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RESUMO 

 

Este artigo se propõe a analisar, à luz do Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo instaurado no 

ano de 2014, as regiões de Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (EETU) para, num primeiro 

momento, identificar quais delas estão sendo mais atrativas aos incorporadores imobiliários. Após 

contextualização do tema, através da apresentação dos conceitos de Plano Diretor, caracterização das EETU 

e sua relação com a mobilidade urbana, serão apresentados os dados de mercado levantados acerca do 

assunto. Tais dados trazem informações sobre todos os empreendimentos imobiliários aprovados com base 

no Plano Diretor Estratégico vigente (Lei Municipal 16.050/2014), lançados em EETU entre janeiro de 

2016 e dezembro de 2018 e comercializados a valores acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por metro 

quadrado de área privativa. A análise destes dados permitiu a identificação de duas EETU onde foi 

concentrado o maior número de lançamentos dentro do período em questão, servindo de base para o 

desenvolvimento de uma análise crítica a respeito dos possíveis atributos que levaram os empreendedores 

imobiliários a priorizarem estas regiões. Foram identificados três elementos relevantes: (i) oportunidades 

de localização pelas alterações de zoneamento, (ii) proximidade dos principais centros comerciais e de 

negócios da cidade e (iii) nível de qualidade de vida, medido através do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) dos bairros aos quais pertencem os Eixos mais procurados. Em seguida, ao se expandir a análise 

para todos os Eixos da cidade, a relevância dos atributos identificados foi verificada e confirmada, sendo 

possível também compreender a importância de se analisar as especificidades de cada localização, bem 

como identificar outros EETU com grande potencial de atração a novos empreendimentos. 
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Urbana (EETU) 
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Exploratory Study about Location of Real Estate Developments in the 
City of São Paulo within the Structuring Axes of Urban 

Transformation considering the 2014 Strategic Master Plan 

ABSTRACT 

 

This article proposes to analyze, taking into account the City Master Plan of São Paulo established in 2014, 

the newly introduced Structuring Axes of Urban Transformation (EETU), in order to identify which of 

them are most attractive to real estate developers. After contextualizing the theme, through the presentation 

of the concepts of the City Master Plan of São Paulo, characterization of the EETU and its relation with 

urban mobility, market data related to new projects will be presented. The data provide information on all 

real estate projects licensed under the present City Master Plan (Municipal Law 16,050 / 2014), launched 

in EETU between January 2016 and December 2018 with sales price over R$ 6,000.00 (six thousand reais) 

per square meter of saleable area. The analysis of the data allowed the identification of two EETU that 

concentrated the largest amount of projects within the period in question, serving as basis for the 

development of a critical analysis regarding the possible attributes that led the real estate developers to 

prioritize these regions. Three relevant elements were identified: (i) location opportunities due to zoning 

changes, (ii) proximity to City of São Paulo main business districts, and (iii) the level of quality of life 

measured by UN’s  Human Development Index (HDI) of the neighborhoods to which the EETU belong. 

Then, by expanding the analysis for all other EETU of the city, the relevance of the identified attributes 

was verified and confirmed, and it was also possible to understand the importance of analyzing the 

specificities of each location, as well as to identify other EETU with most potential attraction to new 

projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população que vive em áreas urbanas nunca foi tão grande e segue crescendo a taxas elevadas 

no Brasil, mais precisamente a partir da segunda metade do século XX (REIS, 2014). Junto com 

este movimento nasceu o desafio: como organizar cidades com milhões de habitantes deslocando-

se diariamente em diversas direções de maneira eficiente? O conceito de mobilidade urbana 

representa essa capacidade de deslocamento dos habitantes dentro de uma cidade, o que influencia 

diretamente seu desenvolvimento, na medida em que tem impacto direto em sua produtividade, 

qualidade de vida e meio ambiente.  

