o maior
valor de locação.
A região central apresenta o menor intervalo de locação mesmo se
comparada aos empreendimentos localizados em Alphaville, que apesar de
estar no município Barueri, está localizada a 30 km de São Paulo e ainda
apresenta incentivos fiscais do município.
Um dos benefícios da região central, é que desde a década de 90, o
município mantém a alíquota do imposto sobre serviços (ISS) em 2% das
receitas, o mínimo permitido por lei, enquanto São Paulo mantém 5% das
receitas.

2

Os edifícios de escritórios são avaliados por consultorias imobiliárias de acordo com suas características
técnicas, no entanto, a classificação dos edifícios não é universal e cada consultoria apresenta sua própria
classificação. A CBRE classifica aqueles que possuem melhores atributos como A/A+.
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Tabela 2: Preço pedido de locação para escritórios em São Paulo

Bairros
Região Central2
Paulista
Jardins
Marginal
Outros
Alphaville

Preço pedido de locação (R$/m²)
40 – 55
80 – 110
90 – 165
60 – 115
50 – 75
30 – 65

Fonte: Garcia, Lara Marina Oliveira 2018 a partir de Marketview São Paulo Office
divulgado pela CBRE (2017)

Na pesquisa realizada pela FipeZap publicada em abril de 2018 os preços
para locação dos imóveis comerciais apresentaram queda. O Índice FipeZap
Comercial – que acompanha o preço médio de conjuntos e salas comerciais de
até 200 m² em 4 municípios brasileiros – registrou queda no preço médio de
venda (-0,24%) e de locação (-0,31%) em abril de 2018. A inflação mensal foi
de 0,22% (IPCA/IBGE).
Segundo a pesquisa, o balanço parcial de 201 no acumulado do ano, a
variação no preço médio de venda, embora positiva (0,46%), manteve-se
abaixo da inflação acumulada nos primeiros 4 meses do ano segundo o
IPCA/IBGE (0,92%). São Paulo (0,72%) e Rio de Janeiro (+0,97%)
apresentaram alta no preço de venda, enquanto Belo Horizonte (-0,96%) e
Porto Alegre (-0,56%) acumulam queda. No mesmo período, o preço médio de
locação de imóveis comerciais recua 1,07%, sendo influenciado pela queda do
preço de locação comercial no Rio de Janeiro (-2,83%), em Belo Horizonte (2.02) e em Porto Alegre (-0,65%). O preço de locação comercial em São Paulo,
por sua vez, acumula alta de 0,37%.
Análise dos últimos 12 meses: nesse horizonte, o Índice FipeZap
Comercial registra queda nominal de 2,05% e 3,85%, respectivamente, nos
preços

de

venda

e

locação

de

conjuntos

e

salas

comerciais.

Comparativamente, a inflação acumula alta de 2,76% no período (IPCA/IBGE).

40
Gráfico 4: Preço médio por cidade - Comparativo do preço médio de venda e locação
comercial em abril de 2018 (R$/m2).

Fonte: FipeZap abril 2018

Preço médio de venda e locação comercial: em abril de 2018, o valor
médio do m2 anunciado nos municípios monitorados foi de R$ 9.679 no caso
de imóveis comerciais à venda, e R$ 39,96, no caso de imóveis para locação.
Rio de Janeiro se manteve no topo do ranking de venda, com o preço mais
caro por m² (R$ 10.632/m²), enquanto São Paulo permanece com o maior
preço médio de locação (R$ 43,38/m²), além de oferecer a maior taxa de
rentabilidade do aluguel comercial entre as cidades monitoradas, com retorno
anualizado de 5,4%.
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Gráfico 5: Preço médio por cidade - Comparativo do preço médio de venda e locação
comercial em abril de 2018 (R$/m2)

Fonte: FipeZap, 2018.

Mesmo com a redução do custo do m² para locação comparado ao ano
anterior, não é justificável o elevado gasto de recursos públicos com locação de
imóveis, principalmente àqueles locados nas áreas mais valorizadas da cidade
de São Paulo conforme o levantamento de dados sobre as locações de imóveis
que estão apresentados no capítulo seguinte que impactam significativamente
no orçamento do Estado de São Paulo.
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3.2 Significados para políticas públicas

Os aspectos detalhados do estudo realizado pela Fundação SEADE,
demonstram que o agrupamento de sedes de organizações de grande porte
parece induzir uma série de vantagens econômicas e sociais para as cidades
onde essas sedes estão situadas.
Para pensarmos sobre o impacto da localização da sede de uma única
grande organização para uma dada metrópole, basta imaginar, por exemplo, o
efeito de uma eventual saída da sede da Petrobras do Rio de Janeiro,
induzindo não apenas o deslocamento de um grande número de funcionários
altamente qualificados para outros locais, mas também a migração de diversos
tipos de fornecedores desse grupo econômico.
O principal aspecto para retenção ou atração de grandes organizações
diz respeito ao que tem sido habitualmente designado de maneira genérica de
“melhoria do ambiente de negócios”. Para além da questão tributária, aspecto
sempre sensível do ponto de vista da política pública, diferentes dimensões da
gestão dessas grandes cidades podem ampliar ou reduzir os custos de
transação de corporações e de seus funcionários de modo importante, o que
nem sempre é percebido pelos gestores públicos.
Mesmo que grande parte desses fatores sejam relevantes para todos os
cidadãos de uma cidade, a ausência na gestão pública de um olhar para a
questão da chamada “competitividade urbana” pode refletir em perdas de
sedes de organizações de grande porte, com resultados ruins a longo prazo.
Ressalta-se que essa competitividade urbana também é muito importante para
os mais pobres de uma metrópole pelo fato de muitos deles são contratados
pelo setor serviços que servem às grandes corporações e aos seus
funcionários mais qualificados. Além disso, os grupos mais vulneráveis são
apoiados pelas políticas sociais de natureza diversificada, que a presença de
uma grande base de arrecadação (derivada da concentração de sedes) permite
financiar.
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4 METODOLOGIA

Este trabalho se divide em 5 (cinco) etapas, assim definidas:

ETAPA 1
Levantamento do patrimônio imobiliário do Estado
de São Paulo e mapeamento de imóveis locados
pelo Estado que abrigam órgãos da Administração
Pública

ETAPA 2
Ações visando à redução de gastos com locação de
imóveis por meio de estudos utilizando a Árvore de
Decisão

