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 RESUMO 

 

Impulsionado pela economia cafeeira, o centro da cidade de São Paulo adquiriu o 
caráter de centralidade já nas primeiras décadas do século XX. Iniciada a 
ocupação das áreas centrais pelo comércio e os serviços, a expansão da cidade 
se deu de forma rápida e desordenada, com a ocupação de áreas de várzeas e 
encostas por sub-habitações, desprezadas pela população de maior poder 
aquisitivo, dando início a um processo de segregação social. Por outro lado, a 
intensidade das atividades nas cidades atraiu uma população vinda do campo, a 
partir da abertura de novas frentes de trabalho, num período em que a produção 
industrial ganhou força. Essa população, em grande parte formada por imigrantes 
e sem poder aquisitivo para se tornar proprietária ou alugar um imóvel próximo ao 
emprego, teve que recorrer aos cortiços como única forma de se fixar na cidade. 
Porém, a partir da década de 1970, o centro começou a apresentar um 
decréscimo de população residente, graças ao deslocamento das atividades 
financeiras para novas centralidades, acompanhado da formação de novos 
bairros residenciais de classes de maior renda, deixando um grande número de 
edifícios vazios ou subutilizados. Num primeiro momento, o estudo procurou 
compreender o estado atual da habitação no centro de São Paulo, de forma 
ampla, mapeando e sistematizando dados sobre as iniciativas públicas e privadas 
voltadas para o incremento de novas habitações ou reabilitações no centro 
(entendido como centro histórico e expandido). Em seguida o estudo ganha um 
cunho mais analítico, visando mostrar se de fato está em curso uma política 
habitacional com a perspectiva de reabilitação urbana do centro de São Paulo. 
Esta etapa buscou também compreender o alcance social destes 
empreendimentos. Para tal, revisou-se a literatura atual sobre a questão 
habitacional em áreas centrais e analisou-se a natureza dos planos, programas e 
projetos propostos nos últimos dez anos na cidade de São Paulo. 

Palavras Chave: gestão urbana, habitação, reabilitação urbana, São Paulo, 
centro histórico, política urbana.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Driven by the coffee economy, the center of Sao Paulo city acquired the character 
of centrality within the first decades of the twentieth century. Initiated the 
occupation of the central areas by trade and services, the expansion of the city 
were developed quickly and disordered, with occupancy of flood plains and 
hillsides, by sub-housing, despised by the population with higher purchasing 
power, initiating a process of social segregation. On the other hand, the intensity 
of activity in the cities attracted a population coming from Field, from the opening 
of new work fronts, in a period that industrial production gained strength. This 
population, largely formed by immigrants and no buying power to becoming the 
owner or renting a property near the job, had to resort to tenements as the only 
way to setting residence in the city. However, from the 1970s, the center began to 
show a decrease of resident population, thanks to to displacement of the financial 
activities for new centers, accompanied by the formation of new residential 
neighborhoods of higher income classes, leaving a large number of empty or 
underused buildings. In a first moment, the study sought to understand the current 
state of housing in downtown Sao Paulo, in a broad way, mapping and 
systematizing data on public and private initiatives aimed at increasing new 
housing or rehabilitation in downtown (understood as historical center and 
expanded). Then the study will gain interplay more analytical, order to show 
whether in fact there is an ongoing housing policy with the prospect of urban 
regeneration of downtown Sao Paulo. This stage also sought to understand the 
social reach of these endeavors. For such, has revised to the current literature on 
the housing issue in central areas and analyzed the nature of the plans, programs 
and projects proposed in the last ten years in the city of São Paulo. 

Keywords: urban management, housing, urban rehabilitation, São Paulo, 
historical downtown, urban policy. 
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INTRODUÇÃO 

  

A partir das últimas duas décadas do século XIX, o crescimento da 

cidade de São Paulo, impulsionado pela economia cafeeira, é seguido por um 

processo de industrialização que culmina com sua metropolização, em meados do 

século XX. Entre 1890 e 1900 houve um crescimento exponencial que pode ser 

avaliado pelos dados de população quando a cidade passa de 64.934 para 

239.820 habitantes, que por sua vez gerou uma expansão física do território, em 

grande parte desordenada ou “espontânea”, com a ocupação de áreas de várzeas 

e encostas. Desvalorizadas e desprezadas pela população de maior poder 

aquisitivo, estas áreas foram ocupadas por sub-habitações e por classes de 

menor renda, atraídas pelas novas frentes de trabalho, gerando uma segregação 

sócio espacial no centro de São Paulo.  

O processo de transformação da área central, a partir dos anos 1930, 

foi marcado por um esvaziamento da função residencial devido à evasão de 

população residente de mais alta renda para novos bairros exclusivos criados. 

Campos Elísios, Higienópolis e os bairros-jardim projetados pela Companhia City, 

são exemplos dos sucessivos espaços criados para a elite.  As atividades de 

consumo e cultura também migram para outras regiões, provocando o surgimento 

de novos centros como os da Avenida Paulista. 

Hoje, com o esvaziamento habitacional na área central há sensação de 

insegurança após o horário comercial, quando grande parte do movimento de 

usuários diminui no centro. Esse processo resultou no surgimento e 

predominância, ao longo do tempo, de formas de moradia transitórias e, na 

maioria dos casos, precárias, como os cortiços. Entre 1959 e 1978, houve um 

aumento da população favelada e moradora de cortiços devido à diminuição dos 

salários dos trabalhadores e ao aumento do preço da terra, causando grande 

dificuldade no acesso à casa própria. 

A demarcação territorial escolhida como elemento de estudo nesse 

trabalho foi denominada ao longo de todo o texto como centro, área central e 

centro expandido e abrange dez distritos: Sé, República, Bom Retiro, Santa 

Cecília, Consolação, Bela Vista, Liberdade, Cambuci, Brás e Pari. Já a 
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denominação de centro histórico e centro antigo se restringe aos distritos da Sé e 

República.    

Como será apresentado no capitulo 01, a partir de 1964 é criado o 

Banco Nacional da Habitação (BNH), integrado ao Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH). Desenvolve-se, então, uma intensa atividade construtiva nas 

cidades brasileiras. Promove-se a verticalização das cidades, com a 

disseminação de edifícios de apartamentos, principal modalidade de moradia da 

classe média nesse período. A criação do BNH tinha como objetivo a construção 

de habitação popular, no entanto, o investimento foi deslocado para o 

financiamento de habitação para a classe média e alta. Outro desvio de objetivo 

ocorreu em relação à localização dos empreendimentos, os quais, a princípio, 

deveriam ocupar os vazios urbanos em área central e consolidada, porém, as 

políticas governamentais e locais permitiram e incentivaram a construção nas 

periferias. A localização em áreas periféricas, embora inadequada para a 

habitação e para o desenvolvimento urbano, se beneficiava do custo mais barato 

da terra. Sob outro aspecto, esse processo acabou por valorizar e incentivar 

novos empreendimentos, beneficiando os empreendedores imobiliários 

(MARICATO, 2013:20). 

No final dos anos 70 e inicio dos 80, a despeito da criação de 

incentivos e investimentos na construção de novas moradias, sejam as 

promovidas pelo poder público ou por meio da autoconstrução em regiões 

periféricas, a grande distância destas das áreas de trabalho fez com que muitos 

deixassem suas casas e voltassem para as áreas centrais da cidade. Essa 

mudança da periferia para o centro resultou em um novo aumento do 

encortiçamento nesse período (PICCINI, 2004:43).  

Houve também uma acentuada desvalorização imobiliária no centro 

que inibiu os investimentos privados.  As intervenções, a princípio, com o 

propósito de erradicação, depois, de urbanização de cortiços e a reestruturação 

dos bairros em que se concentravam se deram através de uma política de 

renovação das áreas e substituição dos moradores de baixa renda. Foram 

necessários muitos anos para que esta visão - que tinha como pressuposto que a 

simples expulsão ou transferência seria uma solução definitiva – se alterasse, 
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diante da permanência das mesmas condições econômicas das classes de menor 

poder aquisitivo e da dificuldade cada vez maior de obter estabilidade no emprego 

(BIANCHINI & SCHICCHI, 2007). 

Apenas no período de 1989 a 1992, após a promulgação da nova 

constituição (1988)1, foram criados os primeiros programas habitacionais voltados 

aos moradores de cortiços. Nessa gestão, foram realizados programas 

habitacionais através de mutirões autogeridos, como o Funaps Comunitário. O 

Funaps Comunitário foi estruturado visando o financiamento de associações 

comunitárias formadas por futuros moradores. Desta forma, foi possível viabilizar 

e garantir uma melhoria na qualidade de vida dos moradores de cortiços, com 

uma moradia de qualidade e a baixo custo (PICCINI, 2004; BONDUKI, 2000; 

BIANCHINI & SCHICCHI, 2007).  

Em 2001, após a aprovação do Estatuto da Cidade, se deu 

continuidade aos programas e subprogramas iniciados na gestão da prefeita 

Luiza Erundina.  Juntamente com as obras em andamento, iniciou-se o processo 

de fiscalização dos cortiços com base na Lei Moura2, aprovada em 1991. Os 

governos municipal e estadual começaram a trabalhar em conjunto, e equipes de 

técnicos municipais saíram a campo vistoriando os cortiços, alertando os 

proprietários e sublocadores sobre a lei e orientando-os quanto às mudanças que 

deviam realizar. O cadastramento dos cortiços ficou a cargo dos técnicos 

municipais, enquanto a construção de novas unidades estava sob a 

responsabilidade do CDHU, por meio do Programa de Atuação em Cortiços – 

PAC. 

                                                 
1
 Segundo o relatório “Observatório dos direitos do cidadão”, a Constituição de 1988, no artigo 

182, estabeleceu que o objetivo da política urbana é o ordenamento e desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e, em 2000, após aprovação de uma emenda constitucional, foi incluído 
no capítulo 6, o direito à moradia como direito social. (Observatório dos Direitos do Cidadão, 
2002). 

2
 O Objetivo da Lei Moura é criar melhores condições de habitabilidade nos cortiços, adequando-

os a padrões mínimos como forma de segurança e dignidade aos seus moradores. Alguns itens 
citados pela lei são: área mínima do cômodo ou divisão não inferior a 5,00 m², com sua menor 
dimensão não inferior a 2,00 m²; segurança do imóvel no tocante à instalação elétrica e sua 
estrutura; iluminação mínima por cômodo de 1/7 da área do piso; ventilação mínima por cômodo 
de 1/2 da área de iluminação; banheiro revestido com piso lavável e de barra impermeável; 
banheiro com abertura para o exterior, dotado com vaso sanitário, lavatório e chuveiro e pé direito 
mínimo de 2,30m.  
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De 2001 a 2004, além da atuação nos cortiços houve programas que 

se relacionavam entre si como o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), 

financiado pela Caixa Econômica Federal, dentro do Programa Morar no Centro. 

O intuito desses programas era valorizar a dinâmica existente no centro da cidade 

destacando aspectos positivos como a grande oferta de emprego, o patrimônio 

arquitetônico e o fácil acesso na área. (SHIMBO, 2011; BIANCHINI & SCHICCHI, 

2007) 

Porém, durante as duas últimas gestões (José Serra e Gilberto 

Kassab), também marcadas por descontinuidade, os programas criados no 

governo Marta Suplicy foram quase todos desativados ou mantiveram apenas as 

obras que já estavam em processo.  

O Programa Renova Centro3, lançado pela gestão de 2009 a 2012, que 

propunha reabilitar cinquenta e três prédios no centro para construir 2.500 

moradias, apesar de dar continuidade ao Programa de Reabilitação de edifícios 

no centro para habitação social, através do PAR (Programa de Arrendamento 

Residencial), foi conduzido de forma isolada, sem articulação com outros 

programas ou modalidades de promoção de habitação, sendo que poucos 

edifícios foram reabilitados, com o agravante de não terem a sustentação de um 

plano ou política urbana permanente. 

Ainda em 2009 o Governo Federal lança o Programa Minha Casa 

Minha Vida com o objetivo de subsidiar em até 23 mil reais (o valor do subsidio 

varia de acordo com o valor da renda familiar) na compra da casa própria para 

população com renda de até dez salários mínimos, dando um novo rumo às 

discussões sobre o provimento de habitação nas cidades. 

O estado atual das intervenções públicas de promoção de habitação no 

centro de São Paulo, portanto, é um dos aspectos que serão abordados neste 

trabalho, a partir da atualização dos dados dos empreendimentos realizados nas 

últimas gestões, de 2000 a 2012, ou seja, as três últimas gestões.  

                                                 
3
 PMSP. Cohab. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/cohab/noticias/?p=15692>. Acesso 
em: 03 out. 2013. 



24 

 

Para tal, iniciou-se com o levantamento da bibliografia sobre as 

políticas habitacionais realizadas após o período de abertura política, a partir de 

1985, contextualizada pelas mudanças ocorridas no centro e na cidade, assim 

como a discussão sobre a criação de novos instrumentos urbanísticos. Com o 

objetivo de compreender as mudanças de paradigmas na discussão da 

localização habitacional, também foram analisados os trabalhos referentes à 

retomada das áreas centrais e, em especial, dos centros históricos das cidades, 

como áreas de novos investimentos imobiliários e de desenvolvimento 

socioeconômico, fator que influenciou o desenho de novos programas e formas 

de financiamento para a habitação. 

Dentre os autores consultados sobre tais questões, destacamos: 

Maricato (2013, 2011); Sachs (1999), Piccini (2004); Bonduki (2000); Sampaio 

(1998); e Souza, (2011), para a discussão da política habitacional; Botelho (2007); 

Fix (2007) e José (2007), para a discussão e levantamento de dados sobre os 

investimentos no período de 1975 a 2000; Santos (2009); Villaça (2001), Suzana 

Pasternak (1990) que tratam do crescimento e urbanização brasileiros; Bidou -  

Zachariasen (2006) Schicchi & Benfatti (2003) e Vargas & Castilho (2006), sobre 

a revitalização dos centros urbanos; Bomfim ( 2004) ; Costa (2009); Yolle Neto 

(2006); Rangel (2007) e Freitas Júnior, 2008, Helena Menna Barreto Silva(2007), 

(2006) e  (1997)  que tratam a questão dos vazios na área central de São Paulo e 

da gestão de ocupação de edifícios revitalizados para Habitação de Interesse 

Social.  

Ao abordar o período mais recente, de 2000 a 2012, principal foco 

deste trabalho, incluiu-se também como foco da pesquisa, o levantamento e a 

análise dos investimentos privados voltados para a habitação no centro, para 

distintas classes sociais. Desse modo, foram adotados dois períodos para análise: 

dez anos, 2000 a 2012, onde as informações encontradas possibilitaram uma 

amostragem estatística e o período de quatro anos, 2009 a 2012, cujas 

informações possibilitaram realizar uma análise comparativa.  

Assim, com o intuito de mapear as promoções habitacionais públicas e 

privadas, iniciou-se a busca de informações de fontes diversas visando à 

elaboração de uma tabela, reunindo todos os programas habitacionais dos três 
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níveis de governo, como o Programa Minha Casa Minha Vida4 do Governo 

Federal, o Programa de Programa Atuação em do governo Estadual e o programa 

Renova Centro, do municipal, onde será possível comparar diferentes formas de 

abordagem e uso de instrumentos urbanísticos recentes, bem como os dados da 

atuação do mercado imobiliário na área central de São Paulo, a partir do 

levantamento dos empreendimentos privados construídos ou aprovados no centro 

da cidade, cujos dados foram levantados na Embraesp (Empresa Brasileira de  

Estudos de Patrimônio) e no Secovi (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 

Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo), e 

estão sendo analisados e cotejados com os dados do setor de APROV da 

Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo. 

Tais dados vieram complementar a leitura da bibliografia sobre a 

trajetória da habitação no centro de São Paulo e a de contextualização sobre as 

mudanças econômicas recentes no país, que afetaram diretamente a dinâmica do 

mercado imobiliário e o acesso de distintas classes de renda ao crédito para 

aquisição de moradia. 

  

                                                 
4
 Programa Minha Casa Minha Vida. MCMV. Disponível em: 

<http://www.minhacasaminhavida.mt.gov.br/mcmv/>. Acesso em: 11 jun. 2013. 
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1. CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL5 

1.1. O Processo de Expansão Urbana nas Cidades Brasileiras 

No começo do século XX houve uma aceleração do processo de 

concentração urbana em algumas cidades brasileiras, criando verdadeiras 

aglomerações, fato que não se restringiu apenas às cidades da América Latina, 

mas caracterizou um fenômeno mundial que se ampliava a cada ano. Depois da 

primeira metade do século XX, o Brasil passou por um intenso processo de 

urbanização, passando de 26,3% de habitantes morando em zonas urbanas em 

1940 para 81,2% milhões de habitantes em 2000 e, em 2010, para 84,35%, 

segundo os dados do IBGE. 

O início do crescimento urbano se deu na década de 1930, com a 

regulamentação do trabalho em zonas urbanas. Indústrias foram incentivadas a 

se fixar nas grandes cidades e consequentemente iniciou-se a construção de uma 

infraestrutura industrial, reforçando o movimento migratório do campo para a 

cidade. Com esse rápido crescimento, em apenas 60 anos, o Brasil aumentou o 

número de cidades e regiões metropolitanas com mais de um milhão de 

habitantes. (MARICATO, 2003). Só a cidade de São Paulo, em 2013, tem 

11.821.873 habitantes, segundo os dados do IBGE e se acrescentarmos a região 

metropolitana, com seus 38 municípios agregados, esse número chega a 17 

milhões em 2000, conforme tabela 1.1, e sobe para 19 milhões no ano de 2012, 

segundo os dados do IBGE. É possível constatar tal crescimento na tabela 1.1 e 

1.2 do FIBGE e do IBGE. 

 

 

                                                 
5
 A fim de esclarecer a terminologia aqui utilizada, o trabalho se apoia nas seguintes definições de 

Villaça (2009): 

cidade: (...)unidade externamente organizada num espaço produzido por suas próprias leis. Por 
outro lado, reconhece a existência de vários processos interativos importantes que também atuam 
dentro do ambiente urbano e que apresentam origem puramente local. 

metrópole: (...) é associada à importância social, econômica e cultural de um núcleo urbano. 

região metropolitana: [diz-se] (...) quando uma cidade em crescimento absorve e/ou gera outros 
núcleos urbanos a sua volta, às vezes pertencentes a outras unidades político-administrativas, 
formando um tipo particular de cidade. 
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Tabela 1.1:População Total e taxas de Crescimento. Regiões Metropolitanas – 1970 a 2000 
Regiões 

Metropolitanas 
População Total Taxa de Crescimento 

(% a.a.) 

1970 1980 1991 2000 2010 1970 
- 

1980 

1980 
- 

1991 

1991 
– 

2000 

2000 
- 

2010 

Total 23.730.895 34.411.659 42.798.162 51.088.169 56.364.421 3,79 1,99 2,00 0,99 

São Paulo 8.139.730 12.588.725 15.444.941 17.970.634 19.683.975 4,46 1,88 1,70 0,91 

Rio de janeiro 6.8911.521 8.772.265 9.814.574 11.257.944 11.703.788 2,45 1,26 1,54 0,39 

Recife 1.791.322 2.347.146 2.858.147 3.512.208 3.690.547 2,74 1,22 2,32 0,50 

Belo Horizonte 1.658.482 2.609.583 3.436.060 4.277.157 4.883.970 4,70 2,42 2,46 1,34 

Porto Alegre 1.574.239 2.285.140 3.038.792 3.544.789 3.978.470 3,84 2,16 1,73 1,16 

Salvador 1.147.821 1.766.614 2.496.521 3.090.196 3.531.820 4,43 3,04 2,40 1,34 

Fortaleza 1.036.779 1.580.074 2.307.017 2.923.417 3.615.767 4,29 2,67 2,67 2,1 

Curitiba 821.233 1.440.626 2.000.805 2.716.288 3.174.201 5,80 3,03 3,46 1,54 

Belém 669.768 1.021.486 1.401.305 1.795.536 2.101.883 4,30 3,43 3,37 1,5 

Brasil Urbano 52.087.092 80.436.409 110.990.990 137.953.959 160.925.792 4,44 2,97 2,44  

Fonte Primária: FIBGE, Censos Demográficos de 1970 a 2000. Fonte secundária: BAENINGER; 

PERES 2011. 

 

Tabela 1.2: Cidades de mais de um milhão de habitantes no Brasil, 2010 – 2013 

Cidade População – 1996 
(em Milhões) 

População – 2010 
(em Milhões) 

População 
Estimada – 2013 

(em Milhões) 

São Paulo 9.839 11.253 11.821 

Rio de Janeiro 5.551 6.320 6.429 

Belo Horizonte 2.091 2.375 2.479 

Porto Alegre 1.288 1.409 1.467 

Recife 1.346 1.537 1.599 

Salvador 2.211 2.675 2.883 

Fortaleza 1.965 2.452 2.551 

Brasília 1.821 2.570 2.789 

Curitiba 1.476 1.751 1.848 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

Por outro lado, podemos perceber que a população das grandes 

cidades, ao longo dos anos, está decrescendo. Nos últimos levantamentos 

realizados pelo IBGE, constatou-se que as cidades médias e interioranas são as 

que estão crescendo mais. Em dez anos elas cresceram mais de 100%, como se 

constata na tabela 1.3. 
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Tabela 1.3: Exemplo de cidades do interior do Brasil que apresentam maior crescimento 
populacional ao longo dos anos de 2000 a 2010. 

Município 2000 2010 % 

Balbinos - SP 1.313 3.932 199,47% 
Rio das Ostras - RJ 36.419 105.757 190,39% 

Cujubim – RO 6.536 15.873 142,85% 
Sapezal – MT 7.866 18.080 129,85% 
Anapu - PA 9.407 20.493 117,85% 
Iaras - SP 3.054 6.377 108,81% 

Pracinha – SP 1.431 2.863 100,07% 

Fonte: IBGE, 2010.  

 
Apesar das regiões metropolitanas terem sido receptoras de grande 

parte da população durante décadas, percebe-se que o crescimento populacional 

vem diminuindo (tabela 1.1). De 1960 a 1970, o crescimento médio das 

metrópoles foi de 4,7% a.a. em contrapartida aos anos 1970 a 1980, em que 

houve um pequeno decréscimo, tendo o valor médio de 3,8% a.a. No entanto, 

com esse valor de crescimento das metrópoles ainda é possível dizer que elas 

estavam em crescimento. Na região Metropolitana de São Paulo houve um 

decréscimo populacional de 4,5% a.a. no período de 1970-1980, para 1,9% a.a. 

nos anos 80 e 1,7% a.a. no período de 1991-2000. 

Apesar do declínio de crescimento metropolitano, houve um aumento 

populacional nas regiões periféricas das grandes cidades em comparação com 

suas áreas centrais. Isso demonstra o empobrecimento da população 

(BAENINGER, 2004). A rápida expansão das grandes cidades brasileiras teve 

como consequência um grande número de pessoas se deslocando para morar 

nelas em busca de emprego e melhores condições de vida, no entanto, para a 

população de baixa renda restaram como local de moradia as áreas periféricas e 

de preservação ambiental, iniciando-se os grandes problemas urbanos, 

ambientais e habitacionais. Hoje, morar no centro das cidades ainda é muito caro 

para uma população que ganha até três salários mínimos, fato que contribui 

diretamente para o aumento dos cortiços. Outra estratégia de sobrevivência da 

população de baixa renda é a autoconstrução de casas em loteamentos 

irregulares e em favelas nas periferias das grandes cidades, que a cada dia mais 

se multiplicam. Em contrapartida, os centros das cidades sofrem com altas taxas 

de vacância como aponta o IBGE (2000), que verificou 12% dos domicílios 
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vagos6em São Paulo. Outro fator que favoreceu o aumento de vacância no centro 

da cidade foi a disseminação do uso do automóvel como transporte preferencial, 

principalmente entre as classes de maior poder aquisitivo. Esse processo teve 

inicio entre 1955 a 1960, período em que Juscelino Kubitscheck era Presidente do 

Brasil, e implementou uma política econômica ancorada na abertura de indústrias 

automobilísticas. (Villaça, 2009). 

Observando as tabelas 1.1, 1.2 e 1.3, percebe-se que em todas as 

regiões metropolitanas, as pequenas e médias cidades estão crescendo 

significativamente em relação às metrópoles. A partir da década de 70, os distritos 

do centro da cidade vêm perdendo parte de sua população. Uma das causas 

dessa vacância na área central se dá no momento em que a população de maior 

poder aquisitivo e com mais escolaridade migra para bairros específicos 

projetados, ou para os condomínios fechados, criando vazios na área central da 

cidade e aumentando a deterioração de imóveis e de seus entornos (COSTA, 

2009).  Além do esvaziamento do centro das cidades, as periferias tornaram-se 

cada vez mais ocupadas, devido ao empobrecimento das cidades. Dessa forma, 

agrava-se o problema habitacional, visto que nas regiões invadidas não há 

infraestrutura adequada como escolas, transportes, saúde, empregos, 

saneamento básico etc. Já nos centros esses serviços são abundantes 

(CYMBALISTA, 2007). 

Conforme Bomfim (2004), o centro de São Paulo - subprefeituras Sé e 

República - possui 18% de vacância de área construída, sendo que a grande 

maioria dos imóveis é vertical e com proprietário único, sem desmembramento da 

propriedade e com um período de desocupação maior que um ano. A presença 

desses edifícios vazios na área central sugere uma alternativa para a política 

habitacional baseada na reabilitação. No entanto, as ações neste sentido 

enfrentam a dificuldade da falta de continuidade dos programas habitacionais, 

pois a cada gestão, todo o processo em andamento é suspenso, e os programas 

só são retomados na gestão seguinte, como ocorreu com os Programas de 

Intervenção de Cortiços, implementados em 1989 (BIANCHINI; SCHICCHI, 2009) 

                                                 
6
 Domicílio vago para o IBGE é todo domicilio que estava sem morador no período da coleta de 

dados, mesmo que depois houvesse morador.  



30 

 

e paralisados por oito anos, sendo apenas retomados em 2001.  Outro exemplo é 

o Programa Guarapiranga que foi estabelecido em 1996 e permaneceu por vários 

anos sem grandes investimentos ou intervenções de monta, sendo retomado em 

2005 com o nome de Programa Mananciais7. 

1.2. Mercado Imobiliário e a Segregação Urbana 

O processo de crescimento urbano, ao longo dos anos, em todo Brasil, 

foi acompanhado pelo modelo de produção capitalista, onde o espaço passa a ser 

valorizado como uma mercadoria, seja pelo seu parcelamento e venda, seja pelo 

seu valor enquanto capital fictício. Dessa maneira, cria-se um processo de disputa 

pela localização no território entre grupos sociais distintos que, no limite, define a 

questão centro versus periferia. Segundo Villaça (2009), apesar de parecer 

controverso é preciso lembrar que há muita periferia no centro e muito centro na 

periferia sendo esta oposição também verdadeira. 

Esse impacto no espaço urbano é referente à “nova pobreza” e à “nova 

riqueza” que se transforma em decorrência das mudanças nas formas de 

segregação espacial. Hoje temos uma metropolização marcada por uma 

urbanização descontínua e dispersa, em parte devido à falta de controle sobre o 

uso do solo, já que as classes de maior poder aquisitivo constroem e produzem o 

espaço que melhor lhes convém, mesmo que em forma de fragmentos, equipados 

e isolados, bem localizados, concentrando não só moradias, mas os grandes 

escritórios e empresas, enquanto à população carente restam locais onde faltam 

segurança, infraestrutura urbana, equipamentos urbanos e etc. (MARICATO, 

2011). Nesse sentido é possível afirmar que o valor da terra determina a 

distribuição espacial das classes sociais. É verdade que os terrenos com alto 

custo são obtidos pela classe de maior poder aquisitivo e os de menor valor, pela 

classe de menor pode aquisitivo. No entanto também é verdade que os terrenos 

de menor custo na periferia também são adquiridos por famílias de maior poder 

aquisitivo ocupando assim maior metragem de terreno. E que a classe média 

obtém terrenos de valor mais alto sendo, no entanto, de menor metragem 

quadrada (Villaça, 2009). 

                                                 
7
 Habisp. Programa Habitacional de Mananciais.  Disponível em: 

<http://www.habisp.inf.br/programa/79582dda-370a-3c5a-a358-589ff78d0067/Mananciais>. 
Acessoem: 26 set. 2013. 
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O setor imobiliário teria, assim, uma função essencial a 
desempenhar na luta contra a tendência de baixas da taxa de lucro 
média, já que a construção possui lucros superiores à média da 
produção (a especulação não entra nesse cálculo, mas se sobrepõe 
a ele, dentro e por meio dela), na medida em que emprega mais 
capital variável com relação ao capital constante que grande parte 
dos setores de produção capitalistas, apesar dos importantes 
avanços técnicos do setor. É uma fonte de mais valia considerável. 
Mas esse setor enfrenta uma grande dificuldade: a lenta 
obsolescência de seus produtos, dificultando a rotação do capital e o 
aumento da demanda do seu mercado(BOTELHO, 2007: 25). 