 

Diversas metrópoles pelo mundo vêm aprimorando suas capacidades de prover mobilidade a seus 

habitantes, e as que têm tido sucesso são, também, cidades reconhecidamente desenvolvidas e com 

altos índices de qualidade de vida. O modo de implantação das estratégias adotadas varia de acordo 

com o contexto de cada uma, mas alguns pontos são denominadores comuns: variedade de meios 

de locomoção disponíveis e integração de qualidade entre eles, boas condições para uso de 

transportes não motorizados, desestímulo ao uso do automóvel individual e estímulo ao uso dos 

transportes coletivos1. A cidade de São Paulo, foco desta análise, vem começando a implantar 

algumas destas estratégias, e uma das principais ferramentas legais deste processo é seu Plano 

Diretor Estratégico (“PDE”) - Lei 16.050, de 31 de julho de 2014, que dispõe, de maneira geral, 

sobre como a cidade deverá ser ocupada e se desenvolver até o ano de 2030 e traz em seu conteúdo 

a criação das zonas de Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (“EETU”), cuja 

caracterização é especificamente voltada para a melhoria da mobilidade urbana na cidade. 

 

O mercado imobiliário, como principal agente privado responsável pela ocupação do espaço 

urbano, é diretamente afetado pelas determinações do PDE à medida que deve obedecer às 

restrições de uso e parâmetros urbanísticos impostos pelo mesmo. Os EETUs, principalmente 

devido ao seu elevado potencial construtivo, têm desenvolvido papel relevante nesse processo de 

reorganização da ocupação da cidade após a entrada em vigor do atual PDE. Este trabalho analisará 

os fatores envolvidos nas escolhas que as incorporadoras têm feito em relação aos EETUs com 

base em dados recentes do mercado imobiliário, identificando os mais procurados e analisando os 

potenciais motivadores destas preferências.   

2. METODOLOGIA 

Como ponto de partida, serão apresentados conceitos básicos a respeito do PDE atual, sendo dado 

o devido destaque às zonas de EETU e ao seu papel na mobilidade urbana da cidade, cuja melhora 

é um dos principais objetivos do plano. Ainda na fase de contextualização, o papel do mercado 

imobiliário como principal agente privado de ocupação do solo será inserido nessa dinâmica, para 

que se observe a relação de interdependência entre estes três elementos na construção do espaço 

urbano. 

 

Partindo para a observação dos movimentos do mercado imobiliário após a entrada em vigor do 

atual PDE, serão apresentados os dados coletados que servirão de base para a análise, com as 

devidas explicações e considerações a respeito do cenário do mercado e dos recortes feitos para 

constituição da amostra. Em seguida, tais empreendimentos serão compilados e distribuídos em 

seus respectivos EETUs, numa tabela que também reunirá informações de cada EETU referentes 

aos três fatores observados como relevantes para as escolhas das incorporadoras em termos de 

                                           
1 2019 Deloitte City Mobility Index, disponível em https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/future-of-

mobility/deloitte-urban-mobility-index-for-cities.html, acessado em 23/04/2018 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/future-of-mobility/deloitte-urban-mobility-index-for-cities.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/future-of-mobility/deloitte-urban-mobility-index-for-cities.html
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localização.  

 

Em seguida, os três fatores identificados serão descritos e será proposta uma discussão a respeito 

dos resultados verificados na tabela, incluindo características de contexto, como processo de 

tomada de decisão dos incorporadores em termos de localização de empreendimentos e definições 

legais a respeito das EETUs. 

 

Por fim, como conclusão, será desenvolvida uma análise crítica a respeito do papel dos fatores 

identificados nas escolhas dos empreendedores, no intuito de identificar possíveis correlações 

entre a existência deles e a preferência pelas regiões destacadas, bem como compreender a 

dinâmica da relação entre eles e as particularidades de cada contexto. 