ETAPA 3
propostas de intervenção para reduções de
alugueis

ETAPA 4
Mudanças que foram viabilizadas e economia
gerada após a intervenção
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Etapa 1 - Levantamento do patrimônio imobiliário do Estado de São Paulo
e mapeamento de imóveis locados pelo Estado que abrigam órgãos da
Administração Pública mediante o cruzamento de informações e análise de
dados disponibilizados no SGI; SIGEO; SIAFEM; Geosampa; Comitê Gestor e
DOE, dentre outros;
Etapa 2 - Ações realizadas visando à redução de gastos com locação de
imóveis:
A) Vistorias realizadas para a verificação da existência de espaço
disponível, ocioso ou subutilizado em edifícios próprios e locados
visando o compartilhamento de imóveis entre Unidades de uma
mesma Secretaria ou entre Unidades de Secretarias distintas;
B) Utilizar o modelo criado de Árvore de Decisão para definir se é
viável a elaboração de estudo para remanejamentos e/ou
mudanças.
C) Realização de estudos arquitetônicos para ocupação e reformas.
Esta etapa leva em consideração a área mínima necessária, a
necessidade de realização de reformas ou intervenções de
adaptação,

a

localização

do

imóvel,

a

exigências

ou

especificidades do negócio (atendimento ao público, tipologia
recomendada, proximidade a centro urbano ou rodovias etc), o
tipo de mobiliário e o número de funcionários. Após triagem,
sugere-se ao gestor responsável a alternativa de substituição da
locação.
Etapa 3 Apresentação do estudo. Se aprovado, viabilizar o remanejamento de
unidades/atividades para Sedes das Pastas e Mudança para imóvel de
propriedade do Estado ou cedidos pelas Prefeituras;
Etapa 4 – Mudanças que foram viabilizadas, e apresentação de dados da
economia gerada com a intervenção.
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5 ANALISE DE DADOS

Para a realização da análise dos dados obtidos, o método utilizado para
a seleção e classificação dos imóveis foi a Curva ABC.

5.1

A Curva ABC
Segundo SILVA (2008), a curva ABC (ou curva 80-20) é uma grande

ferramenta logística fundamentada no teorema do economista italiano Vilfredo
Pareto, que no século XIX, num estudo sobre a renda e riqueza, notou-se que
uma pequena parcela da população, 20%, que concentrava a maior parte da
riqueza. Ao executar este estudo Pareto descobriu que apenas 20% da
população possuía a maior parte da riqueza, ou seja, mais de 80%. Ele então
demonstrou como essa distribuição podia ser expressa graficamente, em uma
curva cumulativa que ficou conhecida como a Lei de Pareto.
Esse

teorema

também

é

aplicável

em

métodos

de

gestão

contemporâneos, que envolvem controle de estoques, estudos de mercado,
dentre outros, e que a identificação dos parâmetros que justificam atenção e
tratamento adequados quanto à sua administração. (SILVA, 2008).
A curva ABC é um método de classificação de informações para que se
separem os itens de maior importância ou impacto, no qual são normalmente
em menor número. (Carvalho, 2002, p. 226).
Os itens são classificados como:
Classe A: de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo
a 20% do total – podem ser itens do estoque com uma demanda de 65% num
dado período;
Classe

B:

com

importância,

quantidade

ou

valor

intermediário,

correspondendo a 30% do total – podem ser itens do estoque com uma
demanda de 25% num dado período;
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Classe C: de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo
a 50% do total – podem ser itens do estoque com uma demanda de 10% num
dado período.
Os números citados acima podem variar de negócio para negócio,
portanto não é uma regra fixa e sim um parâmetro para nortear o seu trabalho.
Essa conta matemática tende a ser mais precisa quando levamos a
análise um pouco mais no detalhe. Além do fator econômico e sua correlação
com a quantidade de itens, posso citar outros dois fatores que impactam
diretamente na sua estratégia de investir o estritamente o necessário em
estoque: Giro/Frequência de consumo desse item em estoque e a exposição
ao risco, atrelado a concentração do faturamento do item em poucos clientes
ou a dependência de fornecedores. (TURCI,2016)
É realizada por meio da curva ABC uma classificação estatística de
materiais baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor, podendo também
ser utilizada para classificar clientes em relação aos seus volumes de compras
ou em relação à lucratividade proporcionada; classificação de produtos da
empresa

pela

lucratividade

proporcionada,

dentre

outros

aspectos

(SACORNANO, 2000).
Constatou-se que grande parte dos problemas são devidos a poucas
causas vitais. Pela teoria de Pareto, concluir que 80% dos produtos seriam
responsáveis por 20% do faturamento, ao passo que 20% do total de produtos
seriam responsáveis por 80% do faturamento, sendo possível, a partir desta
análise definir quais são os produtos mais importantes em termos de
faturamento e de que maneira a empresa pode estar vulnerável caso tenha
uma dependência de poucos produtos (COBRA, 2000).
Segundo Cobra (2005), por meio de uma planilha é possível montar os
dados de faturamento por produtos e também da correspondente margem de
lucro. Com base nessas informações é possível construir a curva ABC de
produtos e ainda a curva de clientes, a fim de determinar quais são os
principais produtos e clientes da empresa, e cruzando os dados de produtos
faturados por cliente que comprou, é possível chegar a importantes
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diagnósticos sobre os produtos e clientes que representam "o ganha pão" da
empresa.
A análise baseada nas curvas ABC também viabiliza a verificação dos
itens críticos do orçamento. Portanto, é possível examinar detalhadamente
preços, condições de pagamento, alternativas, composições, índices de
produtividade, encargos incidentes, etc., para tomada de decisões. (SAMPAIO,
2005).
5.1.1 Como Construir a Curva ABC
Construir um gráfico ilustrativo da classificação dos itens em estoque para
um melhor entendimento. Este gráfico, é traçado nos eixos cartesianos, onde
são indicados os percentuais de consumo acumulados e representados os
percentuais dos números de itens acumulados pelas respectivas classes.
Gráfico 6: Exemplo curva ABC

Fonte: Revista Científica Eletrônica de Ciências Contábeis, n.12 Out. (2008.

A análise gráfica da curva ABC com eixos de valores e quantidades, que
considera os materiais divididos em três grandes grupos, de acordo com seus
valores de preço/custo e quantidades, onde materiais classe “A” representam a
minoria da quantidade total e a maioria do valor total, classe “C” a maioria da
quantidade total e a minoria do valor total e “B” valores e quantidades
intermediários (SEVERO FILHO, 2006).
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Conforme concentração dos itens "A", "B" ou "C', o gráfico poderá
apresentar uma curva mais leve ou mais acentuada (COSTA, 2008). Através
da curva ABC pode-se visualização problemas e, assim, facilitar a tomada de
decisão.