Os promotores imobiliários cada vez mais procuram estimular o 

mercado para valorizar todos os imóveis e os investimentos públicos. Esses 

promotores são divididos em três tipos (FIX, 2007: 24): 

O acidental – se tornou promotor imobiliário quando adquiriu uma 
propriedade por um determinado motivo e esta se mostrou mais valiosa 
quando vendida ou alugada por outro motivo. 

O ativo – antecipa as mudanças de uso do solo e especula sobre 
alterações futuras de outras regiões. A principal característica desse 
promotor imobiliário é prever movimentos geográficos dos outros, não 
apenas de outros agentes do setor, mas também de empresários do 
ramo de produção e serviços.  

O estrutural – Esse agente imobiliário não apenas tenta prever o futuro 
para tomar decisões como também intervém para alterá-lo, modificando 
condições que estruturam o mercado.  

 

Segundo Ferreira (2012: 23), no Brasil, o mercado imobiliário sempre 

foi voltado para as camadas de mais alta renda e as políticas públicas de 

habitação dificilmente atendiam à população de baixa renda, e sim à população 

de classe média e média baixa. Na segunda metade do século XX, as políticas 

habitacionais ao nível nacional tiveram como resultado uma maior produção de 

moradias, no entanto, grande parte foi voltada para famílias acima de cinco 

salários mínimos, novamente, portanto, não se contemplando as classes de 

menor renda. A classe média em 1970 e 1980 pode ter acesso a financiamentos 

públicos do FGTS, o que provocou o processo de verticalização nas grandes 

metrópoles. 

Hoje, o Déficit Habitacional no Brasil é de 5,5 milhões de moradias, 

segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAB) 2008. A 

Região Sudeste, a mais populosa do Brasil, concentra 36,9% do total do déficit 

habitacional do País, ou 2,05 milhões de moradias, seguida pela Região 
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Nordeste, com o segundo maior déficit: 1,96 milhões de domicílios, ou 35,1% do 

total. A maior parte desse déficit, 90% da população, possui renda entre zero e 

três salários mínimos. Como é possível constatar no gráfico1.1 abaixo, a renda de 

zero a três salários mínimos é a classe que mais precisa de habitação.  

 
Gráfico 1.1: Déficit Habitacional urbano, por faixa de renda média familiar – 2000/2005 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2006; IBGE, 2008. 
 

A partir de 2006, aumentam os créditos de maneira significativa e o 

mercado imobiliário começa a se voltar para famílias com renda entre seis e 

quinze salários mínimos. Nos gráficos elaborados pelo Secovi e pela Embraesp, 

pode-se observar o aumento das vendas de imóveis novos, no ano de 2006. Em 

seguida, devido à crise de 2008, houve um decréscimo das vendas, logo 

recuperado em 2009. Neste ano de 2009 o governo federal lançou o Programa 

Minha Casa Minha Vida (MCMV) como objetivo construir um milhão de casas, de 

tal forma que provocou o crescimento do mercado imobiliário. 

O Programa visa atender famílias de várias faixas de renda, com 

subsidio de até vinte e três mil para as famílias de renda mais baixa.  Para 

famílias com renda acima de três salários mínimos há um valor menor de subsidio 

e a facilitação de financiamento. Todavia, no segmento econômico, a produção 

para a faixa de renda abaixo de três salários mínimos é bem moderada e envolve 

diversos agentes como a prefeitura, companhias de habitação e o próprio órgão 

financiador, a Caixa Econômica Federal. Com relação à construção e à qualidade 
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das obras, a exigência de qualidade é mínima, em comparação com outras faixas 

de renda, resultando em uma grande produção de qualidade duvidosa 

(FERREIRA, 2012: 25).     

 

 
Gráfico 1.2: Balanço de Mercado Imobiliário 2012  
Fonte: Embraesp e Secovi-SP. 

 
 

Com o crescimento do mercado imobiliário em São Paulo e na Região 

Metropolitana de São Paulo, cresce visivelmente o número de empreendimentos 

novos sendo lançados todo mês. São tantos edifícios novos lançados por mês 

que não se consegue vender todos os apartamentos, gerando um estoque de 

unidades. Na figura 1.1, apresentada no relatório do Secovi, é perceptível a 

quantidade de imóveis lançados e de seu estoque de unidades vazias, chegando 

a ter mais de 20 unidades não vendidas, no período de três anos depois de seu 

lançamento. Nos gráficos 1.3 e 1.4, é visível o número de lançamentos superior 

ao número de pós- lançamentos, chegando a ter 41% de estoque de unidades 

após 36 meses de seu lançamento. 

De modo a obter mais informações sobre o mercado formal, foi feita 

uma pesquisa, em 2011, na Secretaria Municipal da Habitação, e em especial, no 

departamento APROV (Departamento de Aprovação de Edificações da Prefeitura 

de São Paulo). Neste departamento eram feitos os pedidos de aprovação de 
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todos os imóveis do município de São Paulo, informação que serviu de base para 

a análise dos empreendimentos aprovados, ao longo dos anos. A Prefeitura 

disponibilizou os dados de aprovações no seu próprio site, organizando as 

informações por mês e ano8até inicio do ano de 2012, visto que o Departamento 

do APROV9 fechou e suas funções passadas para outro setor da PMSP. Sendo 

assim, foi possível obter os dados de imóveis aprovados nos anos de 2009, 2010, 

2011 e 2012.  

 

 
 
Figura 1.1: Imóveis lançados dos últimos três anos, 2010 – 2012, com unidades vazias. 
Fonte: Secovi -- SP 
 

                                                 
8
PMSP. APROV. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/departam.php?p=3334>. Acesso em: 
12 mar. 2012. 

9O Aprov é responsável pela análise dos pedidos de diretrizes de projeto, de alvarás de aprovação 

e execução de edificação nova e reformas e pequena reforma com mudança de uso. Suas 
atribuições foram divididas entre as competências de análise entre a Sehab e as Subprefeituras. 
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Gráficos 1.3: Porcentagem de unidades vazias após seu lançamento durante o ano de 2012. 
Fonte: Embraesp e Secovi- SP 

 

Gráficos 1.4: Lançamentos e Vendas de unidades habitacionais entre 2004 a 2012. 
Fonte: Embraesp e Secovi- SP 

Os gráficos 1.3 e 1.4 mostram, respectivamente, a porcentagem de 

unidades vazias após três anos do lançamento do imóvel, e os valores em 

milhares de unidades vazias após três anos do seu lançamento. 

Apesar do estoque de unidades vazias, o mercado continua a construir 

e lançar todo mês uma grande quantidade de edifícios habitacionais de um, dois, 

três e quatro dormitórios (Tabela 1.4 e gráfico 1.5) voltados para cada região de 

São Paulo, como é possível constatar na tabela 1.5 e nos gráficos 1.6 e 1.7 do 

relatório da Embraesp de 2011.  Com o aquecimento do mercado, devido ao 

Programa Minha Casa Minha Vida, que contempla diversas classes de renda, o 
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valor dos apartamentos tem subido rapidamente, fato visível nos dados da tabela 

1.6, onde o metro quadrado em 1995 custava R$ 724 reais no município de São 

Paulo, e em 2011 subiu para R$ 3.493 reais. 

É perceptível também o aumento de projetos aprovados e obras 

construídas através do APROV – Departamento de Aprovação de Projetos da 

PMSP de 2009 a 2012. Os anos de 2011 e 2012 tiveram um alto índice de 

aprovação e os distritos no entorno do centro antigo foram os que tiveram mais 

projetos aprovados.  Isso, em parte, se explica pelo fato de ser uma antiga região 

industrial com muitos galpões que estão sendo comprados para construção de 

grandes empreendimentos habitacionais.   

Tabela 1.4: Aumento dos imóveis lançados por mês ao longo de cinco anos, 2007 – 2011. 

Município de São Paulo (MSP) Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

Ano 

Mês 

N
o
 de Unidades Ano 

Mês 

N
o
 de Unidades 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

JAN 501 715 382 590 701 JAN 887 1.128 456 1.690 1.710 

FEV 869 2.349 1.211 1.644 2.902 FEV 1.340 3.547 1.778 5.618 5.485 

MAR 3.266 3.961 1.561 3.959 1.530 MAR 4.094 6.054 2.691 7.284 3.082 

ABR 2.698 1.901 1.061 2.370 2.129 ABR 3.916 6.156 2.886 4.581 3.897 

MAIO 2.634 3.859 2.220 2.188 3.663 MAIO 4.535 8.326 3.808 4.607 5.869 

JUN 3.193 4.027 1.715 2.830 3.187 JUN 3.948 6.539 2.721 3.407 5.160 

JUL 1.666 2.931 2.083 2.582 2.732 JUL 2.650 5.955 3.777 4.092 5.393 

AGO 1.960 3.642 3.934 1.741 3.715 AGO 2.520 6.087 6.474 5.051 6.627 

SET 4.879 2.368 4.286 3.022 2.763 SET 6.630 4.515 5.677 7.957 3.791 

OUT 5.943 3.541 2.517 5.302 3.229 OUT 8.850 6.236 4.237 6.699 5.529 

NOV 3.812 2.518 4.035 3.970 4.358 NOV 7.863 3.849 8.926 7.178 8.329 

DEZ 7.569 2.663 6.575 8.001 7.240 DEZ 14.832 4.643 10.056 12.617 12.487 

Fonte: Relatório Embraesp, 2011. 
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Gráfico 1.5: Aumento dos imóveis lançados por mês ao longo de cinco anos, 2007 – 2011 
Fonte: Relatório Embraesp, 2011. 

Tabela 1.5: Lançamentos Residenciais por Região Metropolitana de São Paulo 
 

Macro-Zona Média N
o
 De 

Preço/m2 Área 
Útil (R$) 

Área Útil (R$) Lançamentos Unidade Tipo 

Norte  5.339 76,25 53 3.846 

Sul 6.128 73,96 244 25.397 

Leste 4.206 61,95 176 23.513 

Oeste 5.292 76,86 96 11.871 

Central 8.130 49,77 15 2.732 

Total 5.375 69,43 584 67.359 

 
Fonte: Relatório Embraesp, 2011. 
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Gráficos 1.6 e 1.7: Lançamentos Residenciais da Região Metropolitana de São Paulo 
Fonte: Relatório Embraesp, 2011. 

 

Se compararmos os dados do Gráfico 1.2, do Balanço do Mercado 

Imobiliário, de 2012, do Secovi, com a Tabela 1.7 do APROV, é possível verificar 

a semelhança de informação quanto ao aumento de projetos e obras no ano de 

2011 e 2012. No entanto, o mesmo Gráfico 1.2 mostra que a curva de produção é 

maior que a curva de venda, sendo que ambas se encontram apenas no final de 

2012, deixando um estoque de 877 unidades habitacionais vazias no período de 

12 meses. É possível ainda verificar que são indicadas no gráfico do Secovi as 

informações ‘Mercado com Potencial de Crescimento’ e ‘Equilíbrio entre 

Lançamentos e Vendas’ no entanto, não é isso que se observa. Percebe-se que 

há mais lançamentos do que vendas, criando um estoque de unidades vazias e 

um decréscimo gradativo da demanda aos poucos, pelo mercado imobiliário. 

Tabela 1.6: Aumento do valor do m
2
 dos imóveis residenciais do Município de São Paulo  

 

Ano MSP                             RMSP 
Preço/m2 (R$) 

1995 724 693 

1996 769 663 

1997 789 713 

1998 875 830 

1999 911 876 

2000 996 942 

2001 1.103 1.001 

2002 1.297 1.169 

2003 1.430 1.309 

2004 1.657 1.554 

2005 1.709 1.588 

2006 1.806 1.643 

2007 1.806 1.643 
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2008 1.987 1.753 

2009 2.105 1.875 

2010 2.787 2.335 

2011 3.493 2.889 

 
Fonte: Embraesp (2011). 

 
Tabela 1.7: Quantidade de aprovações residências por distritos.  
 

Total de Construção Habitacional por Distritos  

Distritos 2009 2010 2011 2012 Total 

Sé 1 - 1 2 4 

Republica 5 2 2 6 15 

Brás 2 2 3 5 12 

Cambuci - 1 8 7 16 

Liberdade 3 6 5 8 22 

Bela Vista 7 10 12 5 34 

Consolação 1 5 7 6 19 

Santa Cecília 5 6 4 9 24 

Bom Retiro 2 - 4 2 8 

Pari - - - 2 2 

Centro  1 - 1 4 6 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. Dados Aprov. 

 
Tabela 1.8: Quantidade de aprovações de imóveis habitacionais entre os anos de 2009 a 2012 
 

Categoria de Residencial durante os anos de 2009 a 
2012 

Categoria  2009 2010 2011 2012 

HIS 5 2 6 7 

HMP 3 2 1 3 

HIS & HMP 1 1 3 5 

Misto Hab e outro  4 6 6 4 

R02 4 7 1 1 

R02h 1 0 2 0 

R02v 9 12 26 31 

R03 0 2 2 0 

Total 27 32 47 51 
 

Fonte: Elaboração própria, 2013. Dados Aprov. 
 

 

Até o ano de 2012 o site do APROV da Prefeitura de São Paulo 

disponibilizava as informações das aprovações dos imóveis do município de São 
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Paulo, em listas mensais separadas por pastas identificadas por ano com a 

situação dos imóveis com pedido de alvará de aprovação, tanto por reforma 

quanto por construção de novo imóvel. As listas eram separadas por informações 

tais como: a unidade do Aprov, a administração regional, o número do alvará, a 

descrição do imóvel, o tipo da construção, o SQL/INCRA, a categoria de uso, 

zona de uso, bairro, área da construção, proprietário, área do terreno, endereço, 

data da aprovação, firma/dirigente técnico, autor do projeto, responsável da firma, 

no de bloco, no de unidade e no de unidade. 

Para conseguir trabalhar nas planilhas foi necessário fazer 

primeiramente uma seleção dos imóveis pelo bairro para assim conseguir analisar 

as informações. Dentre os anos selecionados foi de 2009, 2010, 2011 e 2012 que 

são da última gestão política do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. 

A partir dessa primeira triagem foi feito uma analise do item Categoria 

de Uso do imóvel onde foi possível distinguir os imóveis residenciais dos 

comerciais e serviços. Segundo o Decreto no11.106 de 28 de Junho de 

1974classifica os imóveis residenciais com R1 para habitação unifamiliar, R2 

residência multifamiliar e R3 como conjunto residencial. Dessa maneira foi 

possível selecionar com precisão apenas os imóveis habitacionais.  

DECRETO Nº 11.106, DE 28 DE JUNHO DE 1974 

Regulamenta as Leis n° 7.805, de 1° de novembro de 1.972 e n° 8.001, 
de 28 de dezembro de 1.973, que dispõem sobre a divisão do Território 
do Município em zonas de uso e regulam o parcelamento, uso e 
ocupação do solo, e dá outras providências.  
MIGUEL COLASUONO, Prefeito do Município de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,DECRETA : 

USO RESIDENCIAL 

Art. 48 – Residência Unifamiliar (R1) – edificações destinadas à 
habitação permanente, correspondendo a uma habitação por lote. 

Art. 49 – Residência Multifamiliar (R2) – edificações destinadas à 
habitação permanente, correspondendo a mais de uma habitação por 
lote, compreendendo: 
I – R2.01 – unidades residenciais agrupadas horizontalmente, todas com 
frente para a via oficial, obedecendo às seguintes disposições: 

a) máximo de 50 (cinqüenta) metros de extensão, medidos ao longo da 
fachada; 

b) recuo mínimo de 1,50 metros (um metro e cinqüenta centímetros) em 
ambas as divisas laterais do lote ou lotes ocupados por agrupamento; 
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c) frente mínima de 5 (cinco) metros e área mínima de 100,00 (cem) 
metros quadrados, para cada lote resultante do agrupamento. 

II –R2.02 – habitações agrupadas verticalmente, observado recuo de 
3,00 (três) metros, em relação às divisas laterais do lote. 

Art. 50 – Conjunto Residencial (R3) – uma ou mais edificações, isoladas 
ou agrupadas, vertical ou horizontalmente, ocupando um ou mais lotes, 
dispondo obrigatoriamente de espaços e instalações de utilização 
comum, caracterizados como bens em condomínio do conjunto, 
compreendendo duas subcategorias: R3.01 e R3.02. 

Art. 51 – O conjunto residencial do tipo R3.01 é aquele que tem área de 
lote ou cotes resultantes de arruamento aprovado igual ou inferior a 
20.000 (vinte mil) metros quadrados ou aquele com 400 (quatrocentas) 
habitações ou menos, devendo atender às seguintes disposições: 

I – Espaços de utilização comum não cobertos destinados ao lazer, 
correspondendo, no mínimo a 6 (seis) metros quadrados por habitação, 
sendo estes espaços de área nunca inferior a 300 (trezentos) metros 
quadrados e devendo conter um círculo com raio mínimo de 8 (oito) 
metros; 

II – Espaços de utilização comum, cobertos ou não, destinados à 
instalação de equipamentos sociais, correspondendo, no mínimo, a 4 
(quatro) metros quadrados por habitação, sendo estes espaços de área 
nunca inferior a 200 (duzentos) metros quadrados; quando cobertos, não 
serão computados para efeito do cálculo coeficiente de aproveitamento, 
até o máximo de 4 (quatro) metros quadrados por habitação;

10 

Outro decreto que possui a classifica os imóveis é o decreto 

no45.817/05  que classifica as residências como R01, R02v e R02h.  O R1 esta 

descrito no decreto como uma unidade habitacional por lote; o R2h é como 

conjunto de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas horizontalmente 

e/ou superpostas; R2v é colocado para conjuntos com mais de duas unidades 

habitacionais agrupadas verticalmente. 

DECRETO Nº 45.817, DE 04 DE ABRIL DE 2005 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos 

Art. 1º Este decreto regulamenta a classificação dos usos em categorias, 
subcategorias, tipologias residenciais, bem como em grupos de 
atividades e atividades não residenciais, para fins da legislação de uso e 
ocupação do solo, nos termos da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 
2004, que estabelece normas complementares ao Plano Diretor 
Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, 
dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do 
Solo do Município de São Paulo. 

CAPÍTULO II 

Dos usos e atividades 

                                                 
10BRASIL. SÃO PAULO. Decreto nº 11.106, de 28 de junho de 1974. Regulamenta as Leis n° 
7.805, de 1° de novembro de 1.972 e n° 8.001, de 28 de dezembro de 1.973, que dispõem sobre a 
divisão do Território do Município em zonas de uso e regulam o parcelamento, uso e ocupação do 
solo, e dá outras providências. Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo. 
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Seção I 

Da Categoria de Uso Residencial - R 

Art. 3º. A Categoria de Uso Residencial - R, tendo como referência a 
unidade habitacional, divide-se nas seguintes subcategorias: 

I - R1: uma unidade habitacional por lote; 

II - R2h: conjunto de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas 
horizontalmente e/ou superpostas; 

III - R2v: conjunto com mais de duas unidades habitacionais, agrupadas 
verticalmente. 

Art. 4º. A subcategoria de uso R2h, nos termos do artigo 153 da Lei nº 
13.885, de 2004, compreende as seguintes tipologias: 

I - casas geminadas: unidades habitacionais agrupadas horizontalmente 
com acesso independente para a via oficial de circulação; 

II - casas superpostas: duas unidades habitacionais agrupadas 
verticalmente no mesmo lote, com acesso independente para via oficial 
de circulação, podendo o conjunto ser agrupado horizontalmente; 

III - conjunto residencial horizontal: aquele constituído em 
condomínio por casas isoladas, geminadas ou superpostas, com 
acesso às edificações por via particular interna ao conjunto, ficando 
vedado o acesso direto pela via oficial de circulação; 

IV - conjunto residencial vila: aquele constituído em condomínio por 
casas isoladas, geminadas ou superpostas, com acesso às edificações 
por via particular interna ao conjunto, ficando vedado o acesso direto 
pela via oficial de circulação, podendo ser implantado em lotes ou glebas 
com área máxima de 15.000m² (quinze mil metros quadrados). 

§ 1º. A quota mínima de terreno por unidade habitacional para a 
subcategoria de uso residencial R2h é igual a 62,50m² (sessenta e dois 
metros e cinquenta centímetros quadrados), considerando-se como 
quota mínima de terreno por unidade habitacional a divisão entre a área 
total do terreno e o número de unidades habitacionais, exceto nas zonas 
de uso de que trata o § 2º deste artigo. 

Art. 6º. A subcategoria de uso R2v, de acordo com artigo 153 da Lei nº 
13.885, de 2004, compreende as seguintes tipologias: 
I - edifício residencial: aquele constituído por mais de duas 
unidades habitacionais agrupadas verticalmente em até dois blocos 
ou torres de edifícios; 

II - conjunto residencial vertical: aquele constituído em condomínio por 
edifícios residenciais com acesso às edificações por via particular interna 
ao conjunto, ficando vedado o acesso direto das unidades habitacionais 
pela via oficial de circulação.

11
 

Depois de refeita a seleção dos imóveis com base na classificação de 

uso foi possível analisar tanto a partir das tabelas quanto dos mapas. Entre as 

modalidades habitacionais encontradas estão HIS, HMP, R2h-03, R2v-01, R2.02, 

R3.01, Misto (de habitação e outros usos, como serviço ou comercio) e Misto (de 

HIS e HMP).   

                                                 
11 BRASIL. SÃO PAULO. Decreto nº 45.817, de 04 de abril de 2005. Dispõe sobre a classificação 

dos usos residenciais e não residenciais. Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo.  



43 

 

A seleção pelo uso do imóvel foi a que permitiu reelaborar as tabelas 

com maior fidelidade, pois foi o dado que foi preenchido em todos os imóveis 

catalogados, enquanto em outros itens havia falhas nas informações.  

Para maior organização dos dados do APROV, os imóveis foram 

separados nas tabelas 1.7 e 1.8 e gráficos 1.8 e 1.9 

Tabela 1.9: Aumento da quantidade de imóveis com entrada de pedido de aprovação entre os 
anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. Dados Aprov  

 

Tabela 1.10: Diferentes Categorias Residenciais distribuídas pelos distritos centrais de São Paulo. 

Categoria Residencial distribuída por distritos 

Distritos HIS HMP HIS & HMP Misto Hab e outro  R02 R02h R02v R03 Total 

Sé 1 0 0 1 0 0 2 0 4 

Republica 3 2 0 5 0 0 5 0 15 

Brás 2 1 3 1 0 0 4 0 11 

Cambuci 1 1 5 0 0 0 9 0 16 

Liberdade 3 0 1 0 1 3 11 1 20 

Bela Vista 2 4 1 7 6 0 12 2 34 

Consolação 0 0 0 2 0 0 17 0 19 

Santa Cecília 1 0 0 2 6 0 13 1 23 

Bom Retiro 4 1 0 0 0 0 3 0 8 

Pari 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Centro  2 0 0 2 0 0 2 0 6 

Fonte: Elaboração própria, 2013. Dados Aprov. 
 

A partir das Tabelas 1.7, e 1.10 elaboradas com os dados do Aprov, 

observa-se que o distrito que mais recebeu a demanda residencial de diversas 

categorias foi o da Bela Vista. Se confrontarmos com a tabela 1.9 é visível o 

Descrição do Imóvel 2009 2010 2011 2012 Total

Certificado de Conclusão 4 0 1 4 9

Revalidação de Alvará de Aprovação de Edificação Nova 0 1 0 0 1

Apostilamento de Alvará de Aprovação e execução de Edificação Reforma 0 1 0 0 1

Apostilamento de Alvará de Aprovação e execução de Edificação Nova 1 3 1 7 12

Apostilamento de Alvará de Aprovação e execução de movimentaçao de terra 0 0 0 1 1

Apostilamento de Alvará de Aprovação de Edificação Nova 0 1 3 2 6

Apostilamento de Auto de Regularização  LEI N:13.558/2003 0 0 1 0 1

Apostilamento de Auto de Regularização 0 0 0 2 2

Alvara de Aprovação e Execução de movimentação de terra 0 0 1 1 2

Alvará de Execução de Edificação Nova 3 0 11 8 22

Alvará de Aprovação e Execução de Reforma 7 4 1 5 17

Alvará de Aprovação e Execução de Edificação nova 3 6 6 3 18

Alvará de Aprovação e Execução de Movimentação de Terra 0 0 1 0 1

Alvará de Aprovação de Edificação Nova 6 8 7 12 33

Projeto Modificado de Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova 2 3 4 0 9

Projeto Modificado de Alvará de Aprovação e Execução de Reforma 0 0 1 1 2

Reconsideração de Despacho de auto de regularização 1 1 0 0 2

Reconsideração de Despacho de auto de regularização Lei n: 13.558/2003 0 0 0 1 1

Reconsideração de Despacho de alvara de aprovação de edificação nova 0 2 1 1 4

Reconsideração de Despacho de alvara de aprovação e execução de reforma 0 1 0 1 2

Reconsideração de Despacho de alvara de aprovação e execução de edificação nova 0 1 3 0 4

Reconsideração de Despacho de alvara de execução de edificação nova 0 0 0 1 1

Auto de Regularização 0 1 5 1 7

Total 27 33 47 51 158
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aumento do número de alvarás de aprovação de construções novas, 

principalmente no ano de 2012. Constata-se que o número de demolições para 

novas construções e até mesmo os remembramentos de terrenos para 

construção de edifícios residenciais com grandes áreas de lazer. O Distrito da 

Bela Vista fica entre o centro velho, a Sé, a República e a Avenida Paulista onde 

há uma nova centralidade, onde se concentram muitos centros empresariais. 

Além disso, o distrito é bem servido de transportes públicos, contendo a linha 

verde e azul da CPTM. 

Um dado importante quanto às categorias de uso residencial é que 

entre dez imóveis registrados como HIS e HMP, apenas dois eram registrados 

como propriedade da CDHU, o restante foi registrado como propriedades 

particulares, sendo três de empreendimentos imobiliários distintos, dois da 

Construir Engenharia Ltda., um empreendimento da Atua GTIS Hipódromo 

Empreendimentos Ltda., um como propriedade do Sr. Hélio Jeová Alves de Souza 

e o último com registro de propriedade da Fiação e Cordoaria Giusti. 

Segundo técnicos da CDHU, é possível ter imóveis de HIS e HMP, já 

que prédios reformados apresentam unidades habitacionais com tamanhos 

diferentes que são distribuídos para famílias com rendas distintas. 

Tabela 1.11: Balanços de dados imobiliários: projetos, lançamentos e estoques. Período 
Analisado: 2010 – 2011. 

Zona de 
Valores 

Empreendimento 
Projetos             Lançamento           Estoque 

Unidades 
Projetos           Lançamento           Estoque 

Bela Vista 13 12 1 2.617 2.431 186 

Belém 4 4 0 527 465 62 

Bom Retiro 2 4 (2) 904 890 14 

Brás 3 2 1 790 612 178 

Cambuci 5 5 0 1.217 990 227 

Centro 4 4 0 1.046 645 401 

Consolação 7 3 4 1.097 610 487 

Liberdade 1 1 0 176 176 0 

Mooca 31 24 7 2.833 2.518 315 

Pari 8 6 2 1.494 1.330 164 

Santa Cecília 3 3 0 228 208 20 

Fonte: Secovi, 2012. 
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1.3. Dados Socioeconômicos 
 

Um dos fatores que influenciou o aumento da renda dos brasileiros e 

está propiciando melhores condições de vida, e até mesmo a conquista de uma 

habitação para classes sociais distintas, foi o cenário atual da economia nacional. 

A desigualdade social vem diminuindo e a população das classes mais baixas 

está aumentando o seu poder aquisitivo. Esse quadro econômico brasileiro pode 

ser explicado por dois aspectos. O primeiro se deve aos efeitos dos Programas 

Federais para a erradicação da pobreza como o Programa Bolsa Família12, Bolsa 

Escola, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação, que transferem renda à população mais 

carente, conseguindo grandes benefícios a famílias que se encontram abaixo da 

linha da pobreza. No entanto, se a diminuição da desigualdade estiver apenas 

associada aos programas de distribuição de renda para a população carente, uma 

vez extinto tais programas, o índice de pobreza voltará a crescer. O gráfico do 

Secovi-SP de mobilidade social e crescimento mostram o aumento da classe 

média brasileira, fato que deve ser observado juntamente com o gráfico do IBGE 

que aponta a diminuição do desemprego ao longo de dez anos.  

 

 
Gráfico 1.8: Mobilidade Social, crescimento da Classe Média. 
Fonte: Secovi, 2012 

 

                                                 
12

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Bolsa Família. MDS. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em: 17 abr. 2013. 
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Gráfico 1.9: Diminuição do Desemprego. 
Fonte: IBGE

13
, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal 

de Emprego. 
 
 
 

 
Gráfico 1.10: Gráfico da evolução de rendimento real da população ocupada.  Total das regiões 
metropolitanas abrangidas pela pesquisa (em milhões), em fevereiro de 2003. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 
Emprego, 2013. 

 

Segundo os dados do IBGE, de 2002 a 2012, o índice de desemprego 

ou desocupação caiu mais de 50%, o que comprova, juntamente com o gráfico do 

Secovi, que estima que as classes D e E diminuirão até 2014 e a Classe C irá 

                                                 
13

 IBGE. Pesquisa realizada pelo IBGE em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 13 fev. 2013. 
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crescer juntamente com as classes A e B até 2014, se a economia interna 

continuar crescendo da mesma maneira.  