3. CONTEXTO 

De acordo com MOURA, OLIVEIRA E FIGUEIREDO (entre 2015 e 2018), ao priorizar o 

automóvel particular como meio de transporte, o modernismo contribuiu para o maior 

espraiamento das cidades, desvinculando a ocupação do espaço urbano da acessibilidade estrutural 

que poderia ser promovida pelo transporte coletivo. Este legado se traduz nos dias atuais na 

dificuldade de se reverter essa tendência de valorização do automóvel particular, não só no âmbito 

das políticas de planejamento urbano, mas também nos modelos de empreendimentos imobiliários, 

que buscam atender os anseios de suas demandas dentro do que o arcabouço legal vigente permite. 

O PDE atual traz consigo um dispositivo fundamental para iniciar essa mudança de paradigma, 

denominado EETU, zonas nas quais a intenção é desincentivar o uso do automóvel particular e 

incentivar o uso do transporte público. As EETUs são delimitadas e caracterizadas detalhadamente 

na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS – Lei 16.402/2016), mais conhecida 

como Lei de Zoneamento, que estabelece as diretrizes para abrangência das EETUs conforme a 

Fig. 1 abaixo: 

 
Figura 1: definição das áreas de influência dos eixos segundo a LPUOS2 

 
 

 

                                           
2 Fonte: gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento, acessado em 04/04/2019 
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Para cumprir o objetivo de favorecer a mobilidade urbana, as EETUs apresentam os seguintes 

parâmetros: 

 

• Desestímulo ao uso do automóvel particular: limite de 1 vaga de garagem por unidade 

residencial e 1 vaga para cada 70 m² de área computável nos empreendimentos não 

residenciais. A área não-computável destinada a estas vagas limita-se a 32m², de modo que 

caso o empreendedor tenha interesse em aumentar esta área ou oferecer um número de vagas 

maior por unidade, estas áreas deverão ser computadas no cálculo do aproveitamento do 

terreno; 

 

• Adensamento construtivo: coeficiente de aproveitamento máximo correspondente a 4 vezes a 

área do terreno com taxa de ocupação de até 70% do lote, sem limite de gabarito; 

 

• Cota máxima de terreno por habitação: no intuito de garantir a densidade populacional do 

empreendimento, a cota parte estabelece que todo projeto deverá ter, no mínimo, uma unidade 

habitacional para cada 20 m² de terreno;  

 
• Incentivo ao uso misto: até 20% da área total computável permitida no lote poderá ser aplicado 

no uso não-residencial sem contrapartida financeira, o que aumenta a oferta de moradia, 

comércio, serviços e emprego no mesmo empreendimento, podendo reduzir as necessidades 

de deslocamento; a mesma lógica serve para a “fachada ativa”, que permite que até 50% da 

área do térreo seja ocupada por comércio e serviços sem ser computável; 

 

• Valorização do pedestre: caso o projeto conte com uma área de fruição pública somente para 

pedestres, esta receberá desconto de 50% no pagamento de outorga onerosa; além disso, as 

calçadas deverão ter 5m de largura nos lotes com frente para as vias originadoras da EETU e 

3m nas vias pertencentes à área de influência. 

 
O coeficiente de aproveitamento mais elevado disponível na LPUOS é o dos EETUs – o que, 

somado à ausência de limite de gabarito e à alta taxa de ocupação permitida, os torna muito 

atrativos à atuação das incorporadoras. E é devido às determinações impostas pelas zonas de 

EETUs que os empreendimentos imobiliários apresentam características que tendem a favorecer 

a mobilidade urbana na cidade. É neste contexto de interdependência entre Plano Diretor, mercado 

imobiliário e mobilidade urbana que está a relevância das zonas de EETUs no panorama atual de 

ocupação da cidade. Tendo este cenário como pano de fundo, entender quais fatores levam as 

incorporadoras a preferir determinados EETUs pode ajudar a indicar futuros movimentos de 

mercado, tanto em termos de volume de lançamentos quando de tendências de valorização.  