5.2 Seleção dos imóveis para realização do estudo
Realizado o levantamento de dados dos imóveis locados pelo Governo do
Estado de São Paulo, ao analisar as informações obtidas, foram mapeadas as
24 cidades do Estado que mais gastam com a prática (figura 2).
Figura 2: Mapa do Estado de São Paulo com as cidades com maior gasto em
locação de imóveis.
AS 24 CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO COM MAIOR GASTO EM
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte dos valores: Secretarias/Órgãos/Entidades
– Fev/2017

FRANCA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ARAÇATUBA
RIBEIRÃO PRETO

PRESIDENTE PRUDENTE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

MARÍLIA
BAURU

ASSIS

PIRACICABA
CAMPINAS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

JUNDIAÍ

VALOR TOTAL MENSAL DOS
ALUGUÉIS (em R$)
50.000 – 100.000
100.000 – 200.000
200.000 – 300.000
300.000 – 400.000
Acima de 400.000

Fonte: Secretaria de Governo

SOROCABA

TAUBATÉ

CAJAMAR
GUARULHOS

OSASCO

ITAPEVA
MOGI DAS CRUZES

COTIA
SÃO PAULO

SANTOS

SANTO ANDRÉ
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Tabela 3: Tabela com as informações referente à locação de imóveis nas 24 cidades
do estado com maior gasto.

CIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

São Paulo
Campinas
Santos
Osasco
Cajamar
Sorocaba
Jundiaí
Marília
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Cotia
Bauru
Piracicaba
Pres. Prudente
Santo André
Araçatuba
Guarulhos
Ribeirão Preto
Assis
Franca
Mogi das Cruzes
Taubaté
São João da Boa Vista
Itapeva

TOTAL

ALUGUEL MENSAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

% da
QUANTIDADE
quantidade
DE IMOVEIS
de imóveis

5.279.698,18
502.206,17
310.113,84
308.450,75
253.014,15
225.318,51
212.960,29
197.878,57
163.685,61
155.178,35
154.892,82
139.353,38
136.117,34
130.864,14
95.003,86
90.016,62
77.079,44
76.696,77
67.519,38
67.086,65
63.699,81
59.592,56
55.880,70
55.652,68

R$ 8.877.960,57

112
29
16
9
1
22
10
12
12
16
4
9
13
17
8
13
4
17
9
6
4
4
5
11

31%
8%
4%
2%
0%
6%
3%
3%
3%
4%
1%
2%
4%
5%
2%
4%
1%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
3%

% do valor
59%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

363

Fonte: Autora

Ao efetuar a análise dos dados levantados, notou-se que o maior gasto se
concentrava na Capital Paulista, no qual a quantidade de imóveis alugados
representava 31% da quantidade total do Estado e 59% do valor total de gastos
das 24 cidades selecionadas dos 645 municípios que compõem o Estado,
conforme representado no gráfico 7 e gráfico 8:
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Gráfico 7: Divisão dos gastos (24 cidades do estado com maior gasto)

DIVISÃO DOS GASTOS EM ALUGUEL (24 CIDADES COM
MAIOR GASTO NO ESTADO DE SÃO PAULO)
1%
2% 2%

1%

1%
1%
3%

5%
31%

4%
2%
5%
4%
2%
1%

8%

4%
3%
3%

3%

6%

2%

4%
0%

São Paulo
Cajamar
São José do Rio Preto
Piracicaba
Guarulhos
Mogi das Cruzes

Campinas
Sorocaba
São José dos Campos
Pres. Prudente
Ribeirão Preto
Taubaté

Santos
Jundiaí
Cotia
Santo André
Assis
São João da Boa Vista

Osasco
Marília
Bauru
Araçatuba
Franca
Itapeva

Fonte: Autora a partir de dados obtidos na pesquisa nas Secretarias de Estado
elaborado a partir dos dados da tabela 3
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Gráfico 8: Divisão dos gastos (24 cidades do estado com maior gasto)
% da quantidade de imóveis

Fonte: Autora a partir de dados obtidos na pesquisa nas Secretarias de Estado
elaborado a partir dos dados da tabela 3.

Sendo assim, para o desenvolvimento do trabalho foram levantados e
mapeados os 102 (cento e dois) imóveis locados no município de São Paulo,
após a marcação no mapa da cidade (FIGURA 3) da localização de cada
imóvel alugado na Capital, os imóveis foram listados conforme Tabela 4 e
classificados de acordo com seu uso.
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Tabela 4: Tabela com as informações referente à locação de imóveis na Cidade de
São Paulo

SÃO PAULO - LOCAÇÕES
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Orgão Público
orgão público 6
orgão público 11
orgão público 12
orgão público 5
orgão público 4
orgão público 13
orgão público 10
orgão público 7
orgão público 1
orgão público 10
orgão público 5
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 6
orgão público 6
orgão público 10
orgão público 3
orgão público 13
orgão público 6
orgão público 12
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 10
orgão público 13
orgão público 3
orgão público 3
orgão público 2
orgão público 13
orgão público 8
orgão público 13

Valor Mensal (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

868.666,07
692.000,00
326.886,00
321.379,82
300.000,00
278.322,50
277.015,20
270.000,00
191.620,50
104.013,04
99.544,12
91.066,59
88.839,76
79.268,92
75.832,08
63.563,41
62.542,15
46.669,52
36.250,79
32.018,76
30.695,07
30.134,67
29.913,30
28.673,33
28.000,00
27.610,28
25.000,00
23.943,05
22.937,68
22.020,30
21.777,60
20.000,00
19.199,70
18.400,00
17.462,40

Porcetagem
%
18,30%
3,35%
6,89%
6,77%
6,32%
5,86%
5,84%
5,69%
4,04%
2,19%
2,10%
1,92%
1,87%
1,67%
1,60%
1,34%
1,32%
0,98%
0,76%
0,67%
0,65%
0,63%
0,63%
0,60%
0,59%
0,58%
0,53%
0,50%
0,48%
0,46%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,37%

continua
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Tabela 4: Tabela com as informações referente à locação de imóveis na Cidade de
São Paulo