O segundo fator refere-se ao mercado de trabalho houve um aumento 

de emprego formal principalmente na área de construção civil e na área de 

comercio e veículos automotores como apresentam os gráficos 1.11 e 1.12do 

Seade em que é visível o aumento nos anos de 2007 a 2011.  Destaca-se nas 

contratações da área comercial e da construção civil a busca do mercado formal 

por trabalhadores com baixa escolaridade e sem qualificação, cujo salário é 

referente ao valor do salário mínimo (SOARES, 2006). Este, por sua vez, teve um 

aumento significativo ao longo dos anos, o que ajudou a influenciar nos quadros 

de mudança de desigualdade social e econômica do país, como mostra a tabela 

1.12 abaixo. 

Tabela 1.12: Valores do Salário Mínimo. 

Vigência Fundamento Legal Valor 

03/04/00 MP 2019 de 23/03/00 e 2019-1 de 20/04/00 
Convertidas na Lei nº 9971, de 18/05/2000. 

R$ 151,00 

01/04/01 - R$ 180,00 
01/04/02 Medida Provisória n° 35 

publicada no D.O.U. em 28.03.2002 
R$ 200,00 

01/04/03 Lei n° 10.699, de 09.07.2003 R$ 240,00 
01/05/04 Lei n° 10.888, de 24.06.2004 R$ 260,00 
01/05/05 Lei nº 11.164,de 18.08.2005 R$ 300,00 
01/04/06 Lei nº 11.321,de 07.07.2006 R$ 350,00 
01/04/07 Lei nº 11.498,de 28.06.2007 R$ 380,00 
01/03/08 Lei nº 11.709,de 19.06.2008 R$ 415,00 
01/02/09 Lei nº 11.944,de 28.05.2009 R$ 465,00 
01/01/10 Lei nº 12.255,de 15.06.2010 R$ 510,00 
01/03/11 Lei nº 12.382,de 25.02.2011 R$ 545,00 
01/01/12 Decreto nº 7.655,de 23.12.2011 R$ 622,00 
01/01/13 Decreto nº 7.872 de 26.12.2012 R$ 678,00 

 

Fonte: Site Portal do Brasil, 2013 
 
 
 
 



48 

 

 
 
Gráfico 1.11: Participação dos empregos formais da construção no total de empregos formais do 
Estado de São Paulo, 2007 a 2011.  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Fonte Secundária: Seade 
 

 

 
Gráfico 1.12: Participação dos empregos formais do comercio e reparação de veículos 
automotores e motocicletas no total de empregos formais do Estado de São Paulo, 2007 a 2011. 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Fonte Secundária: Seade. 
 

 

1.4. Algumas considerações  
 

Um dos fatores que ajudaram o aquecimento no setor imobiliário foi à 

queda do desemprego e o aumento salarial que proporcionou o aumento de 

compra da casa própria. No entanto, com os altos valores do metro quadrado, 

como mostra a tabela 1.6, o número de imóveis comercializados vem diminuído, 

como mostram os gráficos 1.6 e 1.7. Se o valor do metro quadrado continuar 

aumentando, a curva de vendas irá cair ainda mais, já que a população está com 

maior renda, mas não o suficiente para comprar imóvel cujo valor do metro 

quadrado atingiu o valor de R$ 3.493 reais. Além disso, o mercado esta 

construindo rapidamente, criando um estoque de unidades que, mesmo após três 
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anos do seu lançamento, ainda se encontra vazio e isso irá aumentar a taxa de 

vacância em todo o município.  

Não obstante, o Programa Minha Casa Minha Vida está construindo 

novamente para a classe de maior poder aquisitivo, pois apenas quem tiver 

grandes recursos financeiros pode comprar um imóvel cujo valor chega a dobrar 

em dez anos, o que não resolve o problema habitacional da classe de menor 

poder aquisitivo. 

Apesar da corrida das construtoras e empreendedores em busca de 

grandes lotes de terras para construir e vender apartamentos para o Programa 

Minha Casa Minha Vida, não houve uma concorrência com os programas 

habitacionais que também precisam de áreas para construir para a população de 

baixa renda, ou mesmo entre o setor público e o privado para adquirir terras. Isso 

ficou evidente no capítulo 03, onde os mapas mostram que a localização 

escolhida pelo setor privado para construir habitação é distinta da região 

escolhida pelo poder público para realizar habitação de interesse social. Mas, 

como foi possível evidenciar, está sendo mantido um estoque ocioso de unidades 

habitacionais construídas, de um e dois dormitórios, na área central de São Paulo. 

Em paralelo, o governo estadual aprovou o Programa de Parceria Público Privada 

para a construção de apartamentos, na área central, onde uma parcela será 

doada ao setor público para destinar ao aluguel social.   

Diante deste quadro, uma pergunta permanece em aberto: seria 

realmente necessário o governo estadual criar parcerias para a construção de 

mais imóveis residenciais apenas para utilizar uma pequena porcentagem para 

promover aluguel social, uma vez que esse estoque de apartamentos de um e 

dois dormitórios já existe na área central? 
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2. TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL 

2.1. A atuação do BNH 

Em 1940, a abertura de novos loteamentos periféricos voltados para a 

aquisição de moradias próprias, ou construídas por autoajuda, altera toda a 

estrutura da cidade de São Paulo. A cidade cresce em direção às periferias 

expandindo também as redes viárias. A industrialização acelerada gera o 

deslocamento da força de trabalho e a circulação de mercadorias. A circulação, 

antes feita pelos bondes, passa a ser realizada por ônibus. Este movimento de 

ocupação periférica gera uma queda na densidade demográfica, de 110hab/ha 

em 1914 para 24,6 hab/ha em 1960, foi também uma troca de um modelo de 

cidade densa, caracterizada por casas de aluguel para uma ocupação espraiada, 

devido ao número de novas construções e bairros periféricos(TASCHNER, 1990). 

O Brasil, no período de 1964 a 1985,em plena ditadura militar, 

implementou uma ampla política habitacional no país. Em menos de cinco meses 

depois que se instaurou a nova política, foi criado o Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), sua principal base de 

financiamento para os programas habitacionais. O objetivo da criação do SFH e 

do BNH era a construção de moradia para a população de baixa renda, até então, 

não atendida pelos programas estatais, visto que diminuíram consideravelmente 

as casas de aluguel. O BNH foi estruturado de maneira a ter características 

marcantes na concepção de política habitacional. Segundo Cardoso (2006),é 

possível elencar quatro pontos fundamentais na atuação do BNH. Primeiramente, 

o sistema de financiamento captou recursos específicos e subsidiados do FGTS e 

do SBPE conseguindo reunir um valor significativo para o investimento na área 

habitacional. O segundo fator foi a operacionalização de todo o conjunto de 

programas, que estabeleceu as diretrizes gerais a serem seguidas, em nível 

descentralizado, pelos órgãos executivos. O terceiro ponto foi a criação de uma 

rede de níveis local, responsável pela operação direta das políticas, 

principalmente a de nível estadual. Por fim, houve o desenvolvimento de uma 

agenda de redistribuição dos recursos que funcionou em nível regional, sob 

diretrizes vindas do poder central. 
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Estas quatros características são encontradas nas diferentes fases em 

que o BNH se apresenta e que segundo Sachs (1999) se distingue em quatro 

fases, sendo a primeira entre 1962 a 1967, que corresponde à fase de 

implantação do BNH como órgão central do SFH e à criação, em 1966, do FGTS 

e, em 1967, da criação do SBPE, que trariam crescentes recursos financeiros 

durante os anos do “milagre econômico”. 

O segundo período, de 1967 a 1971, foi marcado pela decisão do BNH 

de ampliar os recursos de financiamento para famílias com faixa de renda mais 

elevada. Além de iniciar a ampliação do campo de financiamento para obras de 

infraestrutura urbana criando, em 1968, o Finasa - Programa de Financiamento 

para Saneamento - e dois anos depois o Planasa - Plano Nacional de 

Saneamento - com o intuito de financiar infraestrutura para grandes conjuntos 

habitacionais. Com o aquecimento do mercado da construção civil o governo 

acabou criando, em 1967, o Fimaco - Programa de financiamento de material de 

construção civil.  

No terceiro período, entre 1971 e 1979, o BNH se transforma numa 

empresa pública e assumiria as tarefas de banco. Nessa fase dos anos 70 um 

novo programa ficou bastante conhecido, o projeto CURA - Comunidades 

Urbanas de Recuperação Acelerada - responsável por financiar obras de 

infraestrutura e equipamentos urbanos destinados às municipalidades, com linha 

de empréstimos de longo prazo e contrapartida de investimentos municipais de 

mínimo 10% do valor. 

O último período, que inicia em 1979, foi marcado por mudanças e pela 

criação de programas habitacionais voltados à população de baixa renda. Foram 

criados o Programa Promorar, voltado para população moradora em favela e o 

Programa João de Barro, sendo ambos de autoconstrução assistida.  

Durante todo o período, 1964 a 1985, o Sistema Financeiro da 

Habitação financiou 4,3 milhões de novas unidades, e desse valor 2,4 milhões 

foram com os recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), para 

as classes mais baixas e 1,9 milhões foram com SBPE (Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo) voltado para o financiamento de habitações para as 
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classes de renda média. Além do SFH financiar moradias, também investiu em 

obras de saneamento no país, com o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), 

possibilitando a expansão de água encanada e da rede de esgotos nas principais 

cidades brasileiras. Dessa maneira, após a extinção do SFH, é possível dizer que 

o balanço foi positivo, ao se estender a rede de água encanada para 90% da 

população urbana brasileira e financiar 25% das novas moradias construídas no 

país (BONDUKI, 2008).   

A atuação dos programas do BNH e da Planasa desencadeou um 

crescimento muito rápido do país em 21 anos, e propiciou a transformação não 

apenas da economia, mas também da fisionomia das cidades e, 

consequentemente, as formas de moradia. A expansão do tecido urbano e o 

crescimento demográfico, não foram acompanhados de um planejamento e 

muitas famílias de baixa renda que não conseguiam financiar a própria casa 

tiveram que improvisar soluções de forma individualizada, lançadas à própria 

sorte no mercado imobiliário, resultando no surgimento de moradias provisórias, 

muitas em ambientes degradados e nas piores condições de salubridade. São 

Paulo, nesse período, passou por um processo de aceleração do crescimento, 

devido à intensa industrialização iniciada décadas antes, tornando-se uma das 

cidades mais ricas do Brasil e ao mesmo tempo com os maiores problemas 

habitacionais. 

A ilegalidade ampliava-se a olhos vistos, em forma de loteamentos 

periféricos irregulares, favelas e cortiços, formando o que se definiu como a 

dualidade habitacional nas cidades, ou seja, a divisão em cidade legal e ilegal.  

Em 1940, a população urbana brasileira era de 26,3% ou 18,8 milhões 

de habitantes e o país, em 60 anos, passa por um crescimento de 81,2%, ou 138 

milhões no ano 2000. Inicia-se um esforço dos órgãos públicos para assentar 

todos os 138 milhões de habitantes que, neste momento, estavam, em sua 

maioria, concentrados em cidades. Além da moradia, a população demandava o 

oferecimento de emprego, transporte, educação, saúde, lazer e toda infraestrutura 

urbana básica, como água, luz, saneamento e etc. (MARICATO, 2013). 
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Para grande parcela da população, cuja renda estava entre zero a três 

salários mínimos, portanto, a que mais necessita de ajuda governamental para 

conseguir moradia, não houve uma resposta satisfatória dos órgãos públicos. 

Apesar da proposta do BNH proporcionar moradia a todas as faixas de renda, a 

ênfase foi para a produção de unidades para uma faixa de maior renda, para as 

classes de renda média e alta. 

Naquele momento, o BNH dividiu a população brasileira em três faixas 

de renda (BOTELHO, p. 111,2007): 

 Mercado Popular - para famílias com renda até três salários mínimos. 

Posteriormente essa faixa de renda se amplia de zero a cinco salários 

mínimos. O responsável pelos atendimentos para essa faixa de renda era a 

Companhia Habitacional (Cohab), tanto do órgão estadual quanto 

municipal. Para a faixa de renda de zero a dois salários mínimos o governo 

propôs subsídio de praticamente 100% e para a faixa de renda de três a 

cinco salários mínimos além do subsidio foi utilizado recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 Mercado Econômico - para famílias com renda de três a cinco salários 

mínimos, depois ajustados para famílias de cinco a dez salários mínimos. 

Nessa faixa de renda as cooperativas habitacionais é que faziam o 

atendimento e utilizavam o FGTS.   

 Mercado Médio - para famílias com renda superior a seis salários 

mínimos. Sendo os agentes privados responsáveis em fazer o 

atendimento.  

Inicialmente o subsídio era apenas restrito à primeira faixa de renda, 

mas posteriormente foram alteradas várias regras, possibilitando que o subsídio 

fosse estendido a todas as faixas de renda.  

No entanto, das 4,5 milhões de moradias produzidas com o 

financiamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) somente 33% foi 

destinado à população de baixa renda. A localização destas habitações era, 

geralmente, nas periferias, em conjuntos habitacionais, longe de toda 

infraestrutura, onde a terra era mais barata. O resultado, para todo o país, foi o 
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aumento da autoconstrução em loteamentos precários e irregulares, aumento do 

encortiçamento e da favelização(ROLNIK; KAZUO, 2009). 

Além de habitação, o Plano Nacional de Saneamento (Planasa) do 

SFH conseguiu expandir as redes de água e esgoto nas principais cidades 

brasileiras, alcançando em 2000o abastecimento de água para 90% da população 

brasileira (BONDUKI, 2008). 

Com mudanças do cenário político e econômico, o BNH, mesmo antes 

de se extinguir, passa todos os controles das cadernetas de poupança para o 

Banco Central orientando a direção que deveria ser dada montante dos recursos 

depositados nas cadernetas de poupança em todo o país. Com a finalização do 

BNH todo o controle e regulamentação dos créditos imobiliários e habitacionais 

passam para o Banco Central e para o Conselho Monetário Nacional. Dessa 

maneira o novo agente financeiro passa a ser a Caixa Econômica 

Federal(ROYER, 2009). 

Foram diversos os motivos que levaram a finalização do BNH. A queda 

salarial acarretando em inúmeras inadimplências nos pagamentos, o aumento de 

desemprego causando uma queda significativa nas arrecadações do FGTS além 

de saque do dinheiro do Fundo, provocou o desequilíbrio econômico financeiro do 

BNH. Além disso, em 1979 as taxas de juros americanas subiram de tal forma 

que acarretou no aumento de preços no Brasil, provocando também o aumento 

da inflação, já crescente no final dos anos 70. Como consequência, a política de 

prazos para crédito de longo prazo foi inviabilizada. Toda a década de 80 sofreu 

com a inflação que consumia e corroía o poder de compra da população (ROYER, 

p.62, 2009). 

 

2.2 A criação do Programa Minha Casa Minha Vida 

No início do século XXI, o Brasil ainda possuía um grande déficit 

habitacional. Segundo o censo de 2000, o Brasil precisava de 6,6 milhões de 

novas moradias, sendo que a maioria do déficit se encontrava em áreas urbanas, 

5,4 milhões, enquanto na área rural este déficit era de 1,2 milhão. 
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No ano de 2001 é criada a Lei 10.257 em 10 de julho, do Estatuto da 

Cidade, que formula e define os instrumentos legais urbanos. Em 2003 é criado o 

Ministério das Cidades que se volta, sobretudo, para as áreas de habitação e 

saneamento, procurando inseri-las dentro das questões de desenvolvimento 

urbano nas cidades. Nesse contexto foi lançada uma nova Política Nacional de 

Habitação (PNH), em 2004, determinada a resolver a questão do déficit 

habitacional brasileiro. O PNH ficou responsável por diagnosticar o problema 

habitacional nos últimos dez anos, apresentando mais detalhadamente o Sistema 

Nacional de Habitação (SNH). Desse modo, foram divididos em dois subsistemas, 

Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado e apresentou propostas 

de implementação e estratégias para o SNH. A Diretoria do FGTS e a vice-

presidência da Caixa Econômica Federal desenvolveram uma carteira de 

Investimento e Participação, sendo esta a maior e mais importante fonte de 

recursos para a concretização da nova política (Bezerra, 2013). 

Dentro desse cenário, em 2007, começa a ser discutido o PlanHab - 

Plano Nacional de Habitação - como um dos recursos previstos para a 

implementação do novo PNH. Seu maior objetivo é propor uma estratégia para o 

Governo Federal que consiga solucionar ou amenizar o déficit habitacional, com 

ações de ordem pública e privada de médio e longo prazo que consigam atender 

as diversas características do território nacional. No entanto, antes mesmo que o 

PlanHab pudesse ser finalizado e oficializado pelo Governo Federal, foi lançado o 

Programa Minha Casa Minha Vida em 2009(Bezerra, 2013). 

Na página oficial do programa, consta que foram construídas cerca de 

um milhão de unidades habitacionais para a população com renda de três a dez 

salários mínimos, com subsídios de até vinte e três mil reais, variando conforme a 

faixa de renda da família14 e promovendo um elevado volume de créditos para a 

obtenção e construção de moradias devido ao favorecimento dos juros reduzidos 

e com a geração do Fundo Garantidor da Habitação que aporta recursos para 

pagamento em caso de inadimplência e desemprego (BEZERRA, 2013). O 

                                                 
14

 MINHA CASA MINHA VIDA. Programa Minha Casa Minha Vida. Disponível 
em:<http://www.minhacasaminhavida.gov.br/>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/
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Programa de Aceleração do Crescimento além do programa Habitacional Minha 

Casa Minha Vida, possui programas para a construção civil, como o programa de 

transporte (malha rodoviária), o de saneamento básico (água, esgoto e resíduos 

sólidos) e o de distribuição de energia, e neste sentido, se assemelha bastante 

aos antigos programas financiados pelo BNH15. 

O Programa MCMV conseguiu aquecer todo o mercado da indústria da 

construção civil e a produção de materiais básicos como areia, cimento, ferro, 

além de ampliação de mão de obra, de infraestrutura de transporte, etc., incidindo 

desde a extração a comercialização, aumentando os fluxos de capital no país. 

Segundo Araújo, Cardoso e Ramos (2013) afirmam que o Programa MCMV vai 

acrescentar, no PIB Brasileiro, cerca de 0,7% de crescimento, valor este 

equivalente a um investimento de R$ 39 bilhões em habitação em dois anos. 

Como fator positivo deste aquecimento do mercado da construção civil foi 

possível a geração de novos empregos em todo país. 

 

Figura 2.1. Número de unidades habitacionais construídas do Plano MCMV em cada estado 
brasileiro. 

Fonte: Ministério do Planejamento, 2013.  

O fator negativo é a quantidade de habitação a ser construída em um 

curto espaço de tempo. A figura 2.1 mostra a quantidade das habitações já 

construídas, e a necessidade de um estoque de grandes glebas, o que pode 

                                                 
15

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. PAC. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/PAC2/2Balanco/>. Acesso em: 24 abr. 2013. 



57 

 

resultar, novamente, no crescimento extensivo das cidades. Esse crescimento, 

ainda mais acelerado, vem acompanhado de fortes impactos e consequências 

tanto para as cidades quanto para seus habitantes. A terra urbanizada teve um 

grande aumento de valor, ocasionando a busca intensiva por construtoras e 

incorporadoras por grandes terrenos em áreas mais distantes para a construção 

de conjuntos habitacionais, para o programa federal. O grande déficit habitacional 

juntamente com o programa federal, deflagrou a construção de grandes 

conjuntos, para famílias com renda de zero a três salários mínimos em áreas 

periféricas, onde o custo da terra é mais baixo, devido à ausência de 

infraestrutura urbana, longe de áreas de lazer, de escolas, equipamentos de 

saúde e emprego.   

Como pode ser observado na figura 2.2, em três cidades diferentes 

foram construídos grandes conjuntos habitacionais, longe dos centros urbanos, se 

assemelhando tanto que tais obras poderiam se localizar em qualquer cidade, 

devido à baixa qualidade arquitetônica e às suas localizações.  

 
Figura 2.2: Exemplo de Construção do Programa Minha Casa Minha Vida. (Local das Fotos da 
esquerda para a direita, Manaus, Porto Alegre e Natal) 
Fonte: FERREIRA, João Sette Whitaker 

 
Segundo Rolnik e Nakano (2009:04) 

A realização de financiamentos imobiliários com recursos públicos não 
pode se restringir à produção e comercialização de um número “x” de 
unidades habitacionais e criação de um numero “y” de postos de trabalho 
no setor da construção civil. Em que pese à importância destes postos 
para a classe trabalhadora e para a economia deste país, os cálculos 
não devem ser meramente econômicos e quantitativos. Construir 
moradia é construir cidades.  

 

Dessa maneira o Programa MCMV vem sendo criticado por ter 

demonstrado ser uma resposta do governo a crise econômica mundial (a partir de 

2008), voltado a determinados setores da economia, em especial 

empreendedores e construtores.  Uma grande parcela da população que mora 

nas novas habitações realizadas pelo Programa MCMV sofre pelo fato das 
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habitações serem construídas em áreas pouco urbanizadas, caracterizando um 

processo voltado ao capital imobiliário e a questões eleitorais e não focado na real 

necessidade de resolver o problema habitacional (SILVA; SILVA, 2013). 

 

2.3. Abandono dos imóveis e vazios urbanos nas áreas centrais 

As cidades se expandiram de forma a observar apenas o custo da 

terra, ignorando que este processo implica no aumento do custo da infraestrutura, 

no aumento dos problemas sociais e a criação de loteamentos irregulares ao 

redor dos empreendimentos.  

Segundo o Plano Diretor de 198316, 41% da área urbana bruta da 

cidade de São Paulo eram constituídas de vazios urbanos, ou seja, de terrenos 

desocupados. Desse valor, 20% correspondiam à área central e mais de 50% à 

periferia (SACHS, 1999, p.65).  

Enquanto grandes terrenos eram ocupados com novas construções na 

periferia, as áreas centrais se tornavam cada vez mais vazias devido ao grande 

estoque de edificações sem uso. O Censo de 1991 registrou 9,36% ou 2,963 

milhões do estoque total de domicílios particulares urbanos como vagos. De 1991 

a 2000, a porcentagem aumentou para 4.580 milhões ou 10,33%, estimando que 

836,669 unidades eram degradadas, pois a grande maioria dos estoques de 

edifícios urbanos foi construída na década de 60 e 70, portanto, eram edifícios 

com pelo menos 30 anos de construção (BONDUKI, 2008). Já em 2010 o Censo 

apresentou os dados de domicílios particulares vagos do município de São Paulo 

que foram de 290.317. 

Segundo Silva e Sigolo (2007), a área central de São Paulo possui três 

tipos de imóveis que podem ser utilizados em Programas voltados para habitação 

social: 

1) Terrenos vazios ou com construção a demolir que podem dar origem a 

novos edifícios, principalmente para habitação de Interesse Social; 

                                                 
16

 O Plano Diretor Estratégico de São Paulo do ano de 1983 não entrou em vigor, somente em 2002 que 

conseguiu aprovação e vigência.    
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2) Edifícios que podem ser reabilitados e/ou reformados, com eventual 

alteração de uso e mudança no layout, podendo ter acréscimos de área 

construída; 

3) Unidades de baixo custo já prontas e vazias localizadas em edifícios 

semi-ocupados ou totalmente desocupados que podem ser vendidos ou 

alugados para famílias de baixa renda.  

 

A discussão sobre a implementação de uma política habitacional para o 

centro, com inclusão social, ocupando os vazios e mais especificamente, 

aproveitando o estoque construído e bem localizado dos edifícios centrais, pode 

constituir-se em uma contrapartida ao modelo de expansão linear, descontínuo ou 

desprovido de urbanidade, fator essencial para o desenvolvimento urbano 

sustentável.  Ao olhar os grandes centros urbanos como São Paulo, Belo 

Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de janeiro e Salvador, percebe-se 

que o problema da vacância em edifícios é mais grave, pois o déficit habitacional 

também é maior. A ociosidade de estoques construídos é mais evidente em São 

Paulo onde dos 96 distritos da cidade 55 perderam população na década de 90. 

Em contrapartida, nas periferias, onde falta infraestrutura, e principalmente nas 

áreas de proteção ambiental, houve um crescimento demográfico. Se fosse 

possível utilizar o estoque construído seria possível reduzir 83% do déficit 

nacional, já que em algumas cidades o estoque é superior ao número de famílias 

que precisam de uma moradia, como mostra o gráfico 2.1 abaixo (BONDUKI, 

2008). 
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Tabela 2.1: Quadro de domicílios vagos e déficit quantitativo de Regiões Metropolitanas, 2000. 

 
 

Região 
metropolitana 

 
Domicílios 

Vagos 

 
Necessidades 
Habitacionais 

Diferença entre 
os domicílios 
vagos e as 

necessidades 
habitacionais 

% de domicílios 
vagos em 
relação às 

necessidades 

São Paulo 674,847 565,879 108,968 119% 

Belo Horizonte 178,934 152,623 26,311 117% 

Fortaleza 102,966 155,728 -52,762 66% 

Porto Alegre 98,343 112,053 -13,71 87% 

Recife 97,829 186,608 -88,779 52% 

Rio de Janeiro 419,653 388,319 31,334 108% 

Salvador 114,295 142,653 -28,358 80% 

Fonte Primaria: BONDUKI, Nabil. Políticas habitacionais e inclusão social no Brasil: revisão 
histórica e novas perspectivas no governo Lula. Fonte secundária: IBGE, Censo Demográfico de 
2000. 

 

O centro da cidade é o local de diversidade de classes, e deve atender 

a distintas demandas habitacionais, incluindo as de caráter social, sendo 

necessário compreender os fatores de interdependência entre os diversos usos 

hoje nele existentes (SILVIA, 2003). Para garantir a transformação efetiva do 

centro da cidade, e a vinda de novos moradores para esta região, será necessário 

investimento público sobre a infraestrutura existente, pois já existem 

equipamentos sociais como creches, escolas, postos de saúde, etc., porém, a 

vinda de novos habitantes exigirá o redimensionamento destes, além de uma 

reorganização das dinâmicas urbanas e o ordenamento do uso e ocupação do 

solo. 

 

2.4. A política habitacional: entre avanços e retrocessos 

Apesar do Governo Federal não aplicar os recursos do Programa 

Minha Casa Minha Vida na construção ou reabilitação em áreas centrais, 

utilizando o estoque de edifícios construídos vazios, a partir da década de 90, em 

várias gestões, houve exemplos de reabilitação para habitação social na área 

central de São Paulo. 

Em 1989, a cidade de São Paulo tem, pela primeira vez, um governo 

que analisa os problemas habitacionais e cria soluções e programas voltados a 
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cada necessidade. A prioridade de atuação foi para programas habitacionais para 

população de baixa renda, tendo como foco principal o atendimento aos 

movimentos organizados. Foi realizado o programa de urbanização de favelas e 

de provisão de novas unidades, executado por meio de mutirão e por 

empreiteiras, ações para atendimento às situações de risco, obras de 

regularização de favelas e loteamentos e em cortiços (BIANCHINI, 2007). 

Foi criado neste governo (1989–1992), o Programa Funaps 

Comunitário, que empreendeu habitação de pequeno e médio porte, onde a 

Prefeitura obtinha os terrenos, de preferência vazios, em área urbana e através 

de convênios com associações de mutirão, financiava a construção. Para tal, era 

contratado um técnico (ou escritório) para a elaboração do projeto e 

acompanhamento da obra. O Funaps foi também utilizado para responder às 

reivindicações dos movimentos de cortiços do centro da cidade, pois a situação 

precária dos imóveis e dos moradores se arrastava por longa data (PICCINI, 

2004). 

Paralelo às iniciativas da gestão Luiza Erundina,(1989–1992), o 

governo Estadual, através do CDHU, desenvolve em 1998 o PAC, Programa de 

Atuação em Cortiço, que foi implantado apenas em junho de 2002. O orçamento 

que foi utilizado para atuar com os cortiços veio de empréstimos com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID - com o total de 70 milhões de dólares. 

O Programa PAC teve o propósito de recuperar as áreas centrais onde já existe 

infraestrutura consolidada, mantendo os moradores originais17. Hoje, vinte 

empreendimentos já estão finalizados, como mostra a tabela 2.2,e 1.605 famílias 

já se mudaram. Apesar do Programa já ter sido finalizado, ainda há 10 

empreendimentos em andamento e para iniciarem este ano, completando a lista 

dos 30 empreendimentos que se pretendia reformar ou construir para O PAC.  

Com base na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina e nos exemplos de 

programas habitacionais, são retomadas e finalizadas as obras desses programas 

oito anos depois, no início da gestão Marta Suplicy, em 2001à 2004. 