4. RESULTADOS 

O universo da análise é composto por todos os empreendimentos localizados nas zonas de EETU, 

concebidos e aprovados de acordo com a Lei 16.050/2014 (PDE atual), lançados entre janeiro de 

2016 e dezembro de 2018 e comercializados a valores acima de R$ 6.000,00/m² de área privativa, 

o que totaliza 109 empreendimentos. Estes dois últimos recortes foram feitos no intuito de 

minimizar interferências ligadas a questões temporais (como alterações ligadas ao cenário 

macroeconômico ou político local, por exemplo) e para manter a análise com foco em 

empreendimentos de médio padrão para cima, evitando alguns vieses particulares do setor voltado 
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ao mercado popular. Na Tab. 1 a seguir estão identificados todos estes empreendimentos, em 

ordem cronológica: 

 

Tabela 1: Empreendimentos analisados no estudo 

Mês de 

Lançam

ento 

Bairro Endereço Empreendimento 

mar-16 PERDIZES Euclides de Andrade (Rua) 29 PLACE MADALENA 

abr-16 PERDIZES Pompéia (Av) 2 361 YOU ESTAÇÃO MADALENA 

mai-16 CHÁCARA KLABIN Francisco de Vitória (Rua) 201 YOU KLABIN 

jun-16 VILA PRUDENTE Ibitirama (Rua) 461 SPACE VILA PRUDENTE 

set-16 BELA VISTA Santa Madalena (Rua) 72 YOU LINK PAULISTA 

set-16 FREGUESIA DO Ó Inajar de Souza (Av) 1 137 MOOV FREGUESIA 

set-16 VILA SÔNIA Eliseu de Almeida (Av) 3 307 PRAÇA BUTANTÃ 

nov-16 VILA MADALENA Paulistânia (Rua) 111 AUTHENTIC MADALENA 

nov-16 VILA MARIANA Sena Madureira (Rua) 80 YOU SENA MADUREIRA 

nov-16 VILA MATILDE Suzano Brandão, Dr (Rua) 720 CLUB STATION 

dez-16 PINHEIROS Maria Carolina (Rua) 601 YOU FARIA LIMA 

dez-16 SAUDE Bertioga (Rua) 291 SYNC PRAÇA DA ÁRVORE 

fev-17 VILA MASCOTE Av Mascote, 787 SKY HOME VILA MASCOTE 

fev-17 SAUDE Alameda Das Boninas, 306 BELLA BONINA 