SÃO PAULO - LOCAÇÕES
nº
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Órgão Público
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 3
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 3
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 12
orgão público 12
orgão público 12
orgão público 12
orgão público 10
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 3
orgão público 3
orgão público 9
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 12
orgão público 12
orgão público 1
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 12
orgão público 13

Valor Mensal (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

17.400,00
16.641,47
16.002,15
15.853,68
14.882,57
13.792,60
13.715,15
13.500,00
13.399,21
13.294,80
13.220,90
13.160,73
12.056,82
11.813,44
11.616,98
11.503,50
11.247,74
11.079,04
10.900,00
10.888,80
10.888,80
10.825,50
10.774,65
10.555,54
10.497,46
10.378,83
10.211,61
10.190,50
10.029,18
10.000,00
9.970,24
9.178,96
9.011,05
8.685,13
8.622,38

Porcetagem
%
0,37%
0,35%
0,34%
0,33%
0,31%
0,29%
0,29%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,25%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%

continua
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Tabela 4: Tabela com as informações referente à locação de imóveis na Cidade de
São Paulo

SÃO PAULO - LOCAÇÕES
nº
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Orgão Público
orgão público 12
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 8
orgão público 13
orgão público 12
orgão público 8
orgão público 13
orgão público 13
orgão público 8
orgão público 13
orgão público 8
orgão público 8
orgão público 13
orgão público 3
orgão público 12
orgão público 8
orgão público 13
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 8
orgão público 8
orgão público 13
orgão público 8
orgão público 9
orgão público 13
orgão público 9
orgão público 12
orgão público 13
orgão público 3
orgão público 3

Valor Mensal (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

8.609,72
8.500,00
8.408,95
8.408,95
8.329,44
8.234,73
8.225,00
8.100,00
8.041,04
7.844,46
7.829,62
7.416,96
7.164,42
6.511,74
6.358,14
5.997,13
5.906,50
5.800,00
5.523,20
5.462,57
5.270,56
5.055,84
4.808,23
4.789,44
4.182,81
4.160,60
4.020,88
3.619,88
3.369,65
3.307,51
1.771,12
1.613,07

Porcetagem
%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,04%
0,03%

Fonte: Autora a partir de dados obtidos na pesquisa nas Secretarias de Estado/
Portal transparência e Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras Siafísico.
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326.886,00
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300.000,00
278.322,50
277.015,20
270.000,00
208.630,89
159.000,00
104.013,04
99.544,12
98.009,42
91.000,00
79.268,92
75.832,08
63.563,41
62.542,15
46.669,52
36.246,52
33.503,67
32.018,76
30.134,67
29.913,30
29.500,00
28.673,33
27.610,28
23.943,05
22.937,68
22.020,30
21.777,60
20.000,00
19.199,70
18.400,00
17.778,08
17.462,40
17.400,00
16.002,15
15.853,68
14.882,57
14.505,14
13.792,60
13.500,00
13.399,21
13.294,80
13.220,90
12.056,82
12.015,96
11.899,98
11.813,44
11.616,98
11.519,26
11.503,50
11.313,82
11.195,54
10.900,00
10.888,80
10.888,80
10.825,50
10.793,78
10.719,18
10.378,83
10.190,50
10.000,00

868.666,07

Gráfico 9: Gastos
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com aluguel na cidade de São Paulo

Fonte: Autora a partir de dados obtidos na pesquisa nas Secretarias de Estado
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Figura 3: Mapa contendo a localização dos imóveis locados no Município de São
Paulo

Fonte: Autora a partir de dados obtidos na pesquisa nas Secretarias de Estado

Visualizando os imóveis mapeados, foram excluídos do estudo deste
trabalho aqueles imóveis cujo o uso está relacionado à Segurança Pública
como delegacia de polícia, batalhões da Polícia Militar e postos de atendimento
ao cidadão (por se tratarem de imóveis que necessitam estrategicamente
estarem alocados em diversas regiões da cidade), como também, aqueles
relacionados ao atendimento ao público, tais como hospitais, Detran,
Poupatempo, Fundações.
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Figura 4: Mapa contendo a localização dos imóveis locados para fins
administrativos e edifícios próprios

Fonte: Autora a partir de dados obtidos na pesquisa nas Secretarias de Estado

Após o mapeamento, foram realizadas diversas vistorias nos imóveis
selecionados para visualizar os espaços e entender a dinâmica de
funcionamento de cada edifício.
O foco deste trabalho é apresentar propostas que foram elaboradas a
partir de discussões e aplicação da Árvore de Decisão que resultaram em
ações que geraram economia de recursos financeiros públicos. Diversas
medidas foram tomadas independente dos estudos apresentados neste
trabalho pelas Secretarias de Estado após reunião de Secretariado cujo a
pauta era a redução com gastos com alugueis. Providências foram tomadas
pelas pastas não só dos edifícios administrativos como também aqueles
destinados ao atendimento ao público de acordo com as soluções que foram
encontradas por cada secretaria.
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6 ÁRVORE DE DECISÃO