                                                 
17

 PROGRAMA DE ATUAÇÃO EM CORTIÇ. PAC: município de São Paulo – setores básicos de 
intervenção. São Paulo: CDHU - Seade, 2002. 
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A paralisação dos programas habitacionais ocorreu devido a que o foco das duas 

gestões subsequentes que foi à implementação de programas habitacionais em 

favelas consolidadas no tecido urbano, além de seus titulares pertencerem a 

distintos partidos políticos. Assim, o programa habitacional que marcou a gestão 

do ex-prefeito Paulo Maluf foi o Cingapura e a gestão do ex-prefeito Celso Pitta foi 

o Programa Guarapiranga. O período de 2001 a 2004 foi marcado por alguns 

fatos importantes, como a aprovação da Lei Federal 10.257 de julho de 2001, o 

Estatuto da Cidade, que definiu vários instrumentos jurídicos para os municípios, 

a serem incluídos nos planos diretores, obrigatórios para cidades com mais de 

20.000 habitantes.  

Assim, no Plano Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo 

foram desenvolvidos, tendo em vista a aprovação da Lei Federal 10.257 de julho 

de 2001, programas sociais voltados a cada necessidade habitacional, para a 

retirada de moradores em locais de risco, favelas, cortiços, e etc.18. Também o 

Programa Morar no Centro foi criado para atender a necessidade de 

regularização de cortiços, através de locação social, com recursos financiados 

pelo BID, e as 58 famílias, com a produção de novas unidades com os recursos 

do FMH. O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) teve como objetivo 

adquirir edifícios vazios na área central e reabilitá-los para habitação social no 

centro histórico. O programa Bairro Legal, atuou na urbanização de favelas, com 

recursos do Fundo Municipal de Habitação (FMH).  

No período de 2001 a 2003, foram realizadas obras de urbanização de 

favelas e recuperação de áreas de risco para 3.537 famílias nas áreas de 

mananciais e reassentamentos, onde 320 famílias foram retiradas pelo Programa 

Mananciais Guarapiranga e Billings. Pelo Programa Lote Legal foi feita a emissão 

de autos de regularização de loteamentos de baixa renda com o beneficiamento 

de 13.225 famílias. Por fim, os Programas PROVER (Programa de Verticalização 

de Favela) e PROCAV (Programa de Canalização de Córregos e Construção de 

Avenidas de Fundo de Vale) foram destinados à melhoria de favelas no período. 

                                                 
18

 Plano Municipal de Habitação – Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal da 
Habitação e Desenvolvimento Urbano. 
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No ano de 2003 é criado o Ministério das Cidades, com objetivo 

diminuir a desigualdade social, aumentar o acesso da população à moradia, ao 

transporte e ao saneamento básico, além de desenvolver uma política nacional de 

desenvolvimento urbano em acordo com os Estados e Municípios e demais 

poderes do Estado, Legislativo e Judiciário.  

Finalizada mais uma gestão municipal de São Paulo, 2001 a 2004, 

houve, novamente, algumas paralisações e transformações dos programas 

habitacionais vigentes. Alguns programas habitacionais continuaram, porém com 

novos nomes, como o Programa de Arrendamento Residencial, que é alterado 

para Renova Centro, o Programa Ação Centro volta a se chamar Procentro, nome 

que recebeu quando foi lançado, ainda na gestão Paulo Maluf. Contudo, o foco 

das gestões José Serra e Gilberto Kassab para a área central do município de 

São Paulo foi o Projeto Nova Luz, com o argumento de fazer uma “Reversão da 

desvalorização imobiliária e recuperação do ambiente urbano”. 

Segundo o último prefeito, Gilberto Kassab (2009-2012), as ações 

habitacionais no centro de São Paulo deveriam ser realizadas pelo governo 

estadual, no caso, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, 

CDHU (SHIMBO, 2011). 

Segundo Kara-José (2010), o Ação Centro teve um caráter mais 

popular em comparação com o Procentro que teve mais realizações voltadas à 

iniciativa privada. Na reformulação do programa foram retirados elementos que 

viabilizavam a permanência da população de baixa renda no centro.  

Na segunda gestão (2009-2012), a do ex-prefeito Gilberto Kassab, a 

Secretaria de Habitação (Sehab) juntamente com o IAB/SP lançou o concurso 

“Renova São Paulo”, de forma a que os escritórios de arquitetura pudessem 

concorrer com a elaboração dos projetos dos conjuntos habitacionais nas favelas 

e loteamentos irregulares altamente adensados em São Paulo.  

Um fator positivo que decorreu da ação da Prefeitura de São Paulo 

juntamente com a Sehab (Secretaria de Habitação) foi o desenvolvimento do 

Plano Municipal da Habitação Social da Cidade de São Paulo 2009 a 2024 

publicado em Outubro de 2011. O PMH foi desenvolvido pelos técnicos da PMSP 
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juntamente com a Sehab levantando os dados das habitações precárias do 

município paulista obtendo informações atualizadas da situação das moradias 

precárias conseguindo assim desenvolver e continuar com os Programas 

Habitacionais. A elaboração de um Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS) deve ser realizada em todos os estados, Distrito Federal e municípios. A 

elaboração do PLHIS é uma obrigatoriedade para a união ao Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS), definidos pela Lei Federal n.º 

11.124/2005. O Objetivo desse trabalho é conseguir, além da melhoria da 

capacitação técnica dos profissionais envolvidos, a elaboração e aplicação de 

Políticas Locais de Habitação de Interesse Social, em conjunto com os princípios, 

objetivos e diretrizes da Política Nacional de Habitação (PNH) e do Plano 

Nacional de Habitação (PLANHAB), elaborado pelo Governo Federal. (PMH, 

2011, p.14) 

A cidade de São Paulo esta com o FMH em operação desde 1994. O 

desenvolvimento do PNH iniciou-se em 2006, com a implantação do Sistema de 

Informações Habitacionais, o Habisp. Com a implementação e a instituição do 

SNHIS foi possível alinhar as três esferas do poder público – a federal, a estadual 

e a municipal – para a elaboração de seus respectivos planos de habitação. 

(PMH, 2011, p. 192). Ele apresenta a descrição e dados dos tipos de habitação 

precária e mostra tabelas com informações quantitativas e qualitativas de todo o 

município, além de apresentar a localização das habitações precárias através de 

mapas que também se encontram no Habisp.plus. Ao final descrevem-se os 

programas e qual a faixa de renda da população a que se destinam. 
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2.5. Programas habitacionais na área central de São Paulo 
 
 
Tabela 2.2:  Programas Habitacionais 
 

Nome do 
Programa 

Data 
Órgão 

Financiador 
População 

Alvo 
Nível de 
Governo 

Empreendiment
os Totais no 
município de 

São Paulo 

Empreendimentos 
Realizados 

 
PMCMV

19
 

2009 – em 
andamento 

Caixa 
Econômica 

Federal 

 
0 – 10 S.M. 

 
Federal 
Estadual 
Municipal 

 

 
11.119 U.H. 

 
532 U.H. 

Programa de 
Atuação em 

Cortiço - PAC 

 
2002 – 
2010

20
 

 
BID 

 
Cortiços 

 
Estadual 

 
30

21
 

empreendimento
s 

 
20 

empreendimentos 
1.605 UH 

Programa 
Público Privado 

- PPP 

 
2011- em 

andamento 

 
FGTS/Federal/ 

Estadual 

 
2 – 16 S.M. 

 
Estadual 

 
20.221 U.H. 

 
 

 
0 empreendimentos 

Programa de 
Moradia 
Indígena 

2010 - em 
andamento 

CDHU/FUNAI/ 
PMSP 

 
Indígenas 

 
Estadual 

Total: 22 
Município de SP: 

03 

Total: 17 
Município de SP: 01 

Renova 
Centro

22
 

2009 - em 
andamento 

Caixa 
Econômica 

Federal 
0 – 10 S.M. 

 
Municipal 

50 
Empreendimento

s 
 

 
3 empreendimentos 

205UH 

Programa de 
Cortiço Pós-

Reforma 1
a
Fase 

2011- em 
andamento 

PMSP Cortiços 
 

Municipal 

10 
empreendimento

s 
239 cômodos 

 
10 

empreendimentos 
239 cômodos 

Nova Luz 2009 -2012 PMSP/PPP 
HIS 
HMP 

 
Municipal 

1. 971 U.H. 
 

0 empreendimentos 

Operação 
Urbana

23
 

Consorciada 
Água Espraiada 

2009 - em 
andamento 

PMSP/ Leilão do 
CEPAC 

População 
localizada 
na área de 
Intervenção

24 

Federal 
Municipal 

4.592 U.H.  
0 empreendimentos 

                                                 
19

HABISP.PLUS. Operação urbana água espraiada. Disponível em: 
<http://www.habisp.inf.br/doc/category/operacao-urbana-consorciada-agua-espraiada>. Acesso 
em: 26 ago. 2013. 

20
 Apesar de o Programa ter finalizado ainda há quatro empreendimentos que irão iniciar este ano 

de 2013 e 6 empreendimentos que estão em andamento. 

21
 Do valor total dos empreendimentos dois se localizam na cidade de Santos SP, Santos H e 

Santos F. 

22
 Programa Renova Centro foi iniciado na gestão de 2001-2004, Marta Suplicy, com o nome de 

Programa de Arrendamento Residência – PAR em 2001 com apenas 11 empreendimentos e 
atendimento para famílias de três a seis Salários Mínimos, na gestão seguinte foi aumentando o 
número de empreendimentos, 50 edifícios, e a faixa de renda dos moradores de três a dez 
salários mínimos. Pode-se perceber essa continuidade do Programa com apenas a alteração dos 
nomes, pois os edifícios que são listados no PAR para reforma habitacional na área central 
aparecem na lista dos edifícios do Programa Renova Centro.   

23
 PMSP. Água espraiada. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/operac
oes_urbanas/agua_espraiada/>. Acesso em: 11 mar. 2013. 

24
 A população alvo se encontra em 16 áreas programadas pela OUC Água Espraiada: Rocinha 

paulista, Henrique Mindlin, Vietnã, Imprensa Colonos, Arco Verde, Beira Rio, Alba, Taquaritiba, 
Babilônia, Guian Corruíras, Ponte da Fonte São Bento, René Fernandes, Muzambinho, 
Americanópolis, Jardim Lourdes e Dersa.  
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Operação 
Urbana 

Faria Lima
25

 
2010-2013 

 
PMSP 

Favelas 
 

Municipal 
1.144 U.H. 234 U.H. 

 
Renova São 

Paulo 

 
2011 

 
Sehab/Cohab/PAC 

 
Favela 

 
Municipal 

22 
Empreendimento

s 

 

04 
Empreendimentos 

 
Programa 
3R’s

26
 

2005– em 
andamento 

 
Sehab 

Regularizaç
ão de 

Conjunto 
Habitacional 

 
Municipal 

52 
Empreendimento

s 
 

15 
Empreendimentos 

Urbanização de 
Favelas 

2005 – em 
andamento SH/CDHU 1 a 5 S.M. 

Estadual 
com 

parceria 
Municipal 

11.973 U.H
27 

Empreendimento
s 
 

 
179 U.H. 

Programa de 
Mananciais 

1996- 2000
28

 
2005 - 2016 

Banco Mundial e 
PMSP 

Moradores 
de 

Mananciais 

 
Municipal 

 
22.482 U.H. 

 
7.726 U.H. 

 
Fonte: Elaboração Própria sobre dados oficiais obtidos em 2012 e 2013

29
. 

 

Como já foi apontado, com o processo contínuo de evasão da área 

central de população residente, restaram muitos imóveis vazios, assim como 

                                                 
25

 PMSP. Urbanismo. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo
/arquivos/oufl/14_ggoucf_apresentacao_junho_12.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2013. 

26
 Ibid. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=3837. 

27
 Ibid. Programas. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/index.php?p=141>. 
Acesso em: 20 jan. 2013. 

HABISP.PLUS. Programas. Disponível em:<http://www.habisp.inf.br/programa/01b8d3b8-13cb-
3b38-816f-70712573bf20/urbanizacao_de_favelas>. Acesso dia: 22jan. 2013. 

28
 O Programa de Mananciais deu inicio em 1996 a 2000 em seguida foi paralisado dando 

continuidade no ano de 2005. Disponível em: <http://www.habisp.inf.br>. Acesso dia: 23 set. 2013. 
E em: PMSP. Programas. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/index.php?p=141>. 
Acesso em: 20 set. 2013. 

29
 PMSP. Revista da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo. Renova São Paulo. Edição 

n
o
11. Publicação interna, Maio/Junho 2012. 

PMSP.  Programas. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/index.php?p=141>. 
Acesso em: 22. fev. 2013. 

Ibid. Apresentação Diagonal Transformação de Territórios. Apresentação interna, 2012. 

Ibid. Apresentação Renova Centro. Apresentação interna, 2012. 

CASA PAULISTA. Apresentação do Programa Parcerias com entidades representativas dos 
trabalhadores – Propostas. Disponível em: 
<http://www.habitacao.sp.gov.br/secretariahabitacao/parceria_com_entidades_representativas_do
s_trabalhadores.aspx>. Acesso em: 20 fev. 2013.  

CASA PAULISTA. Apresentação do Programa Parceria Público Privado. Disponível em: 
<http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/programas_habitacionais_casa_paulista.aspx#ppp>. 
Acesso em: 20 fev. 2013.  

HABISP.PLUS. Disponível em:<http://www.habisp.inf.br>. Acesso em: 20 set. 2013. 
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muitos cortiços, devido à carência de atendimento de construção de unidades 

para população de baixa renda. Segundo o Governo do Estado de São Paulo, o 

município de São Paulo concentra 53,6% da necessidade de Habitação do 

Estado30. Tendo em vista o grande déficit habitacional e todos os problemas 

gerados pela falta de habitação o governo Municipal com uma grande equipe 

técnica através do Habisp.plus mapearam todas as habitações precárias como, 

cortiços, favelas, invasões em áreas de risco e etc. O sistema é alimentado 

diariamente sendo possível obter informações atualizadas sobre o que esta sendo 

feito nos empreendimentos e andamento das obras. A figura 2.3 Do Habisp.plus 

mostra o mapa  localizando os cortiços, favelas, obras do Renova SP, obras da 

Cohab e Sehab, Programas de mananciais, Loteamentos, regularização Fundiária 

concluída, Programa 3Rs. Dentre os vários programas que estão sendo 

desenvolvidos como mostra a tabela 2.3, seja pelo governo federal, ou em 

andamento no município de São Paulo, foram elencados aqui apenas os que 

estão atuando na área central de São Paulo: o Programa Parceria Público 

Privado, do Governo Estadual, o Renova Centro, e o Projeto Nova Luz e o 

Programa Parceria com Entidades Representativa dos Trabalhadores todos 

concentrados na mesma região central de São Paulo. 

                                                 
30

PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO – PEH-SP. Casa Paulista. Disponível em: 
<http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/ppp_centro_sao_paulo.aspx>. Acesso em: 12 out. 
2011. 
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Figura 2.3: Localização de habitações precárias e programas habitacionais da PMSP 
Fonte: Habisp.plus (Prefeitura do Município de São Paulo)

31.
 

2.5.1. Parceria Público-Privadas – PPP - Governo Estadual 
 

O Programa Parceria Público Privado (mapas das figuras 2.4 e 2.5) foi 

aprovado pelo Conselho Gestor do PPP Habitacional em outubro de 2011. A meta 

do programa é construir 20.221 novas unidades, sendo 12.508 unidades para HIS 

e 7.713 unidades para HMP, na área central de São Paulo, para áreas de risco e 

para o Litoral Paulista, para famílias com renda entre dois e dezesseis salários 

mínimos. A Parceria do Programa Público-Privado é uma nova categoria de 

contrato público onde o governo define qual o empreendimento a ser feito e o 

parceiro privado informa como pode ser feito, qual o prazo e o valor. O objetivo do 

                                                 
31

 HABISP.PLUS. Mapa. Disponível em: http://www.habisp.inf.br/mapa. Acesso em: 10 out. 13. 
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governo é ter projetos em andamento em curto prazo, de modo a conseguir em 

longo prazo a execução de muitos projetos com mais qualidade e utilizar as áreas 

de ZEIS. Esse programa denota urgência na execução de projetos, já que o 

contrato de parceria para execução da obra tem garantia de execução, 

independente de contingências políticas como eleições e mudança de gestão 

(OLIVEIRA, 2010). O mapa da figura 2.4 mostra que a área central de São Paulo 

é vista como potencial para a introdução dos programas habitacionais, tanto do 

governo Estadual quanto do Municipal.  

 

Figura 2.4: Delimitação dos distritos alvos para o Programa de Parceria Público Privado. 
Fonte: PMSP (Prefeitura do Município de São Paulo)

32.
 

 
 

                                                 
32

 HABITAÇÃO. Casa Paulista. Disponível 
em:<http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/ppp_centro_sao_paulo. aspx>. Acesso em: 10 
out. 2011. 
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Figura 2.5 -Localização dos setores de intervenção do Programa de Parceria Público Privado. 
Fonte: PMSP (Prefeitura do Município de São Paulo)

33. 

 

O Programa PPP tem o valor inicial de R$4.638 milhões, com 

investimento Privado de R$3.016 milhões, o valor de a Contraprestação Poder 

Concedente de R$ 1.622 milhões e Participação da PMSP com R$ 404 milhões. 

Os prazos dos Projetos são de 20 anos, sendo de 2 a 6 anos para implantação 

dos empreendimentos e de 14 a 18 anos para toda a operação onde a ideia do 

programa é trazer moradia mista para o centro de São Paulo. No primeiro 

momento a Prefeitura irá ceder um terreno na Barra Funda e fazer uma licitação, 

onde a empresa ganhadora irá repassar 150 apartamentos para a Prefeitura que, 

por sua vez, irá destinar à locação social. O objetivo é ter um valor de aluguel que 

não ultrapasse 25% da renda da família, além do condomínio.  
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 HABITAÇÃO. Casa Paulista. Disponível em: 
<http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/ppp_centro_sao_paulo.aspx>. Acesso em: 10 set. 
2012. 
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2.5.2. Programa de Atuação em Cortiços - PAC - Governo Estadual 

O Programa de Atuação em Cortiços, PAC, foi instituído em 1998, mas 

foi implantado apenas em junho de 2002, pela Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU) e vigorou até dezembro de 2010. O orçamento 

utilizado para atuar com os cortiços veio do empréstimo com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID - com o total de 70 milhões de dólares, 

dos quais US$ 34 milhões correspondem ao financiamento do BID e os US$ 36 

milhões restantes do Estado. Em 2008 e 2009 o Programa finalizou o contrato 

com o BID no valor de US$ 59 milhões, devido a revisões realizadas nessa data, 

sendo que US$ 23 milhões foram financiados pelo BID e o restante pelo Estado34.  

O Programa PAC teve como propósito recuperar as áreas centrais 

onde já existe infraestrutura consolidada, mantendo os moradores originais35. Em 

maio de 2003 a CDHU montou um caderno do programa PAC com o 

levantamento cadastral e uma pesquisa socioeconômica sobre os cortiços. Esse 

caderno foi iniciado com um projeto de planejamento estratégico, delimitando as 

áreas prioritárias para o atendimento da população encortiçada. A área definida 

foi gerada em função das concentrações de imóveis encortiçados, divididos em 

Setores Básicos de Intervenção (SBIs) e não com relação à divisão dos distritos, 

resultando nas áreas apresentadas na figura 2.6. 

                                                 
34

Governo do Estado de São Paulo. Relatório Geral do Programa de Atuação em Cortiços. São 
Paulo, 2012. 

35
 Programa de Atuação em Cortiço – PAC: município de São Paulo – setores básicos de 

intervenção. São Paulo: CDHU-SEADE, 2002. 
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Figura 2.6: Mapa gerado pelo PAC em função das concentrações dos imóveis encortiçados no 
centro expandido de São Paulo.  
Fonte: CDHU  

O objetivo dessa delimitação espacial foi programar as atividades de 

planejamento, projetos e a organização da demanda. O levantamento cadastral 

dos imóveis encortiçados foi realizado pela Fundação Seade que a partir destes 

dados estabeleceu uma amostra para a pesquisa sócio-econômica com os 

moradores.  Os nove setores Básicos de Intervenção estão constituídos pelos 

bairros do chamado Anel intermediário, Santa Cecília, Bom Retiro, Consolação, 

Bela Vista, Liberdade, Cambuci, Pari, Brás, Belém e Mooca.  

Como resultado, o PAC conseguiu realizar dezenove edifícios para a 

população encortiçada, sendo dois localizados em Santos e dezessete no centro 

de São Paulo. Serão finalizados ainda neste ano, 2013, seis edifícios e iniciadas 

mais quatro obras no inicio de 2014. No total, serão vinte nove edifícios 

construídos ou reformados, para retirar uma pequena parcela da população 

moradora em cortiços.  
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2.5.3. Renova Centro36- Governo Municipal 

O Programa Renova Centro, lançado na gestão 2006 – 2012, do 

prefeito Gilberto Kassab, tem a mesma estrutura do Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) da gestão anterior. Isso é constatável pela semelhança dos 

imóveis que são indicados na tabela 2.4 abaixo de ambos os Programas, 

podendo-se mesmo concluir que o Renova Centro deu continuidade do PAR, 

sendo apenas alterado o nome do programa. 

2.5.3.1. Programa de Arrendamento Residencial - PAR 

O PAR foi realizado a partir de uma parceria entre a PMSP e a Caixa 

Econômica Federal desenvolvida em 1999 pelo governo Federal com recursos do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O Intuito do Programa era atender 

famílias com renda de três a seis salários mínimos e com prioridade nos centros 

urbanos. O PAR permitiu a aquisição de imóvel a ser construído, recuperado ou 

reformado, em nome do FAR.  As famílias tiveram a opção de pagar em 180 

meses com taxas de 0,7% do valor da unidade. Após esse período as famílias 

teriam a opção de comprar o imóvel. 

Quando foi criado, o Programa de Arrendamento Residencial não tinha 

o intuito de reformar edifícios vazios no centro da cidade. Essa modalidade foi 

desenvolvida mais tarde, diferenciando-se com o nome PAR Reforma. O PAR 

Reforma tinha como objetivo a reforma de edifícios vazios na área central, em 

atendimento às reivindicações dos movimentos de moradia do centro. A parceria 

entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal foi feita a partir de um acordo, 

onde a CEF se comprometeu a vincular os empreendimentos às famílias 

indicadas pela Prefeitura e essa, por sua vez, se encarregaria de agilizar e facilitar 

o processo, através da diminuição dos custos e dos prazos de licenciamento. 

(SHIMBO, 2011) 

 

                                                 
36

 PMSP. Programa Renova Centro. São Paulo: Irá desapropriar 53 edifícios na área central de 
SP para moradia de cerca de 2,5 famílias cuja renda familiar seja de zero a três salários mínimos. 
Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=35146>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
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Tabela 2.3: Edifícios selecionados para o Programa Arrendamento Residenciais e para o 
Programa Renova Centro.  

15 edifícios selecionados do 
Programa PAR

37
 

 

53 edifícios selecionados do 
Programa Renova Centro 

Asdrúbal do Nascimento Asdrúbal do Nascimento 

Riachuelo Riachuelo 

Celso Garcia Celso Garcia 

Dona Maria Paula Dona Maria Paula 

Aurora Aurora 

Ipiranga Ipiranga 

Rizkallah Jorge São João 

Hotel São Carlos Hotel Cambridge 

Joaquim Carlos Lord Hotel 

Baronesa de Porto Carrero Lord Hotel Terreno 

Hotel São João José Bonifácil 

Prestes Maia Benjamim Constant 

Brigadeiro Tobias Antônio de Godói 

São Vito Avanhandava 

Fernão Sales São João 407 - 419 

------------------------- São João 1492 - 1496 

------------------------- Princesa Isabel 

------------------------- Mooca 

------------------------- Sete de Abril 

------------------------- Capital Salomão 

------------------------- Praça da República 

------------------------- Quintino Bocaiuva 

------------------------- Sete de Abril 

------------------------- Assunção 

------------------------- Dom José de Barros 

------------------------- São João – Aquarius Hotel 

------------------------- José Bonifácio - Savoy 

------------------------- Coronel Xavier de Toledo 

------------------------- Santa Efigênia 

------------------------- São João, 247-253 

------------------------- Duque de Caxias 

------------------------- Conselheiro Furtado 

------------------------- Praça da Bandeira 

------------------------- Praça da República 

------------------------- Doutor Penaforte Mendes 

------------------------- Conselheiro Carrão 

------------------------- Senador Feijó 

------------------------- Conselheiro Crispiniano 

------------------------- Rua dos Franceses 

------------------------- Barão de Iguape 

------------------------- Epitácio Pessoa 

------------------------- São Francisco 

------------------------- Ipiranga, 908 

------------------------- Alcântara Machado, 614 

------------------------- Praça da Sé 

------------------------- Lavapés 

------------------------- Asdrúbal do Nascimento II 

------------------------- Ipiranga, 879 

------------------------- Conselheiro Nébias 

------------------------- Rio Branco 

------------------------- Aurora, 424-440 
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 PMSP. Programa Morar no Centro. Publicação Interna, 2004. 
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------------------------- ConselheiroNébias, 96-100-120 

------------------------- Conselheiro Crispiniano 

------------------------- São João 

Fonte: PMSP. Programa Morar no Centro, publicação interna, 2004. 
PMSP, Apresentação Renova Centro, apresentação interna, 2013. 

 

Esse programa inovou no sentido de utilizar imóveis reciclados para 

habitação de interesse social, já que nas duas gestões anteriores (1993-1996 e 

1997-2000) o foco eram as construções novas na periferia para a população 

moradora em favelas.  O que favoreceu essa mudança de postura foi a 

mobilização dos movimentos sociais, os quais, entre outras reivindicações, 

listaram os edifícios vazios na área central e exigiram uma solução de moradia de 

qualidade na área central, por parte do governo. 

Até o final de 2003 havia apenas 3 edifícios concluídos, 2 em obras e 

20 em preparação na área central de São Paulo. A demora em reformá-los se 

deveu em parte ao custo dos empreendimentos que se somam ao orçamento da 

reforma das unidades habitacionais. Entre os edifícios analisados pelos 

GTAI/Procentro/ Sehab, a grande maioria dos edifícios não possui subdivisão da 

propriedade e as dívidas de IPTU podem chegar a quase 100% do valor venal.  

Além da questão do custo, a demora nos procedimentos de aquisição 

do imóvel tem relação com a falta de regularização dos imóveis na matrícula, 

pois, muitos incluem áreas não existentes, necessidade de desmembrar o térreo, 

estar com unidades alugadas e hesitarem em desfazer os acordos, além de 

dívidas ou divergências entre proprietários do mesmo edifício. Soma-se a estes 

fatores o fato de alguns dos edifícios serem tombados. Portanto, a demora na 

negociação com a Caixa acarreta o atraso no andamento do Programa.   

Dentre os edifícios reciclados na área central pelo programa estão: 

Fernão Sales, Maria Paula, Senador Feijó, Edifício São Paulo, Riskallah Jorge, 

Asdrúbal do Nascimento e Riachuelo.  

Um edifício que deve ser mencionado e que teve um percurso 

conturbado foi o Edifício São Vito. Localizado na Avenida do Estado, na região do 

Parque Dom Pedro II, tornou-se um enorme cortiço vertical no centro da cidade 

de São Paulo.  Ele estava localizado em uma área de ZEIS, sendo um dos 
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edifícios propostos para reciclagem pela Sehab e pela Cohab. No entanto, com a 

demora dos procedimentos de regularização, avançando no período da gestão 

seguinte, acabou por ser desapropriado e demolido. 

2.5.3.2. Renova Centro 
 

O Programa Renova Centro, lançado pela gestão 2006-2012, propõe 

reabilitar cinquenta e três edifícios no centro para construir 2.500 moradias. Para 

obter essa lista de edifícios vazios foi feito um estudo em conjunto com a Cohab, 

a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, por meio de pesquisa 

realizada pela FUPAM. Entretanto, pelo que foi possível constatar, foi conduzido 

de forma isolada, sem articulação com outros programas ou modalidades de 

promoção habitacional, o que poderá resultar em uma somatória de edifícios 

reabilitados sem sustentação de um plano ou política urbana permanente. Para tal 

também contribuiu o fato desta gestão ter como prioridade a implantação do 

Programa Nova Luz e no Programa Renova São Paulo, ambos também pontuais 

e constituindo diferentes frentes de intervenção que não se articulavam com o 

Programa Renova Centro.  

O mapa da figura 2.9,elaborado para o Programa do Renova Centro, 

contém todos os programas que estão sendo realizados e que estão em fase de 

aprovação, os do próprio programa Renova Centro, das Operações Urbanas, do 

Programa Nova Luz, além de localizar as ZEIS 3, sendo perceptível a importância 

que tem a área central de São Paulo. Também é possível vislumbrar a 

importância que teria se programas e projetos pudessem conversar entre si, para 

conseguir-se abranger uma área maior, e obter soluções para a diversidade de 

problemas habitacionais. No entanto, os programas apresentados no mapa, além 

de atender famílias com renda de até 10 salários mínimos, irão destinar 25% das 

unidades habitacionais de cada edifício para aluguel social.  