mar-17 BUTANTÃ R Comendador Elias Assi, 126 ELDORADO RES. BUTANTÃ 

mar-17 JARDIM PRUDÊNCIA R. Das Flechas, 649 UNITÀ JARDIM PRUDÊNCIA 

mar-17 VILA MARIANA R Desembargador Aragão, 76 KASA KLABIN 

abr-17 TATUAPÉ R Henrique Sertório, 388 YOU, TATUAPÉ BOULEVARD 

mai-17 IPIRANGA R Gama Lobo, 1.810 ROYAL ALTO DO IPIRANGA 

mai-17 JARDIM PAULISTA Av Reboucas, 499 REBOUCAS 499 

mai-17 PINHEIROS Av. Pedroso De Moraes, 937 IQUALI PEDROSO 

jun-17 VILA MADALENA Rua Luminárias,602 AUTHENTIC WE 

jun-17 PINHEIROS Rua Cristiano Viana, 950 BENEDITO PINHEIROS 

jul-17 VILA MATILDE R. Cel Pedro Dias De Campos, 877 TRADIÇÃO VILA MATILDE 

ago-17 LIBERDADE Rua Tamandaré, 340 IN DESIGN LIBERDADE 

ago-17 PINHEIROS Rua Capote Valente, 92 VN CASA CAPOTE VALENTE 

ago-17 VILA MADALENA Rua João Moura, 2.370 POESIA MADALENA 

set-17 VILA EMA Av. Prof. L. I. Anhaia Mello, 2597 MAXMITRE 

set-17 VILA MADALENA Rua Amália De Noronha,155 IN OUT AMÉRICA 

set-17 PINHEIROS Rua João Moura, 433 YOU, COLLECTION J. MOURA 

nov-17 REPÚBLICA Rua Amaral Gurgel, 489 BEM VIVER CONSOLAÇÃO 

nov-17 BROOKLIN Rua Ministro Luiz Gallotti,  74 BROOKLIN SKYMARK 

nov-17 MOEMA Av. Ibirapuera, 1.891 SINTESE SP 

nov-17 PINHEIROS R Dos Pinheiros, 833 PIN HOME DESIGN 

nov-17 VILA MADALENA Rua Alvez Guimarãe, 1.450 YOU, COLLECTION A. GUIMARÃES 

dez-17 MOEMA Av Rouxinol, 1.011 CHEZ VOUS 

dez-17 VILA MARIANA Rua Joaquim Távora, 230 JT230 

dez-17 VILA MATILDE Rua Dr. Suzano Brandão, 846 METROPOLITAN RES. CLUBE 

dez-17 PINHEIROS Av Reboucas, 2.636 WIDE SÃO PAULO 

dez-17 LIBERDADE Rua Vergueiro, 1.009 VN CASA VERGUEIRO 

jan-18 JARDIM PRUDÊNCIA Rua Aracuipe, 59 FLORART 

fev-18 MOEMA Av. Cotovia, 737  Z.COTOVIA 
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Tabela 1 (continuação): Empreendimentos analisados no estudo 