Segundo Araújo (2017), o conhecimento formalizado em bases de
conhecimento pode ser representado por meio de regras, mapeadas em
Árvores de Decisão onde seu objetivo é criar um modelo viável que preveja o
valor de uma variável desconhecida com base no conjunto de variáveis de
entrada.
Amplamente utilizadas em algoritmos de classificação, as Árvores de
Decisão são representações simples do conhecimento e um meio eficiente de
construir classificadores que predizem classes baseadas nos valores de
atributos de um conjunto de dados (GOLDSCHIMIDT, 2010).
As Árvores de Decisão (ADs) se destacam pela facilidade de
interpretação e análise do seu modelo, possibilidade de verificação dos passos
que estão sendo realizados quando a árvore está sendo modelada, operação
com atributos de tipos numéricos e nominais, facilidade de apresentação e
entendimento do seu modelo por terceiros, disponibilidade de algoritmos que
permitem resolver problemas binomiais e multinominais, e desempenho
comprovado por distintas pesquisas (BELL, 2014).
Entre as características relevantes que viabilizam a técnica e
implementação das AD, tem-se (BORGES, 2013):
a) Precisão: habilidade do modelo para avaliar ou prever corretamente
classes, agrupamentos, regras;
b) Velocidade: uma vez construída uma árvore de decisão, seu uso é
imediato e sua execução é computacionalmente muito rápida;
c) Robustez: habilidade do modelo para avaliar ou prever corretamente,
utilizando dados ruidosos ou com valores ausentes;
d) Escalabilidade: capacidade de construir modelos eficientes a partir de
grandes volumes de dados;
e) Interoperabilidade: alto nível de compreensão fornecido pelo modelo;
f) Flexibilidade: o espaço das instâncias é particionado em subespaços e
cada subespaço é adaptado a diferentes modelos.
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Por outro lado, as AD podem criar modelos demasiadamente complexos
dependendo das regras definidas e do conjunto de dados de treinamento,
acarretando overfitting do algoritmo de aprendizado de maquina. Isto pode ser
evitado pela revisão dos dados de treinamento e poda de determinados valores
do conjunto de dados em um processo de refinamento e ajuste do modelo de
árvore criado (BELL, 2014).
A análise detalhada dos dados no decorrer do processo de construção
da AD pode requerer grande esforço computacional dependendo da dimensão
e do tamanho da amostra de dados fornecida para seu processo de indução
(BORGES, 2013).
Segundo Araújo (2017), em uma Árvore de Decisão cada atributo é
representado por um nó de decisão, onde sua função é testar o valor desse
atributo. Uma classe é representada por um nó folha, que unifica todos os
exemplos que chegarem a ele depois de satisfazerem os testes dos nós de
decisão intermediários.
Em uma AD a classificação de um exemplo desconhecido implica
percorrer toda a árvore a partir de um nó raiz, testando atributos em sucessivos
nós internos até́ chegar a um nó folha, que lhe atribuirá́ uma classe (QUILICIGONZALVEZ; ZAMPIROLLI, 2014).
Segundo MILARÉ (2003) uma AD, é uma estrutura que consiste em um
conjunto de nós internos, por elipses, e um conjunto de nós folhas,
representados por retângulos. O nó inicial é denominado de nó raiz, cada nó
interno representa um teste, e cada nó folha uma decisão. Em virtude do
resultado obtido em um teste, deve-se descer por um dos ramos da árvore de
decisão e ao ser atingido um nó folha é tomada uma decisão.
De modo alternativo, o processo de indução de uma AD pode ser
descrito por meio de uma estratégia de “dividir para conquistar”, a qual consiste
em dividir o espaço definido pelos atributos em subespaços menores, de
maneira tal que cada subespaço possa ser subdividido em novos subespaços
ou associados a uma classe. (ARAÚJO, 2017)
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As árvores de decisão constituem uma técnica muito poderosa e
amplamente utilizada em problemas de classificação. Uma das razões para
que esta técnica seja bastante utilizada é o fato do conhecimento adquirido ser
representado por meio de regras. Essas regras podem ser expressas em
linguagem natural, facilitando o entendimento por parte das pessoas.
A Figura 5 mostra uma árvore de decisão, que é uma estrutura que
contém:
a) folha(s), indicando uma classe;
b) nó(s) de decisão, que define(m) algum teste sobre o valor de um atributo
específico (ou de um subconjunto de atributos), com um ramo e subárvore para cada um dos valores possíveis do teste.

Figura 5: Exemplo fictício de árvore de decisão tomando atributos de clientes de
alguma instituição financeira

Fonte: ZUBEN e ATTUX

Segundo Von Zuben, partindo da raiz, a cada nó de decisão o resultado
do teste de decisão é determinado e inicia-se o processo pela raiz da subárvore correspondente a esse resultado. Um mesmo conjunto de dados pode
gerar várias árvores de decisão distintas. Assim, usando o exemplo da Figura
1, o nó raiz poderia ser “Aplicações” em vez de “Saldo em conta corrente”,
fazendo com que o nó “Saldo em conta corrente” passe a ocupar uma outra
posição na árvore. Essa troca de nós faz com que seja necessário percorrer
um caminho maior ou menor para se chegar a uma decisão. Na construção da
árvore de decisão, procura-se associar a cada nó de decisão o atributo “mais
informativo” entre aqueles ainda não utilizados no caminho desde a raiz da
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árvore. Iremos tratar de Teoria de Informação mais adiante no curso. No
entanto, cada algoritmo tem a sua própria metodologia para distinguir o atributo
mais informativo, fazendo com que a topologia da árvore e a qualidade da
árvore variem em função do algoritmo utilizado.
Há diversas maneiras de uma AD ser estruturada a partir de um conjunto
de atributos. De forma exaustiva, o número de árvores de decisão possíveis
cresce fatorialmente à medida que o número de atributos aumenta. Assim,
torna-se impraticável definir a estrutura da árvore de decisão ótima para um
determinado problema, devido ao elevado custo computacional envolvido
nessa busca.
Nesse

sentido,

algoritmos

baseados

em

heurísticas

têm

sido

desenvolvidos para a indução de árvores de decisão. Mesmo que eles não
garantam uma solução ótima, apresentam resultados satisfatórios em tempo
factível.
Segundo Von Zuben, a forma de representação dos nós pode influenciar
de maneira decisiva no desempenho das árvores de decisão induzidas.
Dependendo do tipo de atributo, existem diferentes tipos de representação dos
nós para o particionamento dos dados.
Os nós internos testam um atributo de entrada com uma constante de
decisão e determinam qual será́ o próximo nó descendente, enquanto os nós
folhas classificam as instâncias que os atingem de acordo com o rótulo
associado a ele. Dessa maneira, o conhecimento em uma árvore de decisão é
representado por cada nó, que ao ser testado conduz a busca para um nó filho,
até́ chegar em um nó folha (BORGES, 2013).
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6.1 Modelo elaborado de “Árvore de Decisão”
Figura 6: Árvore de decisão 1 – Edifício Público locação

Fonte: Autora

Após a realização de cada vistoria dos imóveis alugados selecionados,
existiam perguntas chaves elaboradas pela equipe técnica para a viabilidade
de montar o estudo completo para apresentação ao tomador de decisão.
Para um resultado positivo no trabalho era necessária a apresentação
de propostas realistas, viáveis tecnicamente e financeiramente, portanto,
respeitar as perguntas que foram aplicadas na árvore de decisão foi
fundamental para obter resultado positivo no trabalho.
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Figura 7: Árvore de decisão 2 – Edifício Público locação