Apesar de ter iniciado o programa há mais de dez anos, o seu 

andamento está sendo dificultado no momento da desapropriação ou compra dos 

edifícios, visto que muitos deles possuem um proprietário por apartamento, além 

de terem um alto custo, pois 52% do valor do programa são destinados para 

compra e desapropriação do imóvel.  
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Dos cinquenta edifícios que englobam o programa, apenas três já 

estão finalizados, são eles: 

 ASDRÚBAL 

Endereço: Rua Asdrúbal do Nascimento, 274.  

Conclusão da obra: 2009.  

Área construída aproximada: 3.000m².  

Unidades habitacionais: 40.  

Uso original: comercial. 

Perfil de renda das famílias: até 3 SM.  

Edifício tombado: não. 

 
Figura 2.7 – Edifício Asdrúbal antes e depois da Reforma. 
Fonte: PMSP. Apresentação Renova Centro. Apresentação interna, 2013. 
 
 

 RIACHUELO  

Endereço: Rua Riachuelo, 275  

Conclusão da obra: 2008;  

Área construída aproximada: 8.300m²;  

Unidades habitacionais: 120;  

Uso original: instalações esportivas e salas comerciais;  

Estado de conservação: precário;  

Perfil de renda das famílias: até 3 SM;  

Edifício tombado: somente a fachada 
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Figura 2.8 – Edifício Riachuelo antes e depois da Reforma. 
Fonte: PMSP. Apresentação Renova Centro. Apresentação interna, 2013. 

 

 SENADOR FEIJÓ 

Endereço: Rua Senador Feijó, 126. 

Conclusão da obra: 2009.  

Área construída aproximada: 2.000m². 

Unidades habitacionais: 45.  

Uso original: residencial, posteriormente convertido em hotel.  

Perfil de renda das famílias: até 3SM. 

Edifício tombado: somente a fachada 

 
Figura 2.9: Edifício Senador Feijó antes e depois da Reforma. 
Fonte: PMSP. Apresentação Renova Centro. Apresentação interna, 2013. 
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Figura 2.10: Delimitação da área do Programa Renova Centro, das Operações Urbanas, do 
Programa Nova Luz e das áreas de ZEIS no centro de São Paulo. 
Fonte: PMSP (Prefeitura do Município de São Paulo) 

38
. 

 

2.5.4. Projeto Nova Luz – Governo Municipal  

O bairro da Luz, em São Paulo, mantém características semelhantes a 

outros bairros do centro. Possui um grande número de instituições culturais e 

edifícios tombados pelo Patrimônio Histórico como a Estação da Luz, que passou 

por recente reforma, sendo usada para abrigar o Museu da Língua Portuguesa, a 

Pinacoteca do Estado e a Sala São Paulo, na Estação Júlio Prestes, que abriga a 

Orquestra Sinfônica do Estado.  Por outro lado, também possui uma grande 

quantidade de sub-habitações e problemas sociais não resolvidos, concentrando 
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 HABITAÇÃO. Casa Paulista. Disponível 
em:<http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/ppp_centro_sao_paulo. aspx>. Acesso em: 10 
set.2012. 
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nesta área usuários de crack, traficantes, profissionais do sexo, etc. (JUNIOR, 

2012). 

Para atrair um público de maior renda para a região, tendo em conta a 

presença de equipamentos culturais, as gestões José Serra e Gilberto Kassab 

(2005-2012) criaram um programa de requalificação com o intuito de transformar 

essa área num “bairro cultural”. Para tal, o governo desenvolveu o Projeto Nova 

Luz.  

Em 2005 foi emitido o Decreto Municipal no 46.291 que delimitava uma 

área de 105 mil metros quadrados no âmbito do Projeto Nova Luz, para 

desapropriações que seriam pagas pelo próprio município, segundo o decreto 

mencionado. Em outubro do mesmo ano foi aberto um cadastro online pela 

prefeitura em um período de 30 dias, foram feitos 23 cadastros de empresas 

interessadas em investir a médio e longo prazo na área correspondente às 

quadras do bairro de Santa Ifigênia. Em dezembro de 2005 o prefeito José Serra 

sancionou a Lei 14.096 que dava garantias às 23 empresas cadastradas, 

oferecendo os dois benefícios do “Programa de incentivo” para a região da Nova 

Luz: desconto de até 50% em impostos incidentes sobre o imóvel e de 80% em 

impostos incidentes sobre serviços. Em 2006, o prefeito José Serra deixa a 

prefeitura para concorrer à presidência do Brasil e o vice-prefeito Gilberto Kassab 

assume, anunciando continuidade do programa Nova Luz. Uma das questões 

mais polêmicas geradas pelo programa foram as desapropriações, as quais, ao 

atingirem os proprietários de lojas dos bairros comerciais tradicionais, como o de 

Santa Ifigênia, levaram a que se iniciasse um movimento de oposição ao projeto 

(SOUZA, 2011). 

Em 2007,o CDHU identificou cinquenta e três cortiços no perímetro do 

projeto Nova Luz. Destes, oito foram interditados, sendo que seis foram lacrados, 

desapropriados ou demolidos, conforme diretrizes do Projeto Nova Luz. Essas 

demolições ocorreram em 2007 e a proposta era de construir outro imóvel no 

local. Do restante dos cortiços cadastrados, quatro cortiços estão em reforma 

para se adequarem à Lei Moura, dois sofreram invasão e, portanto não se 

enquadram na aplicação da Lei e nem nas ações do Programa Nova Luz e 
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dezessete deixaram de serem cortiços (GATTI, 2011). No momento, o programa 

está paralisado devido à mudança de gestão política.  

 

Figura 2.11: Foto aérea e mapa (à direita), com a delimitação da área de quinhentos mil metros 

quadrados do Programa Nova Luz
39

. 

Fonte: PMSP (Prefeitura do Município de São Paulo). 
 

2.6. Ações sociais na área central de São Paulo – Uma experiência 
descontinuada 

Tendo em vista o histórico de atuação em cortiços no centro da cidade 

de São Paulo (BIANCHINI &SCHICCHI, 2009; CARICARI &VKOHARA, 2006; 

PICCINI, 2004; BONDUKI, 2012), é possível afirmar que a atitude de demolição 

dos cortiços não resolve o problema de moradia e nem o problema social da 

região. Os cortiços demolidos dão lugar a outros em áreas adjacentes e a 

população desalojada incrementa a população de favelas. Ações de demolição de 

cortiços sem a preocupação com a realocação dos moradores foram frequentes 

noperíodo da ditadura militar (1964-1984) e na primeira gestão posterior à 

abertura política no Brasil (1985-1988). A mudança veio, efetivamente, na gestão 

seguinte (1989-1992), onde foram lançados dois subprogramas voltados para a 

solução da questão. O primeiro consistia na compra ou desapropriação de 

terrenos pela Prefeitura, para implantar projetos habitacionais de maior porte, que 

                                                 
39

 NOVA LUZ SP. Nova Luz SP. Disponível em: <http://www.novaluzsp.com.br/>. Acesso em: 16 
out. 2012. 



82 

 

fossem capazes de absorver os moradores encortiçados das áreas 

desapropriadas e moradores de cortiços do entorno. O segundo subprograma era 

baseado na autogestão dos moradores, onde a Prefeitura, através do Funaps, 

concedia o financiamento para as associações comunitárias para a compra dos 

imóveis encortiçados, para que estas pudessem posteriormente promover a sua 

reforma ou reconstrução (BONDUKI, 2000). 

Com os dois subprogramas a prefeitura conseguiu construir vários 

projetos habitacionais voltados a moradores egressos de cortiços. Podemos citar 

como exemplo os Mutirões Celso Garcia, Madre de Deus, 25 de Janeiro, Eiras 

Garcia, Pedro Fachini, Imoroti, etc. O CDHU, através do Programa de Atuação em 

Cortiços juntamente com Prefeitura de São Paulo, fiscalizou e retirou famílias 

moradoras de cortiços e as realocou em edifícios vazios reformados na área 

central de São Paulo.  Dois casos são exemplares das ações deste período: o 

Mutirão Celso Garcia no bairro do Brás e o Edifício Almeida localizado no bairro 

Santa Cecília.  

 

2.6.1.O Mutirão Celso Garcia  

No local onde foi construído o conjunto Habitacional Celso Garcia, 

havia um casarão histórico remanescente do final do século XIX, onde estava 

instalado o cortiço original. O casarão possuía três andares e apenas um banheiro 

em cada andar, ou seja, 60 famílias dividiam três banheiros. A comunidade 

organizada deu continuidade a várias manifestações e reivindicações que já 

vinham sendo discutidas pelos moradores desde o período final de ditadura. 

Apoiados por várias entidades eles se mobilizaram em passeatas, campanhas e 

vigílias, até que durante a gestão da prefeita Luísa Erundina, o casarão e outros 

imóveis ao redor foram desapropriados e construídos cerca de 180 apartamentos 

divididos em quatro blocos, a maior parte por meio de mutirão com 

acompanhamento técnico (CARICARI, 2006). 

Porém, terminada a gestão, as verbas foram interrompidas e foi feita 

uma campanha entre os moradores para arrecadar dinheiro para a continuidade 

da obra. O “Mutirão Celso Garcia” foi organizado para realizar uma nova 

construção, sendo que de todos os imóveis que existiam ali, apenas o antigo 
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casarão foi preservado, numa região que possui muitos prédios mal conservados 

e deteriorados. 

 

Figura 2.12: Fachada dos Blocos 03 e 04 do Conjunto Habitacional Celso Garcia. 
Fonte: Levantamento próprio, 2008. 

 
 

2.6.2. O Edifício Almeida 

Em 1999, o movimento do Fórum de Cortiços, entidade que reúne os 

moradores da área central, apresentou para a CDHU o Edifício Almeida como 

alternativa de habitação para os moradores do bairro de Santa Cecília. O imóvel 

foi construído em 1941 e foi desapropriado e declarado de Interesse Social. Em 

abril de 1999, o Fórum de Cortiços recebeu da Secretaria da Habitação 

autorização para ocupar o imóvel, porém a CDHU (entidade estatal) conseguiu 

uma liminar para reintegração de posse e o despejo das famílias. Essa ação 

ocorreu em janeiro de 2004. Ou seja, houve um desentendimento entre instâncias 

governamentais e durante o período de cinco anos não houve nenhuma 

manutenção do edifício, o que agravou sua deterioração (Bianchini &Schicchi, 

2007). 

Quando o CDHU conseguiu tomar posse do edifício, em 2004, houve 

um principio de invasão. Alguns movimentos descobriram que na área da Santa 

Cecília havia um edifício do governo que era para habitação de interesse social. 

Para o prédio não ser invadido, não se colocou nenhuma placa identificando o 
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trabalho do governo estadual, e foram colocadas seis pessoas para tomar conta 

da portaria até finalizar a obra e iniciar a seleção dos moradores por parte da 

CDHU e a mudança dos moradores para o prédio (Bianchini &Schicchi, 2007). 

Diferentemente do mutirão Celso Garcia, onde os moradores locais 

permaneceram no novo edifício, no caso do edifício Almeida os moradores eram 

provenientes de vários cortiços, o que dificultou bastante a gestão posterior do 

condomínio. 

 

Figura 2.13: Fachada do Edifício Almeida reabilitado pelo PAC 
Fonte: Levantamento próprio, 2008. 

 

2.7. Algumas considerações 

Com o fim do BNH, o Brasil encerra uma experiência estrutural de 

âmbito nacional de planejamento e gestão habitacional de mais de vinte anos. 

Com a abertura política, o governo federal não retomou imediatamente a política 

habitacional, principalmente porque neste momento se retomam todos os debates 

políticos e estruturais sobre as cidades, como os da reforma urbana e do direito à 

cidade. Novos procedimentos e programas são criados, novos paradigmas de 

desenvolvimento são incorporados, incluindo-se a retomada dos centros urbanos 

como objetos de projetos de recuperação urbana e inclusão social.  
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O Programa Minha Casa Minha Vida, hoje em sua segunda etapa, foi a 

primeira iniciativa de âmbito mais amplo, voltada para o provimento de habitação 

popular no Brasil.  

Entretanto, a análise dos programas habitacionais paulistas deixa clara 

a necessidade, hoje, de um questionamento em relação às ações das instâncias 

governamentais. Apesar de haver um programa, o Renova Centro, que busca 

solucionar dois problemas recorrentes na área central, ou seja, a ocupação dos 

imóveis vazios e a falta de moradia para a população de baixa renda, entende-se 

que além de iniciativas relativas ao provimento de habitação social que implicam 

diretamente na discussão de localização, a questão da reabilitação do centro da 

cidade também implica o incentivo à moradia para distintas classes de renda e à 

recuperação da qualidade dos espaços e da infraestrutura existente para os 

demais usos, como os relacionados ao comércio e serviços centrais, como forma 

de realmente incluir as classes de menores recursos. 

Neste sentido, ao contrário, o Programa Nova Luz, ao invés de atuar 

com programas habitacionais valorizando a região e requalificando os cortiços de 

modo manter os moradores - além de introduzir moradias para diferentes classes 

de renda na área - está atuando de forma conservadora e de viés sanitarista, na 

linha anteriormente adotada no período de ditadura. Ou seja, a experiência dos 

mutirões, com participação das populações afetadas e princípios de autogestão, 

não foi sequer cogitada como forma de enfrentar o problema habitacional. Ao 

contrário, o programa propõe uma renovação urbana, onde o investimento privado 

é o elemento norteador dos programas e prazos estabelecidos. 

O programa Parceria Público-Privada, do governo Estadual, pode ser 

analisado sob dois aspectos. Em termos de sua continuidade, é possível que esta 

forma de gerir garanta maior confiança nos processos deflagrados pela gestão e 

que as obras, uma vez aprovadas, tenham continuidade independente de fatores 

conjunturais.Por outro lado, exigirão uma fiscalização da execução dos projetos 

por parte do poder público, de modo a garantir construções de qualidade para a 

população e o cumprimento de prazos. Do ponto de vista das ações estruturais 

voltadas para a solução do problema social habitacional, ao se estabelecer a faixa 

de renda a ser atendida entre R$ 622,00 a 6.220,00 reais e não estabelecer a 
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porcentagem de unidades destinadas para cada faixa de renda, o programa pode 

inviabilizar o acesso das camadas de renda mais baixa, já que estas não são 

capazes de arcar com os preços dos imóveis no mercado formal.  

Portanto, pode-se afirmar que embora existam programas e soluções 

técnicas que visam promover o incremento de habitação na área central de São 

Paulo, o problema social, que não se resume à questão habitacional, ainda não 

possui uma abordagem integrada e segue marcado por uma política de 

descontinuidade das ações a cada nova gestão. 
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3. ANÁLISE DO QUADRO ATUAL HABITACIONAL 

 

3.1. Breve Histórico da Promoção Pública na Área Central de São Paulo  

Embora desde os anos 70 existisse o discurso sobre a importância da 

reabilitação na área central, foi apenas no final dos anos 80 que o município 

começou a definir instrumentos para viabilizar intervenções nessa região. Na 

gestão 1989 - 1992 foram lançadas a Operação Urbana no Vale do Anhangabaú 

e o primeiro programa destinado à população encortiçada. Em 1991 é fundada 

pelo Bank Boston a Associação Viva o Centro (AVC), que se apresenta como 

representante de um grupo composto por comerciantes, instituições financeiras, 

proprietários e segmentos de moradores para questões relacionadas à área 

central de São Paulo. Uma necessidade que a AVC sempre sinalizou para o 

poder público foi a de reter um "segundo fluxo" para recuperar valores imobiliários 

perdidos devido a deterioração da região (SILVA, 2006). 

Na gestão seguinte, (1993 a 1996), para realização de uma proposta 

específica para a área central havia a ideia de contrair um empréstimo ao BID 

para colocar em prática o projeto Procentro, Programa de Requalificação Urbana 

e Funcional do Centro de São Paulo. A área de atuação do programa foi limitada 

nos distritos Sé e República.  Para fazer o diagnóstico da área central a Prefeitura 

contratou a FIPE para fazer um levantamento e desenvolver um projeto 

estratégico. Com esse levantamento e proposta a Prefeitura desenvolve a 

primeira Carta Consulta aos interessados e solicita em 1996 uma autorização 

para realização de empréstimo de US$ 31,2 milhões de dólares do BID, com 

contrapartida de US$ 20,8 milhões de dólares da Prefeitura (CYMBALISTA; 

BROSE, 2008, pág. 14). Porém o empréstimo com o BID não é acordado nessa 

gestão.  

É nesse período que a Associação Viva o Centro (AVC) se envolve 

mais com a PMSP e começa a participar das reuniões juntamente com o BID e os 

técnicos da Prefeitura.  

Em 1997, no início da gestão 1997-2000, o Procentro deu continuidade 

ao processo de aquisição do empréstimo do BID. Foram feitas alterações no 
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projeto inicial e expandida a área de atuação, que a princípio seria restrita aos 

distritos Sé e República, tendo sido renomeada como “Área Especial de 

Intervenção” para abranger o Centro Velho e o Centro Novo e as regiões do 

Parque D. Pedro II, da Zona Cerealista e da Luz. 

As propostas da Carta Consulta eram feitas sob um ambiente favorável 

aos investimentos privados e criavam possibilidades de financiamentos ao setor 

pelo BID. Dentro do plano realizado foi ofertada a possibilidade de um modelo de 

financiamento para a área central onde o agente financiador criaria linhas de 

crédito também para o setor privado envolvido com o Programa. O valor a ser 

acordado com o BID correspondia a US$ 140.000.000,00 (cento e quarenta 

milhões de dólares) com o planejamento de uma segunda etapa de financiamento 

do BID para o setor privado desenvolver negócios de interesse na região. O valor 

que estava sendo pedido para o órgão público era inferior ao valor que estava 

sendo proposto aos agentes privados. Além disso, a AVC é que iria gerenciar e 

conduzir o recurso financeiro na região central (CYMBALISTA; BROSE, 2008, 

p.19). 

Após várias concepções de Carta Consulta enviadas ao BID e 

inúmeras reuniões realizadas, foi apenas no ano de 2000, último ano da gestão, 

que o BID e a COFIEX (Comissão de Financiamento Interno) concedeu 

autorização para realização do empréstimo. Porém, nesse mesmo ano houve 

uma série de denúncias de corrupção na gestão, tendo sido adiada para a gestão 

seguinte a assinatura pelo BID (Cymbalista; Brose, 2008, p.22). 

O planejamento do Procentro, tanto na gestão Paulo Maluf quanto na 

gestão Celso Pitta (1993-2000), foi de recuperar os espaços públicos criando um 

ambiente amistoso entre os investimentos privados. Sem conseguir o empréstimo 

do BID durante as duas gestões, ambos se concentram na atuação habitacional 

em áreas periféricas e consolidadas com o Programa Cingapura (1993-1996) e 

Guarapiranga (1997-2000). 

Desde 2000 se inicia novamente um debate sobre a reabilitação do 

centro de São Paulo com a participação do setor privado. Porém, o envolvimento 

do setor em discussões e ações do setor público gerou alguns conflitos de 
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interesses, já que nas propostas que envolviam a população de baixa renda o 

setor público não via com 'bons olhos' o envolvimento de classes sociais distintas, 

principalmente quando se tratava de edifícios com ofertas de HIS e HMP40.    

Na gestão municipal de 2001 a 2004, foi dada uma grande importância 

para a área central, tendo sido desenvolvidos dois grandes programas: Programa 

Morar no Centro e Programa Ação Centro, que introduzem novas preocupações 

sociais na concepção do financiamento do BID. O projeto visava aproveitar a área 

central que era a mais bem servida de infraestrutura, em relação a outros pontos 

da cidade. A ideia visava intensificar o uso habitacional e combater os edifícios e 

imóveis subutilizados ou vazios na região. 

Somente em 2004, a prefeitura de São Paulo conseguiu assinar o 

contrato com o BID, faltando apenas seis meses para finalizar a gestão. O valor 

acordado foi de US$ 167,4 milhões, sendo US$ 100,4 milhões financiados pelo 

BID e US$ 67 milhões colocados como contrapartida pela prefeitura. A definição 

dos componentes habitacionais foi muito difícil de negociar, pois o BID tinha muita 

resistência em relação à vinda de moradores de baixa renda para morar no centro 

de São Paulo, já que, segundo eles, a população poderia desvalorizar os imóveis 

na região. Desse modo foi montado um programa paralelo de capacitação que 

contou com recursos fiduciários do governo japonês no valor de US$ 500 mil. 

Além do programa de HIS foi incluído um programa para média renda que previa 

subsídios para a recuperação de áreas condominiais degradadas, possibilitando o 

aluguel ou a compra dos imóveis posteriormente (SILVA, 2006). 

A gestão posterior (2005 - 2006) recebeu um conjunto de planos 

regionais aprovados para a área central, além do contrato já citado assinado com 

o BID. Logo no inicio da gestão foi paralisada a utilização dos recursos nos dois 

primeiros anos, após a decisão de modificar o projeto, já aprovado e financiado 

pelo BID, no entanto não havia nenhum projeto concreto para colocar em 

contrapartida, o que gerou um mal estar e um impasse entre a Prefeitura e o BID. 

                                                 
40

 Paralelamente, o governo Estadual, através do CDHU, montou em 1991 um o Programa de 
Atuação em Cortiços (PAC), financiado pelo BID, e o governo Federal, no período 1994 – 2002, 
propôs um programa de recuperação do patrimônio histórico, iniciando intervenções no bairro da 
Luz.    
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Nos primeiros anos dessa gestão poucas declarações oficiais da Prefeitura foram 

feitas acerca do financiado do BID (Cymbalista; Brose, 2008). 

Nesta gestão, onde houve uma substituição do titular pelo vice-prefeito 

no meio do mandato, foi dada ênfase maior ao programa Nova Luz. A ideia era 

atuar na região da Luz conhecida como "cracolândia" de modo a solucionar a 

questão social que envolvia usuários de drogas, de forma a melhorar o aspecto 

de abandono do local e a atrair a população residente de volta a essa região, 

valorizando os imóveis.  

No entanto, até o final dessa gestão (2005 - 2008), utilizou-se cerca de 

US$ 4 milhões dos 100 milhões que estavam à disposição da prefeitura, ou seja, 

apenas 4% do montante destinado à recuperação da área, enquanto nos últimos 

seis meses da gestão anterior haviam sido utilizados cerca de US$ 11 milhões 

(VIANA; FONSECA, 2011). 

Dentre as negociações realizadas com o BID, estava a da forma de 

pagamento, tendo sido concedido a São Paulo um prazo de 25 anos a iniciar a 

contagem apenas seis meses após o último desembolso feito pelo Banco. Por 

outro lado, foi também negociado a cláusula em que a prefeitura se comprometia 

a pagar uma taxa de 0,25% sobre o valor do dinheiro não utilizado, o que custou 

aos cofres municipais, até o final de 2008, a quantia de R$ 420 mil reais.  

A gestão seguinte (2009-2012) volta a eleger como prioridade e dá 

continuidade ao programa Nova Luz. Esse projeto, no entanto, é interrompido 

inúmeras vezes em consequência de ações movidas pelos moradores e 

comerciantes locais contra a Prefeitura, tendo em vista a iminência de demolição 

de 50% dos imóveis da região para permitir novos empreendimentos. 

No entanto, nessa gestão (2009-2012), inicia-se outro programa, o 

Renova Centro, que propõe reformar e utilizar edifícios vazios na área central 

para alocar moradores com renda de 0 a 10 S.M, financiado pela CEF. 

A forma de atuação do BID, ao longo dos anos, na cidade de São 

Paulo, vinha gerando grandes dificuldades burocráticas já que os resultados não 

chegaram a atingir o desempenho esperado. Outro aspecto negativo foi a não 
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permissão da participação da sociedade civil na execução dos projetos. Como 

resultado houve um distanciamento da sociedade, já que a política de 

financiamento do Banco não estava compromissada com as principais questões 

sociais, gerando um impacto negativo e dificultando o desenvolvimento de 

projetos locais. 

Os programas habitacionais voltados para o centro são de grande 

importância para o município de São Paulo, visto que ao trazer moradores para 

área central permitem uma maior variedade de funções e uma diversidade social.  

A proposta de reciclar e reabilitar edifícios vazios para moradia social 

contribuiria não apenas para a melhoria das condições de vida dos moradores 

existentes, mas de todo o entorno, revertendo a sensação de abandono e de 

periculosidade.  

 

3.2. O Esvaziamento Imobiliário no centro de São Paulo 

Segundo o Plano Municipal de Habitação de São Paulo, há um déficit 

de substituição41 na área central de 7.924 mil unidades, 6.261mil de favelas e 

1.663 de novos cortiços. O déficit de Substituição, segundo o Plano Municipal de 

Habitação, é todo o domicilio que seja rústico construído com materiais impróprios 

e que necessariamente precisam ser substituídos. Esses domicílios podem estar 

em área de risco ou em ocupações impróprias. Já, um assentamento precário 

pode ser uma favela, cortiço ou um loteamento irregular. 

A área central de São Paulo possui um estoque de edifícios vazios que 

podem ser reciclados e grandes áreas com presença de cortiços que podem ser 

reabilitados para a habitação social.  

                                                 
41

PMSP. PMH 2009-2024. 
Disponívelem:<http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/pmh/pmh_versao_setembro_2010/inde
x.html>. Acesso em: 05 mai. 2012. 
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Existem três tipos de imóvel que pode ser utilizado para HIS no centro 

da cidade: os terrenos vazios ou com construções para demolir; os edifícios 

vazios que podem ser reabilitados; as unidades de baixo custo já prontas. 

Os terrenos vazios nos distritos centrais de São Paulo não são em 

grande número e as metragens não são grandes, como é possível se observar na 

tabela 3.1. Como forma de conseguir terrenos de maior metragem é possível 

comprar e demolir edifícios com alto grau de deterioração. Grandes áreas 

ocupadas por antigas instalações indústrias podem ser usadas para habitação de 

interesse social sendo recicladas ou demolidas, havendo restrições apenas para o 

tipo de indústria que funcionava no local, tendo em vista a previsão de possíveis 

contaminações no solo. 

Os cortiços podem ser adquiridos pelo poder público e ser reformados 

ou demolidos para se construir novos edifícios no local.  Outra opção é a 

aquisição de vários imóveis, demoli-los e remembrar os lotes posteriormente, 

criando grandes áreas para construção de habitação (SILVA; SIGOLO, 2007) 
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Tabela 3.1: Terrenos vazios nos distritos centrais em 1991 e 2004 

 

Distritos 

Centrais 

Em 1991 Em 2004 

Área do 

terreno em 

mil m
2
 

 

% dos 

distritos 

 

N
o
 de lotes 

Área média 

dos lotes 

em m
2
 

Área do 

terreno em 

mil m
2
 

 

% dos 

distritos 

 

N
o
 de lotes 

Área média 

dos lotes 

em m
2
 

Bela Vista 182,44 9,7% 371 492 77,50 4,0% 250 310 

Belém  686,11 16,8% 261 2.629 391,74 9,3% 227 1.726 

Bom Retiro 172,11 6,4% 481 358 90,65 3,4% 372 244 

Brás 172,66 6,7% 252 685 69,15 2,6% 131 528 

Cambuci 199,49 6,7% 295 676 122,05 4,3% 233 524 

Liberdade  181,26 6,7% 359 505 131,95 4,9% 249 530 

Mooca 411,70 7,2% 422 976 260,69 4,4% 351 743 

Pari 134,44 8,0 142 947 60,57 3,5% 127 477 

República 98,48 7,4% 208 473 36,60 2,8% 98 374 

Sta. Cecília 159,13 6,2% 301 529 113.96 4,5% 194 587 

Sé 66,45 6,5% 133 500 40,47 3,8% 162 250 

Total 11 

distritos 

Centrais 

 

2.464,26 

 

_ 

 

3.225 

 

764 

 

1.395,33 

 

_ 

 

2.394 

 

583 

Município de 

São Paulo 

 

151.635,46 

 

25,3% 

 

247,199 

 

613 

 

94.217,83 

 

15,7% 

 

130.353 

 

723 

Fonte: TPCL(Cadastro Territorial Predial de Conservação e Limpeza) 1991 e 2004. Fonte 
Secundária: SILVA; SIGOLO. 2007. 

 

Os edifícios vazios ou semi-ocupados apresentam as seguintes 

características:  

 Residenciais – com porte pequeno de 3 a 4 pavimentos sem 

elevador; porte médio de 6 a 10 pavimentos, com elevador; porte 

grande com 10 a 25 andares e elevador. O térreo varia as suas 

características, podendo ser utilizado para comércios ou vaga de 

garagem.  

 Escritórios – Altura da construção varia em torno de 15 pavimentos 

contendo salas pequenas ou plantas livres e pavimentos-tipo com 

fachadas inteiras vedadas com vidro.  

 Mistos – têm como característica o uso comercial no térreo e 

residências e/ou escritórios no restante dos pavimentos.  
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 Hotéis – a altura dos edifícios varia muito não possuindo um 

padrão, mas a maioria possui grande padrão de conforto.  

Em todos os casos acima é possível encontrar edifícios inteiros vazios, 

com apenas o pavimento térreo utilizado para comércio (Silva; Sigolo, 2007). 