Mês de 

Lançam

ento 

Bairro Endereço Empreendimento 

fev-18 MOEMA Av Dos Carinás, 301  IS MOEMA 

mar-18 JARDIM PAULISTA Rua Dr. Melo Alves, 268 VN CASA MELO ALVES 

mar-18 PINHEIROS Rua João Moura, 375 UPSIDE PINHEIROS 

abr-18 MOOCA  Rua Jaibarás, 66 SPAZIO MOOCA 

mai-18 BUTANTÃ Rua Camargo, 440 WALK SP 

mai-18 JARDIM PAULISTA Rua José Maria Lisboa, 757 LUMINUS JARDINS 

mai-18 PERDIZES Rua Apiacás, 104 VN CASA APIACÁS 

mai-18 JABAQUARA Av. Jabaquara. 2.781 BLUELINE SÃO JUDAS 

mai-18 VILA MADALENA Rua Harmonia, 1.085 ALTTO VILA MADALENA 

mai-18 VILA MARIANA Rua Paula Ney, 428 HAUS MITRE 

mai-18 BROOKLIN Rua Das Margaridas, 133 QUARTIER BROOKLIN 

mai-18 MOEMA Av. Imarés, 295 EXP MOEMA 

mai-18 PARAÍSO Rua Afonso De Freitas, 59 UPSIDE PARAÍSO  

mai-18 VILA MARIANA Rua Eça De Queiroz, 325 PALAZZO VILA MARIANA 

mai-18 VILA MARIANA RUA HUMBETO L , 359 URBAN VILA MARIANA 

jun-18 MOEMA Av. Pavão X Rua Pintassilgo, 429 ELEVO MOEMA 

jun-18 VILA MARIANA Rua Gaspar Lourenço, 220 WONDER VILA MARIANA 

jun-18 JARDIM PAULISTA Al. Gabriel Monteiro Da Silva, 77 GABELL JARDINS 

jun-18 ALTO DA MOOCA Rua Serra Do Jairé, 82 MOOV BELÉM 

jun-18 JARDIM DA SAÚDE Av Jabaquara, 2.461 LOADD 

jun-18 PERDIZES Rua Bartira, 238 YOU, PERDIZES 

jun-18 JARDIM PAULISTA Al Lorena , 870 DSGN LORENA 

jul-18 JABAQUARA Rua Conduru, 49 STATION RESIDENCE MBIGUCCI 

jul-18 SANTA CECÍLIA Rua Major Sertório, 585 BEM VIVER VILA BUARQUE 

jul-18 SAÚDE Rua Bertioga, 123 MOBI ONE SAÚDE 

ago-18 TUCURUVI Rua Inglesa, 339 PAULO MALDI 

ago-18 ALTO DA MOOCA Rua Serra Da Bocaina, 287 FORMA 287 

ago-18 VILA ROMANA Rua Dr. Mirada De Azevedo, 198 ATEMPORAL POMPÉIA 

ago-18 JARDIM PAULISTA Al. Fernão Cardim, 84 EDIÇÃO JARDINS 

ago-18 MOEMA Av. Dos Carinás, 156 TEMPUS MOEMA 

set-18 PINHEIROS Rua Mourato Coelho, 111 MOURATO 111 

set-18 TATUAPÉ Rua Padre Estevão Pernet, 112 PRIMEVO PRAÇA SILVIO ROMERO 

set-18 PINHEIROS Rua Oscar Freire, 1.375 VN CASA OSCAR FREIRE 

set-18 VILA MADALENA R. Sen. Cesar L. Vergueiro, 60 BANDEIRA VILA MADALENA 

set-18 VILA MADALENA Rua Capote Valente, 1.332 HAUS BY YOO 

set-18 VILA MADALENA R. Sen. Cesar L. Vergueiro, 160 HUB VILA MADALENA 

set-18 BUTANTÃ Rua Dráusio, 108 HAUS MITRE BUTANTÃ 

set-18 MOEMA Av. Iraí, 312 SIGA MOEMA 

set-18 PINHEIROS Rua Lisboa, 74 JARDIM LISBOA 

set-18 VILA CLEMENTINO Rua Estado De Israel, 745 STATE IBIRAPUERA 

set-18 BROOKLIN Av. Roque Petroni Jr., 110 BROOKLYN STUDIOS 

set-18 PERDIZES Av. Pompéia, 349 METRÔ ARENA 

set-18 PINHEIROS Rua Cunha Gago, 444 VISION PINHEIROS 

out-18 MOEMA Al Iraé,  652 VITRALI MOEMA 

out-18 PINHEIROS Rua Cristiano Viana, 62 POD 

out-18 VILA MARIANA Rua Joaquim Távora, 128 IMAN VILA MARIANA 

out-18 MOEMA Av. Dos Imarés, 160 KEY MOEMA 

out-18 VILA CLEMENTINO Av. Prof. Ascendino Reis, 1.145 CYRELA IBIRAPUERA BY YOO 
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Tabela 1 (continuação): Empreendimentos analisados no estudo 