Fonte: Autora

As perguntas chaves para os edifícios alugados foram distribuídas em
duas árvores, sendo que as informações eram cruzadas com a árvore de
decisão elaborada para edifícios próprios. A equipe técnica realizava as
vistorias tanto nos imóveis alugados quanto nos imóveis próprios selecionados
para compatibilizar os dados.
Para os imóveis próprios, também foram elaboradas duas AD, contendo
perguntas essenciais para a elaboração de estudo de viabilidade para o
compartilhamento de uso do espaço, considerando características físicas e
funcionais do espaço.
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Figura 8: Árvore de decisão 3 – Edifício Público próprio

Fonte: Autora

Para o cruzamento das informações das AD desenvolvidas para o
projeto, foram realizadas diversas discussões pela equipe que era composta
por um time multidisciplinar, dentro das discussões de cada nó da árvore era
exposto observações de áreas de atuação profissional distintas, desde
arquitetos,

administradores

públicos,

engenheiros,

relações

públicas,

sociólogos, o que resultou num trabalho rico de informações e pontos de vista
diferentes, no qual minimizou questionamentos e possíveis esquecimentos de
itens essenciais para a viabilidade das propostas apresentadas.
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Figura 9: Árvore de decisão 4 – Edifício Público próprio

Fonte: Autora

A cada estudo realizado era levada em consideração:
a) A verificação da existência de espaço disponível, ocioso ou
subutilizado em próprios e locados visando o compartilhamento
de imóveis entre Unidades de uma mesma Secretaria ou entre
Unidades de Secretarias distintas;
b) Viabilidade de remanejamento de unidades/atividades para Sedes
das Pastas;
c) Mudança para imóvel de propriedade do Estado ou cedidos pelas
Prefeituras;
d) Reavaliação dos imóveis cedidos quanto à finalidade pública e
ocupação;
e) Realização de estudos arquitetônicos para ocupação e reformas;
f) Orientação aos órgãos no que diz respeito aos imóveis locados:


Realização de pesquisas de mercado e estudos para mudança
para imóvel com valor inferior de locação;



Mudança para outro imóvel localizado em bairro que apresenta
valores locatícios inferiores;
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Renegociação do valor do aluguel/não aplicação de reajustes;

g) Orientação aos órgãos no que diz respeito aos imóveis próprios:


Análise da possibilidade de reforma de imóveis vagos ou
disponíveis para alienação;



Apresentação de novas soluções arquitetônicas voltadas à
redução de custos para reforma visando alteração/substituição de
projetos anteriormente propostos;



Acompanhamento junto aos órgãos/responsáveis envolvidos após
a aprovação das ações propostas;



Monitoramento de pontos críticos e cronograma da efetivação das
ações/mudanças/reformas;

Figura 10: fluxo após a realização do estudo – Edifício Público próprio e alugado

Fonte: Autora

Para a apresentação aos tomadores de decisão, foram elaborados
estudos contendo todas informações técnicas necessárias desde gastos para
intervenção, economia que seria gerada, plantas de layout comprovando que
era viável tecnicamente a mudança e/ou o compartilhamento.
Após a aprovação dos tomadores de decisão, a demanda era
encaminhada para os órgãos responsáveis pelo uso do espaço utilizando-se o
estudo elaborado pela equipe somente como referência de viabilidade,
adequando o espaço conforme o programa de necessidade detalhado de cada
órgão.
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7 MODELO UTILIZADO “DE – PARA” NOS ESTUDOS APRESENTADOS

O modelo abaixo ilustra uma intervenção que ocorreu em um dos
edifícios que apresentava um custo elevado de aluguel. O edifício alugado em
região nobre de São Paulo, era compartilhado por diversos Orgãos Públicos.
Na análise das características particulares de cada órgão que ocupava o prédio
ficava claro que não havia a necessidade dos orgãos ocuparem o mesmo
edifício. Algumas secretarias que tinham mais facilidade de migrar para um
imóvel próprio, já haviam abandonado o aluguel neste edifício.
No cruzamento de informações com base em vistorias e na árvore de
decisão, definiu-se que haviam espaços em imóveis próprios para abrigar os
órgãos públicos separadamente.
Figura 11: Foto da fachada do edifício alugado ocupado por diversos Órgãos Públicos
e os edifícios próprios que receberam os órgãos que saíram do aluguel

Fonte: Autora
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Figura 12: Modelo do estudo apresentado

Fonte: Autora

No exemplo utilizado acima, a Secretaria de Estado que foi remanejada
para o edifício próprio localizado no centro, desenvolveu um projeto próprio
completamente diferente do layout apresentado para aprovação. Vale ressaltar
que o layout é para dar base e referência de viabilidade aos tomadores de
decisão. Após a aprovação, cabe cada responsável pela sua pasta, definir qual
a melhor utilização e otimização do espaço.
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Figura 13: Árvore de decisão 2 – Edifício Público locação

Fonte: Autora

Já no exemplo utilizado acima, a Corregedoria Geral da Administração,
Orgão vinculado à Secretaria de Governo que era a responsável pelo projeto
de redução de aluguéis, o layout foi inteiramente elaborado pela equipe técnica
que acompanhou a mudança e desenvolveu o projeto junto aos funcionários
que ocupariam o espaço novo no edifício próprio.

70
Figura 14: Árvore de decisão 2 – Edifício Público locação

Fonte: Autora

Ocorreu o mesmo no exemplo acima, o Conselho do Patrimônio
Imobiliário foi transferido para a Secretaria de Governo, a equipe técnica
acompanhou a mudança e desenvolveu o projeto junto aos funcionários que
ocupariam o espaço novo no edifício próprio.
Foram diversos estudos elaborados e apresentados com base no
modelo apresentado neste trabalho.
No capítulo seguinte foram selecionados alguns dos principais imóveis
que foram vistoriados e apresentado estudos similares a este.
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8 VISTORIAS REALIZADAS

Foram vistoriados imóveis próprios selecionados que apresentavam potencial
para ocupação por unidades do estado que se encontravam em imóveis
locados.
Tabela 5: Vistorias realizadas na capital – Imóveis próprios
SECRETARIA/
UNIDADE