Desses edifícios vazios, localizados na área central de São Paulo, 

foram listados mais de 300 imóveis pelos movimentos de moradia e entregues à 

prefeitura de SP em 2001, sendo que a quantidade dos prédios vazios existentes 

não se resume aos incluídos nesta lista. A maioria das edificações vazias foi 

construída entre as décadas de 30 e 60, e são posteriores à lei de zoneamento de 

1972, o que implica que não têm recuos laterais e ocupam todo o terreno, com a 

projeção de suas áreas construídas, além de não possuir garagens, o que dificulta 

o seu uso para residência e/ou escritório. O estado de conservação desses 

edifícios varia de imóvel para imóvel e em relação ao estado de conservação ou 

uso de suas instalações (SILVA; SIGOLO, 2007). 

Segundo Silva (2001), em 1998 foi realizada uma pesquisa pelo 

Programa de Valorização do Centro – Procentro – onde se descobriu que na área 

central de São Paulo havia mais unidades voltadas para aluguel comercial do que 

para vender, o que significa que os proprietários mantêm os edifícios vazios, por 

constituírem um patrimônio familiar, cuja venda só ocorre em caso de muita 

necessidade econômica. Outro fator constatado foi à desvalorização do imóvel 

recente, em comparação com o preço pago em sua compra, levando a uma 

resistência do proprietário em vender por um preço menor e preferindo mantê-lo 

vazio e esperando uma futura valorização. Desta forma, estas edificações não 

são objeto de interesse imediato dos proprietários, seja para vender ou reformar, 

o que aumenta a situação de abandono do edifício e a sensação de insegurança 

para aqueles que moram, trabalham e circulam próximo a esses prédios vazios 

(Silva, 2001). 

Outro fator que reforça o esvaziamento no centro da cidade são os 

edifícios com dívidas relativas ao IPTU. Muitos deles possuem dividas que 

superam o valor do imóvel, pois ao valor venal do IPTU, somam-se multas, juros e 

correção monetária. Esses prédios seriam utilizados para HIS, no entanto, desde 
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2005 a prefeitura concedeu anistias aos devedores e facilitou o pagamento das 

dividas através do decreto 48.260/07. Os proprietários puderam pagar suas 

dividas em até 120 parcelas, com isenção de multas e correção monetária. Tal 

procedimento causou grande impacto no centro da cidade de São Paulo, pois 

reforçou a condição de abandono dos edificios (Silva; Sigolo, 2007). 

Embora o centro da cidade possua grande potencial para o mercado 

imobiliário, ainda há muitos entraves para a compra e desapropriação dos 

imóveis, trazendo dificuldades para a atuação tanto do setor privado quanto do 

setor público.  Os agentes públicos responsáveis pela inserção de HIS têm o 

poder de desapropriar, e estão amparados por legislação federal. Esse processo 

pode ocorrer de modo amigável, com acordo entre as partes, ou de maneira 

litigiosa. Neste caso, os custos são imprevisíveis e podem alcançar valores 

superiores ao do mercado imobiliário. Outra possibilidade para adquirir um imóvel 

é a compra direta, porém, a partir de 1993 foi criada a Lei Federal de Licitação 

8666/93 que define que é preciso demonstrar que o edifício escolhido é o melhor 

e único naquele momento e que será utilizado para objetivos específicos. Esse 

procedimento é considerado arriscado segundo os procuradores, já que os 

responsáveis públicos estão sujeitos a processos administrativos. Uma terceira 

possibilidade de obtenção de um prédio pode ser através de doação de área pela 

prefeitura, pelo Estado ou pela União. Contudo, esse procedimento não é simples 

já que na maioria dos casos a lei exige que as edificações sejam repassadas pelo 

melhor preço e nunca abaixo do valor da avaliação (Silva; Sigolo, 2007). 

Nessas condições, a estratégia mais adequada para estimular a oferta 

de habitação na área central é a de diminuir os custos e agilizar os processos 

para obtenção de prédios para a produção habitacional pela iniciativa pública, 

privada ou associativa, utilizando os instrumentos legais existentes e as 

estratégias de gestão fundiária.  Outra forma de acelerar seria viabilizar a 

demanda para empreendimentos públicos e privados através de linhas de 

financiamento adequadas e estáveis (Silva, 2006). 

Embora na área central de São Paulo haja um déficit de habitação 

diversificada socialmente, é necessário frisar que a atuação isolada do mercado 

imobiliário não irá resolver essa questão no centro da cidade e nem no restante 
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desta, já que a faixa de renda que é atendida pelo mercado formal é a da classe 

média-alta e alta. Exemplo desta inadequação é o fato de que a faixa de renda de 

6 a 14 S.M. já apresenta dificuldade em encontrar oferta de moradia através de 

agentes imobiliários.   

Neste sentido foram propostos os programas de Arrendamento 

Residencial, o de Atuação em Cortiços e o Renova Centro, para a construção e 

reciclagem de edifícios na área central de São Paulo.  

 

3.3. Dados da Produção Pública Habitacional 

 

3.3.1 Programa Renova Centro e PAC 

No mapa 3.1 de programas públicos42 foram localizados os 53 imóveis 

do Programa Renova Centro e os 27 edifícios do Programa de Atuação em 

Cortiços. A partir da sobreposição dos dados de localização de infraestruturas e 

vias comerciais importantes (imagem 3.1) e dos dados dos setores do 

zoneamento vigente na área central, é possível compreender as características 

de localização dos empreendimentos. No Programa Renova Centro há apenas 

três edificação finalizadas43, dois em obra, oito edifícios adquiridos através de 

parcerias e convênios44 e vinte e seis encontram-se em ação judicial com 

desapropriação em andamento. Seis edificações foram decretados de interesse 

social, seis imóveis estão localizados na área do projeto Nova Luz e, por fim, dois 

estão aguardando o decreto de interesse social. 

                                                 
42

 Para melhor organização do trabalho foi colocada apenas uma imagem referente ao mapa 
discutido no texto de modo que no anexo encontram-se todos os seis mapas trabalhados em 
escala 1:500.000 com suas respectivas legendas. 

43
 Os edifícios finalizados do Programa Renova Centro são: Riachuelo, Asdrúbal do Nascimento e 

Senador Feijó.  

44
 Desses oito edifícios que foi firmado uma parceria, um esta sob responsabilidade da USP onde 

será reformado as Unidades Habitacionais voltadas para moradia estudantil. O restante são 
empresas privadas que estão reformando e parte deles será voltada para HIS onde a Prefeitura irá 
indicar a família que irá morar nessas unidades.  
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Mapa 3.1: Programas públicos, com a infraestrutura local e vias comerciais mais importantes

45
.  

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
 

Como as construções estão próximas, os círculos ficam sobrepostos, 

evidenciando ainda mais as áreas de concentração dos imóveis Na região da 

República, visualiza-se uma concentração na Avenida São João e logo abaixo 

localiza outro eixo que vai da Rua Sete de Abril sentido Parque do Anhangabaú 

onde se concentram vários edifícios no sentido da Avenida Vinte e três de Maio e 

do Largo São Francisco. Praticamente todos se encontram no centro histórico, 

onde apenas um imóvel, com ação judicial em andamento, está em uma área de 

ZEIS-3 e outros cinco prédios estão margeando outras áreas de ZEIS.   

O Programa de Atuação em Cortiços possui dez construções que não 

foram entregues, seis deles, estão em andamento com previsão de término no 

final de 2013 e o restante está previsto para iniciar as obras no final do ano de 

2013 e início do ano seguinte.  Diferentemente do Programa Renova Centro, o 

local escolhido para a reforma ou construção de empreendimentos do PAC situa-

se nos bairros ao redor do centro antigo, sendo apenas três empreendimentos 

situados nas subprefeituras Sé e República e mesmo esses estão situados às 

margens dos distritos, enquanto os outros empreendimentos se apresentam mais 

                                                 
45

 No anexo encontra-se o mapa em escala 1:500.000. 
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dispersos. A maioria das edificações estão localizadas em áreas de ZEIS, 

próximos às ruas e avenidas principais, como mostra o mapa 3.2. 

Os prédios selecionados pelo Renova Centro, se situam próximos à 

região central mais bem servida de infraestrutura urbana, com maior quantidade 

de escolas, hospitais, praças e áreas verdes, equipamentos culturais e centros 

religiosos, além de estarem próximos das principais vias comerciais do centro 

paulistano.  

 

Mapa 3.2: Programas Públicos, localizando as ZEIS-3 e as Operações Urbanas.  
Fonte: Elaboração Própria, 2013.  

 

No mapa 3.2 é possível constatar que a maioria dos empreendimentos 

do Renova Centro e do PAC estão localizados em áreas delimitadas como Zona 

Central Polar b (zonas demarcadas com rosa) enquanto uma minoria se encontra 

na Zona Mista de Alta Densidade (demarcada em azul), Zona Mista de baixa 

densidade (demarcada em verde) e Zona Central Polar a (demarcada em laranja). 

A descrição de cada zona, segundo a Lei nº 13.885/04, segue abaixo: 

 

Art. 108. Para fins de uso e ocupação do solo, a Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana, fica subdividida nas seguintes zonas de uso (pág.60): 

a) ZER - 1: zona exclusivamente residencial de densidade demográfica baixa, 
com número máximo de habitações/m2 igual a 0,0042, com coeficiente de  
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aproveitamento mínimo igual a 0,05, básico igual a 1,0 e máximo igual a 1,0 e 
gabarito máximo de até 10 metros; 

III. zonas mistas - ZM: porções do território da Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana, destinadas à implantação de usos residenciais e não 
residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de 
compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, que têm como referência o 
uso residencial, classificadas como: 

a) ZM -1: zonas mistas de densidades demográfica e construtiva baixas, com 
coeficientes de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico e máximo iguais a 
1,0; 

b) ZM - 2: zonas mistas de densidades demográfica e construtiva médias, com 
coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo 
variando de 1,0 até o limite de 2,0; 

c) ZM - 3a: zona mista de densidades demográfica e construtiva altas, com 
coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo 
variando de 1,0 até o limite de 2,5; 

d) ZM - 3b: zona mista de densidades demográfica e construtiva altas, com 
coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 2,0 e máximo 
variando de 2,0 até o limite de 2,5; 

IV.zonas centralidade polar - ZCP: as porções do território da zona mista 
destinadas à localização de atividades típicas de áreas centrais ou de 
subcentros regionais, caracterizadas pela coexistência entre os usos não 
residenciais e a habitação, porém com predominância de usos não residenciais, 
classificadas como: 

a) ZCPa: zona centralidade polar com coeficiente de aproveitamento mínimo 
igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5; 

b) ZCPb: zona centralidade polar com coeficiente de aproveitamento mínimo 
igual a 0,20, básico igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até o limite de 4,0; 

V. zonas centralidade linear - ZCL: lotes com frente para trechos de vias, 
excluídas as ZER em faixas de 40m (quarenta metros) ou 50m (cinqüenta 
metros) medidos a partir do alinhamento da via, destinados à localização de 
atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais, caracterizados 
pela coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém com 
predominância de usos não residenciais.

46
 

 

Outra sobreposição de edifícios evidenciada no mapa foi com relação à 

localização dos imóveis do Renova Centro, que além de estarem em sua maioria 

concentrados na Zona Central Polar b estão também localizados na Operação 

Urbana Centro. A Operação Urbana Centro (Lei 12.349 de 6 de junho de 1997) 

oferece incentivos para que empresas e construtores utilizem os prédios na área 

central com a transferência do Potencial Construtivo e incentivos fiscais. Somente 

terão os benefícios os imóveis de uso residencial (categoria de uso R2.02),  

                                                 
46

 BRASIL. SÃO PAULO. Lei n.º 13.885, de 25 de agosto de 2004. Estabelece normas 
complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das 
Subprefeituras, dispõe sobre o Parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do 
Município de São Paulo. Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo. 
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serviços de escritório e negócios (categoria de uso S2.1) e uso de hotel de 

turismo (categoria de uso S2.5) 

Através dos dois programas habitacionais ficou evidente que o centro 

histórico, Sé e República, concentram a maioria dos edifícios vazios. No seu 

entorno, Bom Retiro, Santa Cecilia, Consolação, Bela Vista, Liberdade, Cambuci, 

Brás e Pari, encontra-se a maioria dos imóveis encortiçados e por esse motivo aí 

se localizam os edifícios do PAC. Desta forma, o programa Renova Centro vem 

reforçar (e sobrepor-se) as iniciativas da Operação Urbana Centro, que promove 

a intervenção em edifícios no centro com incentivos financeiros e transferência de 

potencial construtivo para outras regiões. 

 

3.3.2. Programa de Parceria Público-privada (PPP) e Minha Casa Minha Vida 

No Programa Parceria Público-Privada as áreas alvo para os 

empreendimentos são, na sua maioria, coincidentes com as áreas de ZEIS, sendo 

que algumas se estendem para o entorno da área delimitada como Zona Especial 

de Interesse Social. No total são seis setores, que se caracterizam por região. 

Além disso, todos eles se encontram próximos a vias principais de transportes ou 

de estações de metrô. O Setor A se encontra no eixo da Av. do Estado com a 

Avenida Tiradentes e no eixo do Terminal Barra Funda.  
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Mapa 3.3: Programa Público Privado, com a infraestrutura local e vias comerciais mais 
importantes. 
Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
 

O Setor B está próximo à radial Leste-Oeste e à Avenida Vinte e três 

de Maio. O Setor C concentra-se na Avenida do Estado juntamente com o metrô 

do Brás e da Radial Leste-Oeste. Já o Setor D se situa na região da Avenida do 

Estado próximo às linhas do metrô Brás. O Setor E se concentra todo sobre as 

linhas do metrô do Brás. Por fim o setor F configura uma grande área em frente à 

Avenida Celso Garcia. As regiões demarcadas pelo programa são áreas em 

estudos e nada foi realizado ainda. 

Ao analisar os programas habitacionais no site do Habisp.plus47 foram 

encontrados cinco empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida(circulo 

vermelho) em fase de projeto, na área central de São Paulo, sendo dois projetos  

paralelos ao metrô do Brás e os outros três projetos em andamento junto a vias 

de circulação como a Av. São João, Av. Prestes Maia e Avenida do Estado.   

 

Mapa 3.4: Programa Público Privado, localizando as ZEIS-3 e as Operações Urbanas. 
Fonte: Elaboração Própria, 2013.  

 
 

                                                 
47

 HABISP.PLUS. Habisp.plus. Disponível em: <http://www.habisp.inf.br/>. Acesso em: 14 ago. 
2013. 
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Os cinco imóveis se apresentam próximos aos sistemas de transporte 

público como metrô e vias de rápido acesso a outras regiões. Da mesma maneira 

que o MCMV, as áreas do programa PPP também estão localizadas próximas às 

vias de transportes.  

 

3.4. Breve Histórico dos financiamentos habitacionais para produção 

habitacional 

Nos países americanos, como o Brasil e os Estados Unidos, embora 

com diferença de intensidade, o modelo neoliberal é adotado também na 

produção e obtenção de habitações, causando um processo de segregação 

residencial. Assim, o processo de compra da casa própria nas melhores regiões e 

para as famílias de renda mais alta é facilitado, enquanto as famílias de menor 

renda encontram todas as dificuldades em mecanismos morosos de acesso à 

habitação.   

A produção habitacional no Brasil é realizada através de políticas 

públicas e em condições definidas pelos agentes estatais. Para que isso ocorra é 

necessário desenvolver um espaço socioambiental destinado à moradia e incluir 

uma infraestrutura com equipamentos, redes de infraestrutura entre outros 

elementos urbanos, ou seja, investimentos em melhorias nas áreas de localização 

dos empreendimentos. 

O sistema nacional de produção habitacional entra em fase de 

transição juntamente com o fim do regime militar após 1985, período que se 

estende até os anos 90. Ao longo desses 10 anos, o governo brasileiro tomou 

algumas providencias com relação ao sistema de financiamento habitacional. No 

entanto, o mesmo não foi reformulado e nem foi dada continuidade no sistema de 

produção, como realizado durante o período de ditadura militar. Essa fase menos 

produtiva resultou de uma crise interna econômica que ocorreu no país com 

inflação acelerada e congelamento de preços decorrentes do Plano Cruzado 

(BOTELHO, 2007). 
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No final dos anos 90 as taxas de juros ficaram um pouco mais baixas, 

assim os investidores do mercado da construção civil juntamente com as 

instituições financeiras voltaram a se interessar pelo cenário mais estável e pela 

construção de unidades do SFH.  

O ano de 2003 é marcado por importantes acontecimentos na política 

urbana.  Foi criado o Ministério das Cidades e a partir dele foi formulado um 

conjunto de diretrizes onde são desenvolvidos os termos da atual Política 

Nacional de Habitação  

Com as alterações no SFH e com o quadro econômico do Brasil mais 

estável foi possível, até o final deste ano, resultados na produção habitacional 

semelhantes aos melhores anos do BNH, em termos de construção habitacional.  

No ano seguinte os resultados com a produção habitacional foram ainda melhores 

que 2003, os bancos tiveram um aumento contratual comparado com o ano 

anterior de 47,6% de unidades financiadas e de 35,3% no valor dos empréstimos 

ou um total de 53.787 contratos (ROYER, 2009). 

Segundo o Secovi, em 2005 foram sancionadas três resoluções de 

incentivo ao financiamento imobiliário: Res. 3.259/05 - Multiplicadores para 

Imóveis novos abaixo de R$150mil reais; Res. 3.280/05 - Garantia de igualdade 

na concessão de empréstimos para imóveis novos e usados; Res. 3.304/05 - 

Possibilidade de redução de taxa de juros por período mínimo de 36 meses.  

Outra ação do governo em 2006 foi a isenção do IPI de diversos 

materiais de construção civil, e com relação à habitação, os financiamentos com 

prestação fixa não teriam TR48. A CEF (Caixa Econômica Federal) neste ano, 

2006, liberou créditos de financiamento para as construtoras, incentivando ainda 

mais a edificação de unidades habitacionais.  

Para cada acontecimento anual foram visíveis os efeitos com relação à 

aquisição de compra de moradias como é possível constatar nos valores de 

                                                 
48

Taxa Referencial (TR) é uma taxa de juros utilizada no cálculo do rendimento de vários 
investimentos, como títulos públicos, caderneta de poupança e  empréstimos do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH), pagamentos a prazo e seguros em geral. 
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compra de imóveis novos, usados e em construção apresentados na tabela 3.3. A 

categoria “Taxa de Mercado” consiste na faixa de imóveis financiados acima do 

limite estabelecido pelas regras do SFH. O limite total dos valores para 

financiamento é pré-estabelecido e controlado pelas resoluções do Conselho 

Monetário Nacional.  

Tabela 3.2: SBPC: Financiamento para aquisição de imóvel habitacional novo, usado e 

construção - 1994 a 2008. 

 

Fontes: Banco Central, Estatística do SFH e ROYER, 2009. 

 

A 1.141 R$ 15.456.398,00 2.021 R$ 25.186.854,00 4.303 R$ 62.255.859,00 7.788 R$ 101.747.335,00

B 10.118 R$ 181.334.815,00 6.277 R$ 181.334.815,00 28.804 R$ 813.186.758,00 47.583 R$ 1.350.997.937,00

TM 1.012 R$ 51.259.239,00 1.048 R$ 51.259.239,00 3.748 R$ 165.145.343,00 6.013 R$ 282.650.354,00

61.384 R$ 1.735.395.626,00

A 1.456 R$ 27.122.127,00 2.748 R$ 47.257.748,00 4.580 R$ 89.198.004,00 8.913 R$ 165.601.963,00

B 10.875 R$ 458.023.571,00 6.885 R$ 282.307.677,00 15.286 R$ 595.719.885,00 33.338 R$ 1.348.652.611,00

TM 1.457 R$ 126.605.498,00 1.011 R$ 103.927.067,00 1.721 R$ 116.689.630,00 4.309 R$ 356.699.499,00

46.560 R$ 1.870.954.073,00

A 1.159 R$ 18.995.230,00 1.546 R$ 26.601.644,00 8.055 R$ 92.489.765,00 10.956 R$ 141.069.815,00

B 8.486 R$ 398.842.120,00 3.971 R$ 166.070.906,00 11.379 R$ 454.176.958,00 23.999 R$ 1.026.842.643,00

TM 1.067 R$ 101.242.721,00 618 R$ 52.227.569,00 1.202 R$ 103.768.126,00 3.331 R$ 294.763.830,00

38.286 R$ 1.462.676.288,00

A 563 R$ 8.663.755,00 890 R$ 16.018.837,00 2.975 R$ 58.288.764,00 4.874 R$ 86.246.027,00

B 5.957 R$ 298.491.082,00 5.531 R$ 252.617.819,00 12.127 R$ 528.130.232,00 23.899 R$ 1.089.347.144,00

TM 1.557 R$ 169.387.154,00 1.433 R$122,926.304,00 3.354 R$ 228.722.805,00 6.714 R$ 549.013.177,00

35.487 R$ 1.724.606.348,00

SFH 6.168 R$ 285.511.543,00 7.733 R$ 327.686.287,00 16.537 R$ 775.789.288,00 30.801 R$ 1.397.507.958,00

TM 2.160 R$ 196.985.790,00 1.902 R$ 166.000.011,00 3.524 R$ 283.116.386,00 7.974 R$ 678.767.823,00

38.887 R$ 2.083.623.117,00

SFH 7.724 R$ 352.036.670,00 8.639 R$ 347.019.705,00 12.549 R$ 424.104.709,00 29.714 R$ 1.149.955.972,00

TM 1.127 R$ 114.471.702,00 716 R$ 85.303.004,00 2.888 R$ 296.051.101,00 4.880 R$ 508.748.155,00

35.549 R$ 1.695.568.931,00

SFH 6.732 R$ 296.253.814,00 9.517 R$ 409.794.271,00 9.920 R$ 396.797.053,00 26.708 R$ 1.122.679.253,00

TM 857 R$ 99.022.905,00 478 R$ 64.169.008,00 7.217 R$ 571.091.290,00 8.951 R$ 762.663.433,00

36.333 R$ 1.909.848.517,00

SFH 6.210 R$ 344.878.349,00 13.377 R$ 697.232.336,00 12.458 R$ 482.102.368,00 32.300 R$ 1.537.573.137,00

TM 363 R$ 62.444.233,00 596 R$ 94.899.201,00 2.178 R$ 139.686.062,00 3.274 R$ 313.256.586,00

35.756 R$ 1.870.213.292,00

SFH 6.619 R$ 409.485.248,00 10.487 R$ 580.265.072,00 8.115 R$ 401.911.322,00 25.510 R$ 1.404.925.762,00

TM 466 R$ 76.301.383,00 946 R$ 93.379.147,00 1.790 R$ 154.645.066,00 3.271 R$ 331.100.201,00

28.902 R$ 1.768.458.956,00

SFH 6.173 R$ 412.279.065,00 11.947 R$ 630.843.184,00 14.088 R$ 696.052.669,00 32.588 R$ 1.765.449.081,00

TM 850 R$ 90.125.939,00 646 R$ 81.176.518,00 2.141 R$ 230.536.463,00 3.788 R$ 1.765.449.081,00

36.446 R$ 2.216.736.443,00

SFH 13.905 R$ 659.075.985,00 13.247 R$ 701.472.138,00 21.315 R$ 1.264.216.284,00 51.081 R$ 2.676.856.227,00

TM 1.204 R$ 147.352.622,00 451 R$ 81.268.280,00 594 R$ 52.899.419,00 2.352 R$ 294.273.114,00

53.786 R$ 3.000.187.906,00

SFH 7.252 R$ 585.422.305,00 17.709 R$ 1.104.649.523,00 32.871 R$ 2.542.877.601,00 58.336 R$ 4.261.206.989,00

TM 841 R$ 127.942.556,00 482 R$ 98.886.592,00 125 R$ 65.474.051,00 1.536 R$ 303.044.959,00

60.768 R$ 4.792.698.865,00

SFH 11.935 R$ 919.092.926,00 54.904 R$ 3.558.950.403,00 37.992 R$ 3.971.984.589,00 109.289 R$ 8.703.271.595,00

TM 744 R$ 174.068.451,00 762 R$ 188.073.108,00 396 R$ 92.665.034,00 2.007 R$ 473.531.452,00

111.988 R$ 9.314.060.279,00

SFH 17.455 R$ 1.427.771.008,00 84.009 R$ 6.112.942.039,00 77.110 R$ 7.924.813.508,00 186.562 R$ 15.984.182.827,00

TM 3.693 R$ 663.237.634,00 1.587 R$ 417.847.890,00 1.341 R$ 485.731.601,00 6.985 R$ 1.637.567.227,00

194.853 R$ 18.252.529.599,00

SFH 28.050 R$ 2.724.327.769,00 101.107 R$ 8.839.868.178,00 140.164 R$ 13.232.726.721,00 279.526 R$ 25.556.984.120,00

TM 4.612 R$ 1.078.905.475,00 2.928 R$ 973.223.982,00 7.191 R$ 1.257.646.032,00 15.291 R$ 3.451.536.103,00

298.496 R$ 29.996.176.774,00
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Através da tabela do Banco Central (BACEN) e dos dados do SECOVI, 

a partir de 2004 inicia-se o aumento dos recursos financeiros, mas somente nos 

anos de 2006 e 2008 houve um aumento dos recursos do SBPE, que ficou 

conhecido como “boom imobiliário”. Pelo gráfico do Secovi é possível verificar o 

aumento do número de financiamentos do SBPE (por bilhão de reais). 

 

Gráfico 3.1: Financiamento SBPE - cidade de São Paulo 
 Fonte: Secovi (2010, p.35) 

 
Segundo Royer (2009), esse boom imobiliário ocorreu devido ao 

trabalho do governo federal em criar melhorias nas regulamentações conseguindo 

uma maior segurança jurídica, atraindo os incorporadores, construtores e 

investidores. Também houve um trabalho com relação à pessoa física, tendo sido 

alteradas taxas de juros, prazos e valores de entrada. Outro fator que influenciou 

esse investimento no setor imobiliário foi a Concessão pela União de R$ 5,2 

bilhões para a CEF ampliar os créditos para o PAC. Até 2010 o governo cria uma 

serie de recursos incentivando e facilitando a aquisição da casa própria para 

todas as classes, além de lançar em 2009 o Programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV). 

Como se apresenta no gráfico 3.2 do Secovi, o número de unidades 

habitacionais construídas e a busca por imóveis usados em São Paulo 

aumentaram consideravelmente, o que reforça a demanda por aquisição de 
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unidades habitacionais com ajuda de financiamento pelo governo através do 

Programa MCMV.  

 

Gráfico 3.2: Participação dos Imóveis novos e usados.  
Fonte: Secovi (2012, p.65) 
 

Entre 2004 e 2012, o mercado imobiliário lançou 283 mil apartamentos 

no município de São Paulo, segundo dados publicados pelo Secovi. O gráfico 3.3 

e a tabela 3.3 abaixo permitem acompanhar a alteração no volume da produção 

anual e as vendas de unidades no mesmo período. 

Nota-se também que os anos de 2007 (39 mil unidades), 2010 (38 mil 

unidades) e 2011 (38 mil unidades) constituíram-se nos picos de lançamentos do 

período de 2004 a 2012, sendo que os anos de 2004, 2005 e 2006 apresentam 

um tímido aumento.  
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Gráfico 3.3: Lançamento e vendas residenciais por ano no município de São Paulo 

Fonte: Secovi (2012, p.38) 

 

 

Tabela 3.3: Número de Unidades Habitacionais Lançadas no período de 2003 a 2012 

 

Fonte: Geosecovi 

Os preços em dólares por metro quadrado dos apartamentos lançados 

mostram uma subida de valores desde 2002, para todos os tipos. O que chama 

mais a atenção é que o valor do m2 de apartamentos de 1 dormitório é 

semelhante ao de apartamentos de 4 dormitórios, e o de 2 dormitórios ter valor do 

m2 semelhante ao de apartamentos de 3 dormitórios. 

Tabela 3.4: Valor das Unidades Habitacionais Lançadas no período de 2002 a 2011 por número 

de dormitórios. 