IMÓVEL VISTORIADO

1

ESPORTES

Baby Barioni. Rua Germaine Burchard, 451 – Água Branca

2

FAZENDA

Prédio. Rua Barão de Limeira, 1130 – Campos Elíseos

3

JUCESP

Prédio. Rua Bráulio Gomes, 81 - Centro

4

GOVERNO

Edifício Campanário. Rua Antônio de Godoi, 122 - Centro

5

EMTU

Edifício Canadá. Rua XV de Novembro, 240 - Centro

6

ESPORTES

Antigo Banco São Paulo. Praça Antônio Prado, 9 - Centro

7

USP

Antiga Estação Ciência. Rua Guaicurus, 1394 - Lapa

8

FDE

Sede. Avenida São Luís, 99 - República

9

CULTURA

Palácio Campos Elíseos - Av. Rio Branco, 1269 – C. Elíseos

10

EDUCAÇÃO

Prédio. Rua Tenente Pena, 212 - Bom Retiro

11

SAÚDE

Galpão Lucy Montoro – Rua Guaicurus, 1270 – Lapa

12

IAMSPE

Sede Administrativa. Avenida Ibirapuera, 981 – Ibirapuera

13

SEGURANÇA

Prédio. Av. Francisco Morato, 110 - Butantã

14

PLANEJAMENTO

Sede da Sec. de Turismo. Rua Bandeira Paulista – Itaim Bibi

15

GOVERNO

Arquivo Público do Estado de São Paulo

Foram vistoriados e analisados os imóveis locados cujo apresentavam
um gasto elevado de locação, visando rescisão do contrato e transferência
para imóveis próprios do estado.
Tabela 6: Vistorias realizadas na capital – Imóveis Alugados
1

Sede Sec. Saneamento e Recursos Hídricos. Rua Bela Cintra, 847-Consolação

2

Corregedoria Geral da Administração Rua Bela Cintra, 847 - Consolação

3

Conselho do Patrimônio Imobiliário - Rua Bela Cintra, 847 - Consolação

4

Sede da SPPREV. Rua Bela Cintra, 657 - Consolação

5

Instituto Geográfico e Cartográfico, 1165 – Cerqueira César

6

Sede da Sec. Desenvolvimento Social. Rua Bela Cintra, 1032 - Consolação
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9 RESULTADOS OBTIDOS

Abaixo será retratado os resultados obtidos nesse projeto, tais números
foram publicados oficialmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo junto
ao relatório de atividades da Secretaria de Governo no ano de 2017.
Cabe ressaltar que ao multiplicar ao longo dos meses o valor que se
deixou de gastar com alugueis a economia gerada expressa um valor
significativo aos cofres públicos.
9.1

Resultados das ações implementadas pelo projeto
Gráfico 10: gráfico de redução de gastos com locação de imóveis

COMPARATIVO 2016 x 2017
PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DEPENDENTE DO TESOURO

R$ 136.855.762,59

R$123.484.896,43

9,8%

2016

Fonte NLS SIGEO - *Adotado como fonte de dados a Nota de Lançamento (com evento
contábil para fins de liquidação), considerando que a NL abarca o valor da locação sem
deduções

2016 – 695 CONTRATOS
2017 – 635 CONTRATOS (foram firmados mais 10 novos contratos)
Resultado: redução de 60 contratos de locação
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9.1.1 Redução de gastos decorrente das rescisões contratuais ocorridas em
2017 e projeção para o ano 2018
QUANTIDADE DE
LOCAÇÕES RESCINDIDAS

ECONOMIA MENSAL
GERADA

60 CONTRATOS

R$ 1.709.743,66

ECONOMIA 2018

R$ 20.516.923,92
(R$ 1.709.743,66 x 12 meses)

Observação: o valor da redução do ano de 2018 (R$ 20,5 milhões) é maior que o apurado em 2017 (R$
12,6 milhões) tendo em vista que:
- As rescisões/encerramentos dos 60 contratos se deram ao longo do ano de 2017;
- O valor da redução de gasto do ano de 2017 abarcou 11 meses (janeiro a novembro) e a o valor
apurado referente à economia de 2018 considerou um período de 12 meses (janeiro a dezembro).

9.1.2 Principais locações rescindidas/encerradas em 2017
Secretaria de Planejamento e Gestão
Alameda Jaú, 389 – R$ 420.344,80/mês

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos:
Edifício Adélia Saliba – R$ 159.000,00/mês

Secretaria da Saúde
Prédio do Ambulatório da Faculdade de Medicina de Marília – R$ 56.000,00/mês
DRS VII Campinas – R$ 52.446,00/mês
DRS XIV São João da Boa Vista – R$ 31.618,00/mês
NAOR Santo André – R$ 22.285,19/mês
Depto. de Gerenciamento Ambulatorial da Capital – R$ 13.399,21/mês
Núcleo de Assistência Farmacêutica de Mogi das Cruzes – R$ 24.000,00/mês

Secretaria da Educação
Depósito da FDE em Osasco – R$ 110.000,00/mês
EE Pequeno Cotolengo – R$ 15.500,00/mês
Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista (salas) – R$ 12.246,63/mês

Secretaria da Fazenda
SPPREV: Rua Bela Cintra, 643 – R$ 41.128,50/mês (economia decorrente da
rescisão de dois contratos que foram unificados)

Secretaria da Fazenda - SPPREV
Rua Bela Cintra, 657- R$ 748.666,07/mês
Rua Bela Cintra, 643 –R$ 70.950,00/mês

Secretaria do Meio Ambiente
3º batalhão da Polícia Ambiental – R$ 21.557,75/mês

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação
Sede da UNIVESP da Rua Líbero Badaró – R$ 46.451,62/mês
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10 CONCLUSÃO

O método utilizado para a organização e classificação dos dados obtidos
durante o projeto, a Curva ABC, auxiliou na visualização mais clara e objetiva
dos maiores gastos em locações no município de São Paulo, auxiliou na
definição do foco dos estudos de viabilidade que seriam apresentados.
A árvore de decisão mostrou que com perguntas chaves, porém simples,
pode-se chegar a um resultado satisfatório onde, o caminho desenhado expõe
a viabilidade ou não da execução de estudo sem entraves que pudessem
impedir a tomada de decisão da liderança para obter o resultado positivo do
projeto. Auxiliou na visualização mais clara e objetiva dos problemas que
necessitavam ser resolvidos para resolução de cada caso apresentado.
Durante o projeto, cada Secretaria de Estado ficou responsável para
apresentar soluções no qual fossem viabilizadas e reduzidas as despesas com
locações de imóveis. Os casos selecionados para serem apresentados nesse
estudo de caso, durante a mudança de imóvel podem ter sofrido alterações de
layouts e disposição de salas de acordo com a conveniência e necessidade de
cada órgão, cabendo aos participantes deste projeto, somente apresentarem a
viabilidade técnica positiva para a execução.
A conscientização e ações para a redução de gastos públicos é um
dever do Gestor Público, gastos desnecessários que se prolongam por anos
podem ser solucionados de forma simples e técnica desde que sejam
compreendidos e acatados pela liderança.

75

REFERÊNCIAS

BESSA, V. C. O setor de serviços às empresas. In EMURB/CEM/CEBRAP.
Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento para a região central
de São Paulo. PMSP/EMURB. São Paulo: 2004. pp. 199 a 233.
BOMFIM, V. C. Os espaços edificados vazios na área central da cidade de
São Paulo e a dinâmica urbana. 2004. 132f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2004.
BUILDINGS. Consulta geral a homepage oficial. Disponível em
<http://www.buildings.com.br>. Acesso em 10 fev. 2012.
CARVALHO, J. M. C. Logística. São Paulo: Sílabo, 2002.
CARVALHO, M. C. W. Ramos de Azevedo. São Paulo: Edusp, 2000.
CBRE. Marketview São Paulo Office. 2017. Disponível em
https://www.cbre.com/latin-america-region/research/brazil-research-reports .
Acesso em: 10 fev. 2012.
COBRA, M. Administração de marketing. São Paulo: Cobra, 2005.
COBRA, M. Marketing de serviços financeiros. São Paulo: Cobra, 2000.
CINTRA, M. A. M.; CORRÊA, R. S. O complexo financeiro: um caso de
concentração no município e relativo esvaziamento no centro? In:
EMURB/CEM/CEBRAP. Caminhos para o centro: estratégias de
desenvolvimento para a região central de São Paulo. PMSP/EMURB. São
Paulo: 2004. pp. 235 a 270.
COSTA, F. J. C. L. Introdução à administração de materiais em sistemas
informatizados. São Paulo: Fábio Costa, 2008.
COMIN, Álvaro. Caminhos para o Centro: Estratégias de Desenvolvimento
para a Região Central de São Paulo. São Paulo: PMSP / EMURB / CEBRAP /
CEM, 2004. Disponível em
http://www.centrodametropole.org.br/static/uploads/doisprefaciaiscompletas.pdf
. Acesso em: 14 fev. 2012.
FRUGOLI, H. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações
na metrópole. São Paulo: Cortez: Editora da Universidade de São Paulo, 2000
FUJITA, M. Economics of agglomeration: cities, industrial location, and
regional growth. Cambridge University Press, 2002.

76

GARCIA, L. M. O. Engenharia de Valor aplicada em serviços de um
condomínio - Estudo de aplicação em condomínio corporativo localizado em
São Paulo.
JOSÉ, B. K. A popularização do centro de São Paulo: Um estudo de
transformações ocorridas nos últimos 20 anos. Faculdade de Arquitetura de
Urbanismo da USP. São Paulo 2010
LEMOS, C. A. C. Ramos de Azevedo e seu escritório. Apresentação
Francisco Romeu Landi, José Carlos Valente da Cunha. São Paulo: Pini, 1993.
165 p., il. p&b. color.
NOBRE, E. A. C. Reestruturação econômica e território: Expansão recente
do terciário na marginal do rio Pinheiros. Volume I. 2000. 313f. Tese
(Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) - Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000
ODILA. F. Mesmo com mais de 10 mil imóveis vazios, governo gasta 1,6 bi
com aluguel. News Brasil. Out. 2017. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41719519. Acesso em: 10 fev. 2012.
RAMOS de Azevedo. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa441557/ramos-deazevedo
RODRIGUES, B.G. Migração das classes A/B à região central de São
Paulo, por meio da implantação de quadras multifuncionais. São Paulo.
2012 . 142f. Dissertação (Mestrado Profissional.) Coordenadoria de Ensino
Tecnológico. Instituto de Pesquisas Tecnológicas . São Paulo. 2012.
ROLNIK, R. A cidade e a lei: Legislação, política urbana e territórios na cidade
de São Paulo, São Paulo, Studio Nobel: Fapesp, 1997, 3 ed.
ROLNIK, R. São Paulo: Crise e mudança. São Paulo, Brasiliense, 1990.
ROLNIK, R.; BALBIM, R. Reabilitação de centros urbanos. Brasília:
Ministério das Cidades, 2005.
ROSENTHAL, S. S.; STRANGE, W. C. The determinants of agglomeration.
Journal of Urban Economics, v. 50, n. 2, p. 191-229, 2001.
SABOIA, J. A continuidade do processo de desconcentração regional da
indústria brasileira nos anos 2000. Nova Economia, v. 23, n. 2, p. 219-278,
2013.
SACORNANO, J. B. Administração de produção na construção civil: o
gerenciamento de obras baseado em critérios competitivos. São Paulo: Arte &
Ciência, 2004.

77

SAMPAIO, F. M. Orçamento e custo na construção. São Paulo: Hemus,
2005.
SEVERO FILHO, J. Administração de logística integrada: materiais, PCP e
marketing. Rio de Janeiro: E-papers, 2006.
SILVA, H. M. B. O centro de São Paulo: que futuro para habitação? Paper.
2001.
SILVA, H. M. B. Oportunidades e limites para a produção de habitação
social no centro de São Paulo. Lincoln Institute of Land Policy. 2007.
SILVA, H. M. B. Tributos imobiliários e imóveis vazios no centro de São
Paulo. Relatório final. Lincoln Institute of Land Policy. 2009.
SILVA, T. F. Curva abc: princípios e aplicabilidade empresarial . Revista
Científica Eletrônica de Ciências Contábeis . Ano VI . n. 12 . out. 2008.
TORRES, H. G. Sedes dos grandes grupos econômicos: relevância para as
metrópoles brasileiras. Fundação Seade. 1ª Análise Seade, n°12, março 2014.
TURCI, D. Como utilizar a curva ABC para gestão de estoque. 2016
https://endeavor.org.br/estrategia-e-gestao/curva-abc-gestao-estoque/
Valor Econômico 2013. 200 maiores grupos econômicos do Brasil, 2012.
São Paulo: Valor Econômico.
VERGUEIRO, W. Qualidade em serviços de informação. São Paulo: Arte &
Ciência, 2002.
VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo. Studio Nobel,
Fapesp: Lincoln Institute, 1998.
WIAZOWSKI, Igor. Renovação e requalificação de edifícios de escritórios
na região central da cidade de São Paulo: O caso do edifício São
Bartholomeu. 2007. 121f. Monografia (Especialização em Gerenciamento de
Empresas e Empreendimentos na Construção Civil, com ênfase em Real
Estate - MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2007.