Município de São Paulo (MSP) 

N
o 

Dormitório 

Ano 

Preço por m
2
 (US$) 

1 2 3 4 ou + 

2002 974 612 698 970 

2003 1.062 709 744 1.089 

2004 1.219 765 829 1.303 

2005 1.275 934 1.090 1.580 

2006 1.331 1.012 1.345 1.842 

2007 1.633 1.213 1.507 1.670 

2008 1.798 1.400 1.759 2.491 

2009 2.332 1.615 1.898 2.604 

2010 4.146 2.506 2.746 3.763 

2011 5.374 3.461 3.497 4.702 

Fonte: Embraesp (2011, p.17) 

 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL GERAL

2003 1082 1921 2788 1581 1999 4593 889 2187 2876 2531 2068 2032 26547

2004 588 1401 1867 1284 1457 2113 1304 1542 3201 3786 2233 1774 22550

2005 969 1573 2192 1449 1827 1184 771 2585 2611 2627 2597 4530 24915

2006 327 836 1561 1699 2475 2719 1116 2442 1748 2241 3727 4798 25689

2007 501 869 3266 2698 2634 3193 1666 1960 4879 5943 3812 7569 38990

2008 715 2349 3961 1901 3859 4027 2931 3642 2368 3541 2518 2663 34475

2009 382 1211 1561 1061 2220 1715 2083 3934 4286 2517 4035 6579 31584

2010 590 1644 3959 2370 2188 2830 2582 1741 3022 5302 3970 8001 38199

2011 701 2902 1530 2129 3663 3187 2732 3715 2763 3229 4358 7240 38149

2012 674 1445 1578 1622 2353 1552 1825 2078 3805 2359 4894 4136 28321

TOTAL POR MÊS 6529 16151 24263 17794 24675 27113 17899 25826 31559 34076 34212 49322
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Com os mapas49 de localização de unidades habitacionais vazias 

lançadas nos anos de 2010, 2011 e 2012 organizados por quantidade de 

dormitórios verificam-se que a maioria dos imóveis vazios são de dois e três 

dormitórios, os aptos mais procurados, além de muitas unidades habitacionais 

estarem bem localizadas próximas a linhas do metrô, segundo os dados do 

relatório do Embraesp (2011). 

 

Mapa 3.5: Localização das U.H. vazias lançadas nos anos de 2012, 2011 e 2010.  
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do mapa do Geosecovi, 2013. 

 

Mapa 3.6: Localização das U.H. vazias com um dormitório dos anos de 2010, 2011 e 2012. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do mapa do Geosecovi, 2013. 

                                                 
49

 No anexo encontra-se o mapa em A03. 



109 

 

 

Mapa 3.7: Localização das U.H. vazias com dois dormitórios dos anos de 2010, 2011 e 2012.  
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do mapa do Geosecovi, 2013. 

. 

 

Mapa 3.8: Localização das U.H. vazias com três dormitórios, dos anos de 2012, 2011 e 2010. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do mapa do Geosecovi, 2013. 
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Mapa 3.9: Localização das U.H. vazias com quatro dormitórios dos anos de 2010, 2011 e 2012. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do mapa do Geosecovi, 2013. 

 

3.5. Produção Privada - Aprov e Geosecovi 

Ao analisar os mapas 3.10 e 3.11, com informações retiradas do 

APROV dos anos de 2009 a 2012, verifica-se que a maior concentração de 

lançamentos imobiliários está no distrito de Bela Vista, entre a Rua da 

Consolação com a Avenida 9 de julho. Porém, ao observar o mapa da área 

central percebe-se que a Avenida do Estado se torna um eixo separador entre a 

área leste e oeste do mapa. O lado oeste tem uma concentração de infraestrutura 

urbana, e no encontro do centro antigo com o centro novo, a Avenida Paulista, 

concentram-se todos os imóveis privados que solicitaram aprovação no APROV 

nos últimos quatro anos, 2009 a 2012. Na região Leste há uma pequena 

concentração de promoções no Brás, que estão agrupadas próximas à Avenida 

do Estado. Na região leste observa-se que diminui a infraestrutura urbana 

reduzindo as aprovações para habitações.  

No mapa 3.11 de zoneamento, é possível verificar que a concentração 

de imóveis residenciais ocorre próxima de vias de transporte público ou ruas e 

avenidas principais, ou seja, em setores com maior infraestrutura urbana. As 

zonas de concentração desses imóveis aprovados são as que permitem maior 
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concentração de prédios e onde os usos se misturam, embora a área central 

possua uma grande área de zoneamento residencial (mancha em amarelo), 

nenhum imóvel solicitou aprovação nesses quatro anos nessa zona ou próximo a 

ela.  

 

Mapa 3.10: Empreendimentos Privados com a infraestrutura local e vias comerciais mais 
importantes. 
Fonte: Elaboração Própria, 2013.  
 

 

Mapa 3.11: Empreendimentos Privados localizando as ZEIS-3 e as Operações Urbanas. 
Fonte: Elaboração Própria, 2013.  
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O mapa de imóveis lançados nos últimos quatro anos (3.12) realizado 

pelo Geosecovi mostra que as áreas de Bela Vista e Brás tiveram entre 2009 a 

2012 o maior número de lançamentos de U.H. acima de 2.000 unidades. Em 

seguida temos os distritos de Consolação e Cambuci, os quais lançaram nesses 

quatro anos cerca de 1.500 a 2.000 unidades habitacionais. 

Se compararmos os mapas do Geosecovi (3.12), com os dados do 

APROV (3.10 e 3.11) com os mapas de U.H. vazias lançadas nos últimos 3 anos 

(mapas 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9) constata-se que o estoque de U.H. com maior 

quantidade de unidades sem moradores está concentrado em direção à zona 

leste, como mostram os círculos azuis escuros. Na região oeste onde há maior 

quantidade de empreendimentos aprovados, conforme mapa do APROV, há 

menor concentração de U.H. vazias, sendo na sua maioria com no máximo 5 

unidades, como apresenta a legenda em círculos azul claro. 

O mapa50 com maior concentração de U.H. vazios estão localizados na 

zona leste é são de 3 e 4 dormitórios. Curiosamente na zona oeste a maior 

concentração de U.H lançadas e vazias são de apartamentos de um e dois 

dormitórios e próximos a linha do metrô, sendo estes aptos de maior procura pelo 

mercado.  

Desse modo constatamos que houve uma quantidade de construção 

de empreendimentos tanto na zona leste quanto na zona oeste, no entanto a 

população da zona leste não possui a mesma renda que a região oeste em que 

há uma quantidade de lançamentos maior e com uma maior concentração de 

venda de apartamentos de 3, 4 e mais dormitórios. Nota-se que a zona sul 

apresenta uma grande quantidade de lançamentos que coincidem com as futuras 

extensões do metrô englobando todos os distritos mais habitados. Essa região irá 

ter mais mobilidade, pois além das extensões do metrô ela está próxima da 

Marginal Pinheiros, da Rodovia Raposo Tavares e da Rodovia dos Imigrantes. 

Portanto, é visível que o mercado imobiliário está acompanhando a 

oferta de mobilidade urbana em São Paulo. Uma justificativa para esse 

crescimento de grandes lançamentos habitacionais é a concentração de 

                                                 
50

 No anexo encontra-se o mapa em A03. 
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investimentos públicos esperados com as linhas de metrô e das melhorias que 

estão anunciadas pelo Governo Estadual com o PPP gerando expectativas de 

futuras vendas.  

 

Mapa 3.12: Segmentação por distrito de novos empreendimentos habitacionais dos anos de 2009 
a 2012. 
Fonte: Geosecovi, 2013.  

 

 

Mapa 3.13: Segmentação por distrito de novos empreendimentos habitacionais de janeiro de 2003 
a janeiro de 2013.  
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
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O mapa51 3.13 apresenta os empreendimentos lançados nos últimos 

dez anos, janeiro de 2003 a janeiro de 2013, onde fica evidente que na área 

central os distritos de maior destaque, por terem mais unidades habitacionais 

lançadas, foram a Mooca e a Bela Vista. Ao analisar todo o município constata-se 

que o crescimento está ocorrendo na direção Centro sul e Sudeste e os distritos 

que possuem maior quantidade de lançamentos habitacionais estão próximos às 

rodovias ou ao sistema de metrô existente e às futuras linhas em expansão.  Esse 

eixo fica evidente ao analisarmos cada ano separadamente como se apresentam 

nos mapas abaixo. Todos os empreendimentos lançados estão próximos ao 

sistema de transporte. Portanto, a área de maior concentração está na região 

centro sul e oeste, circundada pela Marginal Pinheiros, pela Rodovia Raposo 

Tavares e as linhas da CPTM. 

 

Mapa 3.14: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2003. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 

 

O mapa 3.14 apresenta essa concentração e possui uma pequena 

concentração acima da Marginal Tietê onde finaliza a linha azul do metrô. 

                                                 
51

 No anexo encontra-se o mapa em A03. 
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Em 2004, no mapa 3.15, além da concentração na área centro sul, 

aumenta a quantidade de imóveis lançados ao sudeste e leste do município, 

concentrando na linha vermelha da CPTM e próximo à rodovia Ayrton Senna.  

Em 2005 os lançamentos diminuem drasticamente na região sudeste e 

leste, mantendo-se apenas os empreendimentos mais próximos ao centro e à 

linha da CPTM. A região central continua tendo no eixo oeste o setor com mais 

lançamentos de unidades habitacionais, ao contrário da região leste, exceto no 

distrito do Cambuci que possui dois empreendimentos. 

 
Mapa 3.15: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2004. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
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Mapa 3.16: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2005. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 

 

Em 2006, no mapa 3.17 voltam a aparecer lançamentos de 

empreendimentos na região leste, porém, em 2007 se dá um grande aumento dos 

empreendimentos lançados no município de São Paulo. Não obstante, o centro de 

São Paulo se mantém com a concentração de empreendimentos lançados na 

região oeste.   

 

Em 2009, a concentração ocorre na área leste de São Paulo, diminuído 

a produção na área centro sul onde fica evidente no mapa 3.20. Em 2010, volta-

se a construir na região centro sul, leste e oeste diminuindo a produção na região 

nordeste acima da Marginal Tietê. Em 2011, é grande a produção de unidades 

habitacionais lançadas nesse ano, a maioria concentradas nas vias principais de 

metrô e rodovias. No ano seguinte, 2012, diminuem os lançamentos, mas os que 

foram realizados estão concentrados em vias de acessos rápidos, como as linhas 

do metrô e as rodovias.  

Nesses dez anos o centro de São Paulo manteve a característica de 

lançamentos habitacionais voltados apenas para a área leste mostrando ser uma 

dinâmica comum da área central. 
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Mapa 3.17: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2006. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 

 

Mapa 3.18: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2007. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
 

Com esses dez mapas, 3.14 a 3.22, foi possível visualizar o crescimento que se 

iniciou a partir do ano de 2007, porém, em 2012 já teve uma diminuição do 

lançamento em 9.828 U.H. com relação ao ano anterior. A quantidade de 

lançamentos está na tabela 3.6, em que fica mais visível a quantidade por ano e 

mês.  
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Mapa 3.19: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2008. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
 
 

 

Mapa 3.20: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2009. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
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Mapa 3.21: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2010. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
 

 
Mapa 3.22: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2011. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
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Mapa 3.23: Localização dos empreendimentos privados lançados em 2012. 
Fonte: Elaboração Própria sobre Base do Mapa do Geosecovi, 2013. 
 
 
 
 
 
Tabela 3.5: Quantidade de empreendimento lançada nos últimos dez anos.  

 

Fonte: Geosecovi, 2013. 

 

 

 

 

 

 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL GERAL

2003 1082 1921 2788 1581 1999 4593 889 2187 2876 2531 2068 2032 26547

2004 588 1401 1867 1284 1457 2113 1304 1542 3201 3786 2233 1774 22550

2005 969 1573 2192 1449 1827 1184 771 2585 2611 2627 2597 4530 24915

2006 327 836 1561 1699 2475 2719 1116 2442 1748 2241 3727 4798 25689

2007 501 869 3266 2698 2634 3193 1666 1960 4879 5943 3812 7569 38990

2008 715 2349 3961 1901 3859 4027 2931 3642 2368 3541 2518 2663 34475

2009 382 1211 1561 1061 2220 1715 2083 3934 4286 2517 4035 6579 31584

2010 590 1644 3959 2370 2188 2830 2582 1741 3022 5302 3970 8001 38199

2011 701 2902 1530 2129 3663 3187 2732 3715 2763 3229 4358 7240 38149

2012 674 1445 1578 1622 2353 1552 1825 2078 3805 2359 4894 4136 28321

TOTAL POR MÊS 6529 16151 24263 17794 24675 27113 17899 25826 31559 34076 34212 49322
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4. EXEMPLOS DE EMPREENDIMENTOS NO CENTRO DE SÃO PAULO NO 

PERÍODO ANALISADO 

 

4.1 Critérios de Seleção dos edifícios 

Entre os edifícios reabilitados pelo programa Renova Centro foram 

selecionados os edifícios Asdrúbal do Nascimento, Riachuelo e Senador Feijó por 

serem os únicos exemplares que estavam finalizados. Outros edifícios do 

Programa só estarão prontos no primeiro semestre de 2014, não possuindo todas 

as informações necessárias para realizar as fichas para exemplificar os 

empreendimentos públicos. Ressalte-se que os três edifícios já faziam parte do 

Programa de Reabilitação Urbana do Centro de São Paulo – Ação Centro, 

realizado na gestão anterior, cuja denominação foi trocada. 

Quanto aos edifícios privados, Motin Avanhandava, Urbe e Zoom 

Paulista, exemplos de promoções imobiliárias recentes no centro da cidade, o 

critério principal de escolha foi o fato de estarem próximos aos edifícios públicos 

selecionados anteriormente. O segundo motivo se deve à dificuldade de obtenção 

de dados por parte dos promotores imobiliários. Estes foram os edifícios dos 

quais foi possível obter dados mais completos e similares aos dos edifícios 

públicos, possibilitando uma análise comparativa. 

 

4.2. Edifícios Públicos  

Em 2004 foi desenvolvido o Programa Morar no Centro com o objetivo 

de intervir nos problemas habitacionais dos moradores da área central de modo a 

melhorar as condições de moradia e promover a inclusão social. Baseado nas 

características da área central foi desenvolvido duas formas de intervenção o 

Perímetro de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIH) e o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR).  

A Proposta do PAR era destinada a famílias com renda mensal de 3 a 

6 salários mínimos mediante arrendamento residencial em até 180 meses 

podendo estender até 36 meses. No inicio do programa não havia a intenção de 
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reformar edifícios vazios na área central, percebeu-se a oportunidade e 

acrescentou uma nova modalidade ao PAR sendo chamado de PAR-Reforma. 

O Programa PAR-Reforma selecionou 15 edifícios para fazer sua 

reforma e desse total até o final de 2003 havia apenas três edifícios concluídos, 

dois em obras e 20 em preparação na área central de São Paulo. A demora em 

reformá-los se deveu em parte ao custo dos empreendimentos que se somam ao 

orçamento da reforma das unidades habitacionais. 

Em 2010, dando continuidade ao programa PAR-Reforma a Prefeitura 

de São Paulo lançou o Programa Renova Centro. Foi realizada uma pesquisa 

pela Fundação de Pesquisa em Arquitetura e Ambiente - FUPAM - da 

Universidade de São Paulo identificando 53 edifícios abandonados na área 

central. A escolha destes edifícios já fazia parte do Programa de Arrendamento 

Residencial Reforma - PAR- Reforma, lançado na gestão anterior. 

Apesar do alcance anunciado do Programa Renova Centro foram 

finalizadas as reformas de apenas três edifícios até o momento, sendo estes os 

que são apresentados a seguir: o Asdrúbal do Nascimento, Riachuelo e Senador 

Feijó.   

 
 
 
 
4.2.1. Fichas técnicas dos Edifícios Públicos 
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    Localização                          Imagem aérea                          Fachada 

 

Dados Gerais do Empreendimento 

Endereço 
Rua Asdrúbal do Nascimento 274 - 282 - 
Subprefeitura da Sé. 

Intervenção 
Cohab-SP 

 
Desapropriação do Edifício 2004 a 2006 
Desenvolvimento do Projeto janeiro de 2004 a março de 2006 
Execução das Obras de Reforma agosto de 2006 a abril de 2009 

Projeto 
Escritório Autografics Arquitetura e 
Planejamento Gráfico. 

Construção Construtora CRONACO 
Uso Original Comercial 
Área do terreno 256 m

2 
Área construída 3.000m

2 
Pavimentos 12 andares mais 2 subsolos 
Total de Unidades Habitacionais 40 uhs. 

 
Tipologia - edifício com subsolo, térreo + 12 pavimentos - 40uhs 

Área comercial 
Subsolo 123,20m

2
 

Térreo 109,95m
2
 

Tipologia Habitacional N
o 

Uhs Área (m
2
) 

Conjugado 7 25, 11 a 33, 33 

1 Dormitório 29 37,48 a 44, 64 

2 Dormitório 4 47,88 

 
Projeto dos pavimentos-tipo - antes e depois das reformas 

4.2.1.1. Edifício Asdrúbal do Nascimento  
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Custos de projeto e obras 

Composição de custos  
data base: jan. 2009 

Asdrúbal - 40 u.h. mais 1 loja 

Custo do Projeto 66.688,86 

Custo básico da obra 979.644,03 

Aditamentos 489.822,01 

Custo final da construção 1.536.154,90 

Custo da construção da U. H. 38.403,87 

  

Valor da desapropriação 2.078.093,33 

Valor da desapropriação da U. H. 51.952,33 

  

Custo Final global 3.614.248,23 

Custo Final por U.H. 90.356,21 

Recurso do OGU 2.429.570,00 

Custo final incidente por UH 29.616,00 

 
Gestão de projetos  

Durante a gestão dos projetos houve várias falhas por parte da 

empresa contratada e da municipalidade: o levantamento cadastral do edifício e 

das lojas não foi realizado corretamente geraram várias reuniões para adequação 
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das exigências, que implicaram em atrasos no cronograma de execução e nos 

custos da obra. 

Gestão das obras 

A obra foi executada em 31 meses, iniciando em agosto de 2006 e 

finalizando em abril de 2009. Houve um aumento de 49,91% do valor inicial 

devido a readequações de serviços, com acréscimos ou retiradas de itens 

necessários durante a obra.  

Nessa fase houve também dificuldades enfrentadas com a logística de 

carga e descarga devido ao espaço interno reduzido e à pequena metragem de 

calçada para as operações dos caminhões; problemas com as concessionárias de 

serviços e obras públicas, principalmente com a Eletropaulo, devido ao horário de 

atendimento ser à noite e aos finais de semana, acarretando um atraso na 

retirada de cabeamento externo e de execução da nova ligação de energia, 

incidindo também no andamento das etapas de serviços de outras 

concessionárias como as responsáveis pelo fornecimento de água e cabeamento 

telefônico. 

 

Melhorias pós-ocupação 

Para a entrega das unidades aos moradores foi realizada uma vistoria 

individual com os mutuários nos apartamentos e com todos os moradores nas 

áreas comuns, gerando vários relatórios ou Termos de Vistorias, com pendências 

e reclamações que eram encaminhadas para autorização de realização dos 

reparos e convocação das empresas contratadas responsáveis.  

Os elevadores só tiveram ajustes eletromecânicos e manutenções 

preventivas após a entrega das unidades. A manutenção ficou a cargo da 

empresa contratada por um prazo mínimo, até que os moradores se 

organizassem e assumissem a administração do edifício. 
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                      Localização                     Imagem aérea        Fachada 

Dados Gerais do Empreendimento 
Endereço Rua Riachuelo 275 - Subprefeitura da Sé 

Intervenção Cohab-SP 

Desapropriação do Edifício 2004 a 2009 

Desenvolvimento do Projeto janeiro de 2004 a março de 2007 

Execução das Obras de Reforma agosto de 2006 a março de 2008 

Projeto Escritório Paulo Bruna Arquitetos Associados 

Construção Construtora Tarumã 

Uso Original SESC, uso comercial e serviços  

Área do Terreno 530m
2
 

Área construída 8.300,00 m
2
 

Pavimentos térreo, sobreloja, mezanino e 13 andares 

Total de Unidades Habitacionais 120 Uhs. 

 
Tipologia - edifício com subsolo, térreo + 16 pavimentos - 120uhs 
Térreo e Anexo destinado ao 

uso não habitacional 

Térreo 406,70m
2
 

Anexo 129,24m
2
 

Tipologia Habitacional N
o 

Uhs Área (m
2
) 

Conjugado 42 25, 95 a 37, 86 

1 Dormitório 54 34,66 a 43, 71 

2 Dormitório 24 47,06 a 49,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projetos dos pavimentos-tipo - antes e depois da reforma 

4.2.1.2. Edifício Riachuelo  
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Custos de projeto e obras 
 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
DATA BASE/JAN.09 

RIACHUELO - 120 U.H. 

Custo do Projeto 123.540,49 

Custo básico da obra 3.014.486,12 

Aditamentos 1.507.243,06 

Custo final da construção 4.645.269,67 

Custo da construção da U. H. 38.710,58 

  

Valor da desapropriação 3.081.356,31 

Valor da desapropriação da U. H. 25.677.97 

  

Custo Final global 7.726.625,98 

Custo Final por U.H. 64.388,55 

Recurso do OGU 0,00 

Custo final incidente por UH 64.388,55 

 

Gestão de projetos 

As duas maiores dificuldades encontradas na etapa de projeto foram 

relacionadas às aprovações, devido aos escassos recursos financeiros para os 

projetos.  A primeira se deu junto ao Corpo de Bombeiros, quando solicitaram a 
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construção de uma nova escada. Como não havia recursos para atender à 

exigência foram realizadas várias reuniões até que fosse acertada a não 

obrigatoriedade de reconstrução. 

O segundo problema ocorreu na aprovação junto ao Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, CONPRESP. A fachada estava 

mal conservada e cheia de pichações e sua restauração implicaria num custo 

muito elevado, sendo necessário elaborar algumas alternativas mais econômicas. 

Como não seria possível restaurar a fachada como o CONPRESP exigia, também 

por questões financeiras, foi proposta uma solução mais econômica, de 

regularização e pintura protetora, de forma a obter-se a aprovação do órgão.  

Gestão de obras 

A obra foi executada em 18 meses e 40 dias, iniciando em agosto de 

2006 e finalizando em março de 2008. Houve quase 50% de acréscimo ao valor 

inicial devido a sucessivos aditivos de serviços para readequação de itens que 

foram acrescentados ou retirados durante a fase de obra. 

Houve algumas dificuldades com relação à logística de carga e 

descarga, além de problemas de horários de atendimento das concessionárias de 

serviços públicos. Também foram encontradas anomalias estruturais e em 

diversos itens durante as vistorias de entrega.  

Os problemas de logística ocorreram principalmente com relação à 

questão de retiradas de entulho devido às restrições de horários de entrada e 

saída de caminhões, exigindo a utilização de veículos de pequeno e médio porte 

para não obstruir o espaço das calçadas. Também houve problemas operacionais 

dentro do imóvel devido à restrição de espaço para montagem de monta cargas 

ou guinchos e armazenamento de material.  

Para a instalação do sistema eletrônico de medição de energia 

(Eletropaulo) e a readequação no cavalete de entrada de gás (Comgás) as 

concessionárias utilizam apenas os horários noturnos e de final de semana, o que 

dificulta e provoca atrasos nos cronograma de obras. 
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Ocorreu um grave problema com relação à estrutura após a ocupação, 

sendo constatadas anomalias que exigiram a revisão do modelo estrutural de 

redistribuição de cargas e a troca de materiais por outros modelos mais 

adequados, tendo que ser realizada uma ancoragem e o engastamento na 

estrutura existente.  

Melhorias pós-ocupação 

Para a entrega das unidades aos moradores foi realizada uma vistoria 

individual com os mutuários nos apartamentos e com todos os moradores nas 

áreas comuns, gerando vários relatórios ou Termos de Vistorias com pendências 

e reclamações que foram utilizadas para solicitar os reparos e convocação das 

empresas contratadas.  

Após a entrega do edifício aos moradores ainda foi necessário realizar 

alguns ajustes e melhorias. Nos elevadores foram realizados ajustamentos 

eletromecânicos e manutenção preventiva e corretiva. Serviços como distribuição 

de telefonia, antena coletiva e instalação de interfones foram realizados 

posteriormente, depois de finalizada a reforma.  
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                Localização                                 Imagem aérea                         Fachada 
 

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

Endereço Rua Senador Feijó 126 - Subprefeitura da Sé. 

Intervenção Cohab-SP 

Desapropriação do Edifício março de 2004 a  maio 2005 

Desenvolvimento do Projeto maio de 2004 a maio de 2006 

Execução das Obras de Reforma agosto de 2006 a abril de 2009 

Projeto Escritório Barbosa & Corbucci Arquitetos 
Associados 

Construção Construtora Esteves e Amorim 

Uso Original residências e posteriormente um Hotel 

Área do terreno 508m
2
 

Área construída 2.2800,00 m
2
 

Pavimentos térreo, subsolo e 05 andares 

Quantidade de Unidades Habitacionais 120 Uhs. 

 
Tipologia - edifício com térreo, subsolo + 5 pavimentos - 45uhs 

Tipologia Habitacional N
o 

Uhs Área (m
2
) 

Conjugado  15 25, 11 a 33, 33 

1 Dormitório 30 33,81 a 49, 52 

 
 

Projeto dos Pavimentos-tipo - antes e depois da reforma 

4.2.1.3. Edifício Senador Feijó 
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CUSTOS DE PROJETO E OBRA 
Composição de custos  
data base: jan. 2009 

Senador Feijó - 45 u.h. 

Custo do Projeto 87.617,85 

Custo básico da obra 1.180.123,16 

Aditamentos 590.061,58 

Custo final da construção 1.857.802,59 

Custo da construção da U. H. 41.284,50 

  

Valor da desapropriação 1.399.207,19 

Valor da desapropriação da U. H. 31.093,49 

  
Custo Final global 3.257.009,78 

Custo Final por U.H. 72.378,00 

Recurso do OGU 2.100.360,00 

Custo final incidente por UH 25.703,33 

 
 
Gestão de projetos 

Da mesma forma que ocorreu na gestão de projetos do edifício 

Asdrúbal do Nascimento e no edifício Senador Feijó, também houve várias falhas 
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por parte da empresa projetista contratada e de fiscalização da prefeitura com 

relação ao levantamento cadastral correto do edifício. Também neste caso houve 

um problema por ser um imóvel considerado patrimônio cultural pelo Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo, CONPRESP, com processo de tombamento em curso. Este 

problema exigiu a realização de várias reuniões até que todas as exigências do 

órgão fossem atendidas.  

 

Gestão de obras 

A obra foi executada em 30,5 meses, iniciando em agosto de 2006 e 

finalizando em abril de 2009. Houve um acréscimo de 44,88% ao valor inicial da 

obra, devido a readequações de serviços e inclusão e exclusão de itens 

necessários durante a fase de obra.  

Os mesmos problemas de logística enfrentados pelos edifícios 

anteriores também ocorreram com este. No processo de tombamento havia uma 

recomendação para a restauração do afresco existente na fachada, exigindo 

algumas reuniões entre os técnicos da área de habitação da prefeitura e os do 

órgão de preservação. 

O edifício Senador Feijó também enfrentou problemas de horário com 

as concessionárias, a exemplo do que ocorreu com o Asdrúbal e o Senador Feijó.    

Melhorias pós-ocupação 

Para a entrega das unidades aos moradores foram realizados os 

mesmos procedimentos utilizados para os edifícios posteriores e ocorreram os 

mesmos problemas relativos a correções necessárias após a entrega do edifício.  

Muitos destes problemas foram recorrentes dado que as obras foram 

realizadas simultaneamente. 
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4.3. Edifícios Privados 

Em 2007 o Brasil apresentava a economia interna aquecida e com 

ações do governo federal sobre as regulamentações no sentido de obter uma 

maior segurança jurídica, atraindo o interesse de incorporadores, construtores e 

investidores na construção e venda de unidades habitacionais.  

Segundo dados do Secovi (2012) em São Paulo o número de vendas 

sobe de 20 mil unidades em 2004 para 37 mil unidades em 2007 e apesar das 

oscilações de lançamentos e vendas entre um ano e outro a quantidade de 

empreendimentos lançados continuava alto. Hoje, em 2013, apenas a Corretora 

Lopes52 Bauer possui vinte e oito empreendimentos em lançamento na área 

central de São Paulo, sendo que dois já foram 100% vendidos, quarenta e seis 

estão em construção. Entre os edifícios em lançamento foram escolhidos três 

exemplares próximos aos edifícios públicos analisados anteriormente.  

Apesar da proximidade dos empreendimentos os valores dos imóveis 

sofrem alterações dependendo de sua localidade, até mesmo entre uma rua e 

outra, atraindo ou não mais compradores. Entre os exemplos escolhidos, Urbe, 

Zoom Paulista e Motion Avanhandava, o empreendimento mais caro e mais 

rapidamente vendido foi o Motion Avanhandava, devido à sua localização.  

 

 

 

4.3.1. Fichas dos Edifícios Privados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52

 Lopes Bauer disponível em:< www.lopes.com.br> acesso 17/12/13 
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                 Localização                                 Imagem aérea                          3D da Fachada 

 
Dados Gerais do Empreendimento 

Imobiliária Lopes Bauer 

Incorporadora STAN 

Endereço Rua Martins Fontes, 355, República,  São Paulo 

Lançamento do empreendimento Maio de 2013 

Entrega do Empreendimento 36 meses após o empreendimento 

Área do Terreno 800m
2
 

Pavimentos:  
 

4 subsolo, 14 pavimentos tipos  e o 15
a
 e  16

a
 

áreas comuns 

Número de Unidades Habitacionais 78 U.H. 

Área Útil dos apartamentos e dormitórios:    
 

41m
2 
 - 1 dorm. 

50m
2 
 - 1 dorm. 

62m
2 
 - 2 dorm. 

77m
2 
 - 2 dorm. 

Total de Torres 1 torre 

Elevadores: 2 

Garagem 1 vaga por apto 

Projeto de Arquitetura MCAA Arquitetos 

Projeto de Decoração Fernanda Marques 

Projeto de Paisagismo Marcelo Novaes 

Página na web http://motionavanhandava.com  

 
Projeto – Implantação térreo 

 

4.3.1.1. Empreendimento Motion Avanhandava 
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Projeto – Pavimentos com equipamentos coletivos ou de lazer 

 

 
 
 
 
 
 

 
Projeto - apto 2 dormitórios 
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Projeto - apto 1 dormitório 

  
 

Área comum do prédio 

      Lazer       Infraestrutura 

Piscina adulto descoberta Skype grátes por 1 ano 

Salão de Festas Depósitos privativos 

Academia de ginástica Hall 

Salão de Jogos Lavanderia 

------------ Bicicletário 
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                           Salão de Festas                                                  Lavanderia                  

 
                                  Lounge Externo                                                 Salão de Jogos 
 

 

 
Valores para Financiamento - SFH (Sistema Financeiro da Habitação) 
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Localização                                           Imagem aérea                           3D da Fachada 

' 
Dados Gerais do Empreendimento 

Imobiliária Lopes Bauer 

Incorporadora PDG 

Endereço Rua Álvaro de Carvalho, 134, República, SP 

Lançamento do empreendimento Junho de 2011 

Entrega do Empreendimento 01 Abril de 2014 

Área do Terreno 1.233m
2
 

Pavimentos 26 pavimentos tipos   

Número de Unidades Habitacionais 124 U.H. 

Área Útil dos apartamentos 47,63m
2
; 48,64m

2
; 63,23 m

2
; 63,53 m

2
; 64m

2
; 64, 01m

2
; 

64, 41m
2
; 

Total de Torres 
 

1 torre 

Garagem 1 vaga por apto 

Projeto de Arquitetura Konigsberger Vanucchi 

Projeto de Decoração Studio DWG 
 

Projeto de Paisagismo Neusa Nakata 

Página na web http://www.arrobacasa.com.br/urbe/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.2. Empreendimento Urbe 
 



139 

 

  Projeto - Implantação 

 

 
 
  Projeto - Apto 1 Dormitório 
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Projeto - Apto 1 Dormitório  
  

 
 

 

Área comum do prédio 

       Lazer       Infraestrutura 

SPA Ar-condicionado 

Praça leitura Segurança patrimonial 

Piscina adulto descoberta serviços de administração condominial 

Espaço gourmet Pay-per-use 

Churrasqueira Hall 

Brinquedoteca Lavanderia 

Academia de ginástica Home office 

Solarium ------------- 

Fitness ------------- 

Salão de festas gourmet ------------- 

 

 
 

                              Spa                                                        Brinquedoteca                                   
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                                          Academia                                                   Espaço lareira 
 

Valores para Financiamento -SFH (Sistema Financeiro da Habitação) 
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                                Localização                                             Imagem aérea                            3D da Fachada 

 
Dados Gerais do Empreendimento 

Imobiliária Lopes Bauer 

Realização e Desenvolvimento Imobiliário Masb Desenvolvimento Imobiliário, You Inc 
Incorporadora e Participações Ltda, Concord 
Incorporações Imobiliária Ltda, Tibério 
Construções e Incorporações S/A 
 

Desenvolvimento Imobiliário Sanay Desenvolvimento Imobiliário 

Construção Tibério Construções e Incorporações S/A 

Endereço  Rua Paim, 326, Bela Vista, São Paulo 

Lançamento do empreendimento Agosto de 2011 

Entrega do Empreendimento Maio 2014 

Área do Terreno 1.803,87m
2
 

Pavimentos 2,5 subsolos + térreo + 1º pavimento + 18 
tipos + ático 

Número de Unidades Habitacionais 152 U.H. 

Número de U. H. por andar 8 U.H. 

Área Útil dos apartamentos 
 

38,38m
2 
 - 1 dorm. 

38,5m
2 
 - 1 dorm. 

50,37m
2 
 - 1 dorm. 

56,70m
2 
 - 1 dorm. 

64,79m
2 
 - 2 dorm. 

104,70m
2 
 - 2 dorm. 

 

Total de Torres 1 torre 

Elevadores 3 

Garagem 1 vaga por apto   

Projeto de Arquitetura Jonas Birger Arquitetura 

Projeto de Decoração Pro A 

Projeto de Paisagismo Núcleo Arquitetura da Paisagem 

Página na web http://www.zoompaulista.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.3.Empreendimento Zoom Paulista 
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Projeto - Implantação 

 
 

Projeto - Apto de 2 Dormitórios 
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Projeto - Apto de 1 Dormitório 
  

 
 

 
  

Área comum do prédio 

       Lazer       Infraestrutura 

Sala de massagem  Hall 

Sala de descanço Lavanderia 

Piscina com Raia de 25m Home office e leitura 

Espaço gourmet         Dog Space 

Churrasqueira Praça de Relaxamento 

Salão de Jogos ------------- 

Louge de Festas ------------- 

Solarium ------------- 

Fitness ------------- 

Salão de festas  ------------- 

Sauna ------------- 

 

 
  Home Office e sala de leitura                                    Espaço Gourmet 
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Valores para Financiamento - Financiamento: HSBC 

No Empreendimento Zoom Paulista as unidade de 1 dormitório foram 

todas vendidas e a corretora que me atendeu me informou que após a conclusão 

de vendas de um tipo de unidade as tabelas são retiradas do sistema, restando 

apenas os valores das unidades a venda.  

 
 

 
 
 
4.4.  Análise dos Empreendimentos Habitacionais  

Um fator que chama a atenção em todos os projetos, tanto públicos 

quanto privados, foi o tamanho das unidades habitacionais. O menor apartamento 

do empreendimento Zoom Paulista possui 38,38m2, enquanto no edifício Asdrúbal 

do Nascimento a menor metragem foi de 21,45m2. 

Isto está em desacordo inclusive com o decreto 44.667/04 que 

determina que a metragem máxima para uma HIS é de 50m2 e a metragem 

mínima é de 24m2, ou seja as unidades do edifício Asdrúbal do Nascimento 

possuem metragem abaixo do que a lei permite. Nos edifícios privados as 

unidades possuem uma extensa área coletiva com spas, salas de ginástica, 

churrasqueira, lavanderia, brinquedoteca e etc. Nos exemplos selecionados da 
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construtora Lopes Bauer, grande parte dos seus apartamentos colocados à venda 

tem a metragem reduzida ao mínimo que a lei estipula para HIS, o que suscita 

uma questão se a mudança de exigência de área mínima para HIS acabou, na 

verdade, favorecendo a promoção de empreendimentos privados mais 

econômicos, porém voltados para o público de média e alta renda.  Ao se realizar 

uma busca em sites de vendas de apartamentos como o da Lopes Bauer é 

possível encontrar apartamentos à venda de 20m2, ou seja, com medidas 

inferiores às de HIS como é o caso do empreendimento em Santana, Wise53 São 

Paulo, cujos apartamentos têm entre 20 e 30 m2.  

 

Figura 4.1: Publicidade de apto à venda com 20 a 30 m
2.
 

Fonte: Lopes Bauer 

 

Neste sentido, para muitas das atividades realizadas dentro de uma 

habitação, como cozinhar, lavar, trabalhar e estar, são oferecidas áreas comuns 

nos condomínios, sendo apenas trocados os nomes por home office, sala de 

leitura, espaço gourmet, sala de descanso, spa, brinquedoteca, dog place, nomes 

que aparecem publicidades através de folder, endereços na página web e 

panfletos, e que acabam por diminuir o valor de cada unidade e aumentar o valor 

do condomínio. Ou seja, os espaços privados estão sendo cada vez 

transformados em áreas públicas (nem sempre utilizada pelos moradores) que 

incidem no preço total do imóvel mas geram um custo menor por m² de 

construção.  
                                                 
53

 LOPES BAUER. Apartamento: Wise São Paulo. Lopes. Disponível em: 

<http://www.lopes.com.br/imovel/lps-sao-paulo/sp/sao-paulo/santana/apartamento/wise-sao-paulo/6928>. 

Acesso em: 07 mar. 2014.   
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Já os edifícios realizados pelos órgãos públicos dificilmente incluem 

áreas de lazer ou um local para reunião dos condôminos. Por isso, a localização 

destes edifícios em regiões com bastante infraestrutura é um fator de valorização 

muito mais importante do que para os privados, como foi possível verificar nos 

exemplos selecionados. No caso dos edifícios privados, a localização central tem 

mais relação com o perfil de família e a proximidade de áreas mais valorizadas 

centrais, próximas a bairros como Consolação, Vergueiro e Bela Vista, todos 

eixos perpendiculares entre o centro tradicional e a Avenida Paulista, ou mesmo 

entorno de praças. 

4.5. Análise do entorno dos Empreendimentos  

 
 
01 - Zoom Paulista  02 - Urbe   03 - Motion Avanhandava 
04 - Riachuelo  05 - Senador Feijó  06 - Asdrúbal do Nascimento 
 
Figura 4.2: Localização dos edifícios Públicos e Privados  
Fonte: Própria com base retirada do Google maps 

 
Tanto os empreendimentos públicos como os privados se concentram 

no distrito República e Bela Vista, região com maior concentração de 

empreendimentos residenciais na área central devido à grande oferta de 

infraestrutura, lazer, educação, saúde, entretenimento e proximidade das 

principais ruas comerciais do centro, servidas de sistema de transporte, sendo 

este último, um dos fatores mais importantes para a localização dos 

empreendimentos.  
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As principais vias onde há empreendimentos: Rua Augusta, Avenida Paulista, 

Avenida 23 de Maio, Avenida 9 de Julho, Avenida Radial Leste (Minhocão) e 

Avenida Ipiranga. 

Estações de Metrô próximas: República, Sé, Liberdade, Anhangabaú e Paulista 

e Consolação 

Lazer e entretenimentos: Museu Anchieta,Teatro Cultura artística, Shopping Frei 

Caneca, Teatro Maria Della Costa, Shopping Promocenter, Teatro Sérgio 

Cardoso, Pátio do Colégio, Catedral da Sé  

Hospitais e Clinicas nas proximidades: Hospital Infantil Menino Jesus, Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Maternidade 

Pró Matre Paulista, Hospital Nove de Julho, Hospital Paulista, Hospital Santa 

Catarina, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Sírio Libanês, Hospital 

Bandeirantes e etc. 

Universidades: USP, Mackenzie, FAAP e PUC-SP 

4.6. Análise dos Valores dos Empreendimentos 

4.6.1. Empreendimentos Públicos 

Tabela 4.1: Gastos Orçamentários dos Empreendimentos Públicos 

GASTO ORÇAMENTÁRIO DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS 

 Asdrúbal do Nascimento 
Construção sem 

tombamento 

Riachuelo 
Fachada tombada 

Senador Feijó 
Fachada tombada 

Composição de 
custos  
data base: jan. 2009 

Asdrubal - 40 u.h. mais 1 
loja 

Riachuelo - 120 
u.h. 

Senador Feijó - 
45 u.h. 

M
2 
do terreno 256 m

2
 530m

2
 508m

2
 

Área Construída 3.000m
2
 8.300,00 m

2
 2.2800,00 m

2
 

Custo do Projeto 66.688,86 123.540,49 87.617,85 

Custo básico da obra 979.644,03 3.014.486,12 1.180.123,16 

Aditamentos 489.822,01 1.507.243,06 590.061,58 

Custo final da 
construção 

1.536.154,90 4.645.269,67 1.857.802,59 

Custo da construção 
da U. H. 

38.403,87 38.710,58 41.284,50 

 

Valor da 
desapropriação 

2.078.093,33 3.081.356,31 1.399.207,19 

Valor da 
desapropriação da U. 
H. 

51.952,33 25.677.97 31.093,49 
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Custo Final global 3.614.248,23 7.726.625,98 3.257.009,78 

Custo Final por U.H. 90.356,21 64.388,55 72.378,00 

Recurso do OGU 2.429.570,00 0,00 2.100.360,00 

Custo final incidente 
por UH 

29.616,00 64.388,55 25.703,33 

Dos três edifícios apresentados apenas o Asdrúbal do Nascimento não 

possui nenhuma parte do imóvel tombado. O que poderia ser um redutor de 

despesas acabou se superando o valor final do edifício Senador Feijó, que possui 

a fachada tombada, por conta do valor de desapropriação, pois os outros valores 

de projeto, obra teve o seu menor em comparação com os outros dois edifícios.  

Ao analisarmos os custos finais dos edifícios públicos vemos a 

importância da ação do governo em subsidiar os custos finais pois se não 

houvesse essa ajuda governamental o Programa seria inviabilizado para classe 

estipulada visto os custos finais como no caso do Asdrúbal que chegou a 90 mil 

por unidade habitacional com unidade habitacionais entre 25,11m2 a 47,88 m2.  

O Edifício Riachuelo não teve subsidio do governo e o seu custo foi 

repassado integralmente no valor de 64.388,55. Se comparado com os outros 

dois edifícios esse valor total foi o menor apesar de ser o maior empreendimento 

com terreno de 530m2 e construção de 8.300,00 m2. Para diminuir os custos e a 

possibilidade de entregar as unidades a famílias de baixa renda são realizadas a 

maior quantidade possível de unidade habitacional nos empreendimentos, assim 

existe uma segurança maior perante os órgãos públicos que os moradores 

pagarão as prestações. 

 

4.6.2. Empreendimentos Privados  

As tabelas de valores fornecidas pela Lopes Bauer são das unidades 

habitacionais que ainda estão à venda, por isso não foram apresentados os 

valores de todos os apartamentos. Das unidades habitacionais do 

empreendimento Motin só restam apartamentos de dois dormitórios e duplex para 

vender. Os valores apresentados estão entre R$ 668 mil reais a R$ 1.533.000,00 

mil reais. Isso significa que o valor do metro quadrado na Rua Martins Fontes, 

355, República, São Paulo, na média, os preços variam em torno de 10 mil reais.  
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O empreendimento Urbe na Rua Álvaro de Carvalho, 134, República, 

SP, manteve em sua tabela de valores apresentada apartamentos em todos os 

pavimentos, mostrando que esse empreendimento não foi tão bem sucedido 

como se esperava. Os valores apresentados estão entre um apartamento de 

48,64 m2 por R$ 453.259 mil até um imóvel de 64,41 m2 por R$ 633.089 mil reais. 

O valor do metro quadrado nessa rua está em torno de 9 mil reais. Ou seja, em 

uma distância de 500 metros o valor do solo sofreu uma variação para menos de 

mil reais.  

Já o empreendimento Zoom Paulista que apresenta a menor lista de 

valores, ou seja, só possui empreendimentos de 2 dormitórios para vender nos 

valores de R$ 608.200 mil reais e R$ 620.300 mil reais com uma única metragem 

de 64,79m2. Na Rua Paim, 326, Bela Vista, o metro quadrado custa em torno de 

R$ 9.500 reais. Todos os edifícios fichados possuem unidades habitacionais não 

vendidas no seu lançamento, mesmo sendo próximos uns aos outros. Os 

empreendimentos Zoom paulista e Urbe estão próximos de finalizar a obra, ou 

seja, há dois anos mantêm unidades à venda, conforme aponta o mapa de vazios 

de unidades habitacionais lançadas no período de três anos que foi apresentada 

no capitulo 03 de fonte do Secovi.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo deste trabalho foi possível identificar os fatores que 

contribuíram para o aquecimento do setor imobiliário e a revalorização do ideário 

da compra da casa própria. No entanto, com o crescente aumento do preço do 

metro quadrado, revelaram-se os mesmos problemas de outros períodos, ou seja, 

as famílias que possuem maior renda continuam a ter acesso fácil ao imóvel 

próprio, com novas facilidades de financiamento e sem problemas de oferta de 

unidade no mercado imobiliário formal, enquanto as famílias com menor renda 

continuam com dificuldade para a solução de seu problema de moradia, com 

poucas alternativas de financiamento e quando estes existem, são voltados 

unicamente à aquisição da casa própria, pois o mercado imobiliário não investe 

em outras modalidades de acesso.  

Neste sentido, o Programa Minha Casa Minha Vida, hoje em sua 

segunda etapa, foi uma primeira iniciativa de âmbito mais amplo, voltada para o 

provimento de habitação popular no Brasil. Consoante com o interesse dos 

empreendedores privados tem a intenção de facilitar a compra da casa própria 

para a população de menor renda, oferecendo um subsídio de até 23 mil reais 

para famílias de renda mais baixa. Com as facilidades voltadas para o mercado 

da construção civil e o aquecimento econômico brasileiro houve uma corrida dos 

empreendedores e construtoras para construir grandes empreendimentos 

habitacionais para venda, gerando um estoque de unidades vazias que, mesmo 

após três anos depois de seu lançamento, ainda permanecem vazias, enquanto 

os imóveis usados vazios continuam aumentando ainda mais a taxa de vacância 

em todo o município. As ações voltadas ao repovoamento do centro, de 

sucessivos governos, não acompanharam o aumento da taxa de vacância, já que 

no texto do Plano Diretor de 1983, embora este não tenha sido implementado, já 

constava que 41% da área urbana do município de São Paulo era constituída de 

vazios. Também em 1991, o Censo registrava 9,36% ou 2,963 milhões de 

estoque total de domicílios particulares vazios. E esse valor só aumentou nos 

censos subsequentes, sendo que de 1991 a 2000 o valor de unidades 

habitacionais vazias sobe para 10,33% ou 4.580 milhões. Em 2010 o Censo 

aponta um aumento deste total para 6,1 milhões de domicílios vagos. 
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Portanto, pode-se considerar que este aumento é uma tendência. 

Quando foram apresentados os dados do Secovi e Embraesp de Lançamentos 

das Unidades Habitacionais Vazias, estes se referem apenas aos anos de 2010, 

2011 e 2012. Porém, este aumento do estoque construído vazio não aparece. É 

possível inferir que se trata de uma estratégia do mercado imobiliário, e que tal 

estoque será comercializado (e disponibilizado) apenas quando houver a 

construção das novas linhas de metrô, de forma que os preços se beneficiem com 

as melhorias que estão sendo propostas pelo programa Pareceria Público Privado 

do Governo Federal. Outra hipótese é que constitua uma aposta em futuras 

melhorias, que podem vir acontecer ou não, seguindo a lógica dos proprietários 

de antigos edifícios da área central que permanecem vazios na esperança de 

melhorias na área central.   

A corrida dos empreendedores para construir novas unidades 

habitacionais resultou em um aumento da demanda e do preço da terra. Como 

grandes extensões de terras disponíveis e mais baratas somente são encontradas 

em áreas periféricas, distante de grande parte das infraestruturas, são estas as 

áreas preferenciais para a construção de habitação para a população de baixa 

renda. Processo que repete o mecanismo de exclusão destas classes das áreas 

consolidadas da cidade, além de que os investimentos em urbanização de novos 

bairros nestas áreas periféricas também contribuem para a valorização e o 

aumento do preço dos terrenos, tornando difícil o acesso individual de novos 

contingentes de população de renda baixa junto às novas áreas urbanizadas.  

Diante deste quadro, é possível afirmar que a população depende, para 

a solução do problema de moradia, dos programas habitacionais promovidos pelo 

poder público e de sua continuidade. 

O Programa Renova Centro, do governo municipal, esta atuando para 

solucionar o problema dos imóveis vazios no centro de São Paulo propondo a 

reciclagem e utilização destes para a habitação social. Porém, a proposta não 

garante a manutenção desta população na área central em condições mínimas, já 

que os empreendimentos não possuem recursos para atuar sobre o entorno 

destas áreas e para a gestão dos edifícios, conforme estava previsto nos próprios 

programas instituídos para a realização destas intervenções. 
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Entre os programas voltados para a habitação social, o Programa de 

Atuação em Cortiços, do governo estadual, foi o único que teve continuidade 

através de várias gestões municipais. Entretanto, a demanda por moradia nas 

áreas centrais continua sendo maior do que a capacidade de atendimento do 

programa, além de não haver uma política de aquisição de imóveis vazios para a 

reabilitação e criação de unidades habitacionais.  

Conforme foi possível verificar, há um estoque de imóveis produzidos 

pela iniciativa privada que permanece vazio e cuja única função é controlar a 

oferta na região, demonstrando a facilidade com que os empreendedores 

privados se antecipam a qualquer política pública de combate ao esvaziamento 

habitacional do centro. 

A proposta do Programa Nova Luz tinha um objetivo contrário aos 

Programas Renova Centro e PAC, ou seja, ao invés de valorizar a região da Luz 

com a requalificação dos cortiços e a promoção de HIS mantendo a população no 

seu local e induzindo moradias para outras faixas de renda, o modelo de atuação 

visava apenas os investimentos privados.  

Porém, o Renova Centro e o PAC não tiveram um impacto na 

diminuição da demanda de habitação na área central, já que suas atuações se 

limitaram, no primeiro caso, a intervenções pontuais em edifícios na área central, 

já que apenas 03 edifícios foram reabilitados de um total de 53 cadastrados, e no 

segundo caso, o programa priorizou os empreendimentos em áreas periféricas.  

O programa Parceria Público-Privada, do governo Estadual, ainda está 

em fase de aprovação, porém pode ser analisado sobre alguns aspectos. Dado o 

tamanho do programa, a questão é como garantir sua continuidade diante de 

possíveis descontinuidades de gestão. Além deste aspecto, a fiscalização por 

parte do poder público para garantir a execução do projeto e o cumprimentos dos 

prazos só será possível mediante a definição de uma política de investimentos no 

setor, há que o programa pressupõe a contrapartida do governo. 

Do ponto de vista técnico, a solução do problema habitacional passa 

por se estabelecer uma porcentagem de habitação para cada faixa de renda já 

que as famílias atendidas podem ter entre R$ 622,00 a 6.220,00 reais. Caso este 
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aspecto não seja considerado, o programa irá favorecer apenas os interesses da 

iniciativa privada.  

Além da descontinuidade política, a forma de atuação do BID, ao longo 

dos anos, na cidade de São Paulo, vem gerando grandes dificuldades 

administrativas já que os resultados não chegaram a atingir o desempenho 

esperado. Como resultado houve um distanciamento da sociedade, já que a 

política de financiamento do Banco não estava compromissada com as principais 

questões sociais, gerando um impacto negativo e dificultando o desenvolvimento 

de projetos locais. 

Nesse cenário o trabalho procura apontar a dinâmica da produção 

habitacional privada e da produção dos programas habitacionais públicos, 

municipal, estadual e federal, nos últimos quatro anos, 2009 a 2012. 

Simultaneamente foi apresentada a produção de empreendimentos habitacionais 

nos últimos dez anos, sendo possível visualizar-se as áreas de concentração da 

maioria dos lançamentos habitacionais.  

Com base nos mapas apresentados foi possível concluir que a área 

que mais possui edifícios antigos e ociosos é a da República, o que explica a 

concentração de imóveis selecionados pelo Programa Renova Centro, que por 

sua vez se concentra no perímetro delimitado da Operação Urbana Centro, ou 

seja, implicando em sobreposição de isenções e incentivos para a reforma de 

edifícios antigos e vazios voltados para habitação. Já nos distritos ao redor do 

centro histórico - Sé e República – na chamada “coroa” do centro, concentram-se 

a maioria dos imóveis encortiçados, motivando a escolha dessa região para 

atuação do programa PAC. Em ambos os casos contribui-se para reforçar a 

segregação histórica já existente. 

 Neste sentido, também o mapa de localização dos empreendimentos 

privados na área central aponta a concentração de produção de unidades no 

setor oeste, tendo como linha divisória a Avenida do Estado. Comparado com a 

planta áreas de vazios de lançamentos habitacionais é visível que no lado leste 

há uma concentração muito grande de unidades vazias, ou seja, foram lançados 

empreendimentos em todo o centro de São Paulo, porém, a população que 
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efetivamente pode pagar o preço destas novas unidades está concentrada em 

outro setor da cidade. 

Nas plantas de lançamentos organizadas por ano, de 2003 a 2012, é 

possível constatar que o centro de São Paulo manteve uma regularidade na 

quantidade de empreendimentos realizados em seu setor oeste, e com o 

aquecimento do mercado imobiliário, esses lançamentos só aumentaram. Já do 

lado leste raramente se encontra um empreendimento lançado. Pode-se dizer que 

esta é uma característica histórica da dinâmica do mercado imobiliário no centro 

de São Paulo, há muitos anos.  

Nota-se nos mapas, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.10 e 3.11, que as áreas 

utilizadas pelo setor público e pelo privado para construção de habitação são 

distintas. O poder público investe na regularização fundiária e praticamente todos 

os empreendimentos estão em áreas de ZEIS ou bem próximos a elas. Já o 

mercado prefere a localização junto às áreas com maior mobilidade, onde 

rapidamente consegue viabilizar a venda, apesar de reservar uma porcentagem 

de área construída vazia. Essas áreas possuem um preço muito elevado para o 

setor público, não havendo, portanto, concorrência entre estes setores a para 

construção de unidades.  

A análise dos exemplos de empreendimentos habitacionais do setor 

privado permitiu constatar uma nova forma de apresentar os espaços coletivos 

oferecidos pelos empreendimentos e incorporar valor ao preço final do imóvel.  

Porém, tais espaços incidem e elevam os preços dos condomínios. Desta forma, 

o comprador adquire um apartamento pequeno, porém servido de uma grande 

área comum de serviços, e assume uma dívida eterna, comparável a uma 

prestação de um clube. E se houver muitas unidades vazias no empreendimento 

o custo do condomínio será ainda mais elevado, pois o custo é dividido apenas 

entre os proprietários, elevando ainda mais esta dívida nos primeiros meses.  

Quanto aos edifícios públicos construídos na área central, os dados 

fornecidos pela Cohab mostram que o valor da desapropriação é altíssimo, 

incidindo diretamente no custo total do empreendimento popular, tendo que ser 

compensado por altos subsídios do governo para que possa haver um 
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decréscimo no valor final das unidades. Um fato que se revelou especialmente 

contraditório nos exemplos de empreendimentos públicos analisados é que o 

edifício que recebeu maior subsídio governamental não foi o edifício tombado pela 

municipalidade e, por outro, o Edifício Riachuelo que teve muitos problemas na 

sua reabilitação devido aos altos custos, entre outros motivos por tratar-se de um 

imóvel tombado, não recebeu nenhum subsídio. 

Outra questão a ser apontada são os acréscimos de quase 50% do 

valor da obra com relação ao valor acordado inicialmente. Esses acréscimos 

foram concedidos nos três exemplos analisados, o que revela um descontrole 

orçamentário dos programas públicos. Sabe-se que qualquer obra pode ter uma 

porcentagem extra de gastos devido à alteração de preços do mercado, mas em 

se tratando de reforma para habitação de interesse social, cada aumento incide 

diretamente no custo final da unidade, implicando na reprodução de projetos com 

grande quantidade de unidades habitacionais com áreas menores para diluir os 

custos.  

Por fim, é importante destacar a dificuldade de implementação 

elevadores nos empreendimento habitacionais, já que o custo de manutenção 

será de responsabilidade dos moradores, podendo inviabilizar seu uso caso não 

haja uma boa gestão do equipamento. Isto, no limite, pode ser um fator de 

segregação da população mais idosa, com necessidades especiais ou com menor 

renda.  
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Mapa 01/23 - Localização das U.H. vazias lançadas nos anos de 2010, 2011 e 2012 

Mapa 02/23 - Localização das U.H. vazias com um dormitório dos anos de 2010, 2011 e 

2012 

Mapa 03/23 - Localização das U.H. vazias com dois dormitórios dos anos de 2010, 2011 

e 2012 

Mapa 04/23 - Localização das U.H. vazias com três dormitórios dos anos de 2010, 2011 

e 2012 

Mapa 05/23 - Localização das U.H. vazias com quatro dormitórios dos anos de 2010, 

2011 e 2012 

Mapa 06/23 - Segmentação por distritos de novos empreendimentos habitacionais dos 

anos de 2009 a 2012 

Mapa 07/23 - Segmentação por distritos de novos empreendimentos habitacionais, 

janeiro de 2003 a janeiro de 2013. 

Mapa 08/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2003 

Mapa 09/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2004 

Mapa 10/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2005 

Mapa 11/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2006 

Mapa 12/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2007 

Mapa 13/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2008 

Mapa 14/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2009 

Mapa 15/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2010 

Mapa 16/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2011 

Mapa 17/23 - Localização dos empreendimentos privados lançados em 2012 

Mapa 18/23 - Programas públicos, com a infraestrutura local e vias comerciais mais 

importantes 

Mapa 19/23 - Programa Público, localizando as ZEIS-3 e as Operações Urbanas. 
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Mapa 20/23 - Programa Público Privado, com a infraestrutura local e vias comerciais 

mais importantes. 

Mapa 21/23 - Programa Público Privado, localizando as ZEIS-3 e as Operações Urbanas. 

Mapa 22/23 - Empreendimentos Privados com a infraestrutura local e vias comerciais 

mais importantes 

Mapa 23/23 - Empreendimentos Privados localizando as ZEIS-3 e as Operações Urbanas 

 
















