Mês de 

Lançam

ento 

Bairro Endereço Empreendimento 

out-18 VILA CLEMENTINO Rua Dr. Diogo De Faria, 912 DIOGO IBIRAPUERA 

nov-18 SÃO MATEUS Av. Sapopemba, 13.302 NEOCONX SAPOPEMBA 

nov-18 VILA CLEMENTINO Rua Dr. Diogo De Faria, 946 ID HOME & LIFESTYLE 

nov-18 CONSOLAÇÃO Rua Dr. Penaforte Mendes, 160 FACTO PAULISTA 

nov-18 IPIRANGA Rua Antonio Marcondes, 194 VITA IPIRANGA 

nov-18 MOOCA Rua Serra Da Bocaína, 547 MÓBILE VIDA E LAZER 

nov-18 PERDIZES Rua Diana, 375 D' HOUSE PERDIZES 

nov-18 SAÚDE Rua Potenji, 71 LOUNGE 71 

nov-18 VILA MADALENA R. Prof. Nicolau de M. Barros, 163 ALBA 

nov-18 VILA MADALENA Rua Harmonia, 1.265 YOU, HARMONIA 

nov-18 VILA MARIANA R. Dr. Nicolau de S. Queiroz, 469 DOMY 

nov-18 PINHEIROS Rua Dos Pinheiros, 1057 Z. PINHEIROS 

dez-18 CHÁCARA KLABIN Rua Davi Hume, 25 LEGACY KLABIN 

dez-18 TUCURUVI Rua Cônego Ladeira, 297 LIVING EXCLUSIVE TUCURUVI 

dez-18 VILA CLEMENTINO Rua Dr. Bacelar, 682 CAB 682 

dez-18 MOEMA Al. Jauaperi, 411 ETERN IBIRAPUERA 

dez-18 CONSOLAÇÃO Rua Frei Caneca, 645 CHEZ VN FREI CANECA 

dez-18 JARDIM CUPECÊ Av. Cupecê, 1.260 WISE JARDIM PRUDÊNCIA 

dez-18 MOEMA Av. Lavandisca, 627 VISO MOEMA 

dez-18 PERDIZES Rua Turiassu, 1473 VN TURIASSU 1473 

 

Estes 109 empreendimentos apresentados na Tab. 1 foram distribuídos em seus respectivos EETUs 

na Tab. 2, que traz também informações referentes aos fatores considerados relevantes para as 

escolhas dos incorporadores em termos de localização, aplicadas a cada EETU. 

 
A Tab. 2 apresenta os seguintes dados: 

 

• Número de empreendimentos lançados no período em questão em cada EETU; 

• Distância média em relação a Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, Av. Brigadeiro Faria Lima 

e Av. Paulista, considerados os mais importantes centros de negócios da cidade de São Paulo, 

bem como a somatória total dessas distâncias; 

• Os zoneamentos baseados na legislação anterior; 

• IDH médio do região onde a EETU está inserida; 

• Valor médio por metro quadrado dos empreendimentos lançados durante o período de análise. 
 

Tabela 2: Comportamento dos atributos relevantes em todos os EETUs que receberam empreendimentos 

EETU 

Número de 

Empreen-

dimentos 

Dist. 

Berrini 

[km] 

Dist. 

Faria 

Lima 

[km] 

Dist. 

Paulista 

[km] 

Somatória 

das 

distâncias 

[km] 

Zoneamento 

anterior 

IDH médio 

Distritos 

Valor m² 

médio 

Rebouças 15 4,9 2,0 2,5 9,4 
ZER, ZM-3a e 

ZM-3b 
0,980 R$ 16.057 

Ibirapuera 11 2,9 3,4 4,9 11,2 

ZER, ZCPa, 

ZCPb e ZM-3a 

e ZM-3b 

0,981 R$ 14.063 

Vila 

Madalena 
10 6,5 3,8 4,2 14,5 ZM-2 e ZM-3a 0,979 R$ 13.339 
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Tabela 2 (continuação): Comportamento dos atributos relevantes em todos os EETUs que receberam 

empreendimentos 

EETU 

Número de 

Empreen-

dimentos 

Dist. 

Berrini 

[km] 

Dist. 

Faria 

Lima 

[km] 

Dist. 

Paulista 

[km] 

Somatória 

das 

distâncias 

[km] 

Zoneamento 

anterior 

IDH médio 

Distritos 

Valor m² 

médio 

Vergueiro 9 6,2 4,8 2,6 13,6 

ZCPa, ZCPb e 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,970 R$ 12.096 

Jabaquara 6 5,6 5,7 5,4 16,7 

ZCPa, ZCPb e 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,950 R$ 10.150 

Alcântara 

Machado 
6 13,4 11,4 7,9 32,7 

ZCPa, ZCPb e 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,922 R$ 8.137 

Borges 

Lagoa 
5 5,2 4,5 3,8 13,5 

ZCPa, ZCPb e 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,960 R$ 13.139 

Chácara 

Klabin 
5 7,4 6,6 4,8 18,8 

ZCPa, ZM-2, 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,960 R$ 9.917 

Nove de 

Julho 
5 6,3 3,7 0,4 10,4 ZCPb e ZM-3b 0,958 R$ 17.926 

Avenida 

Sumaré 
4 8,2 5,2 3,8 17,2 

ZM-1, ZM-3a e 

ZM-3b 
0,977 R$ 12.893 

Metrô 

Sumaré 
4 6,3 3,4 2,8 12,5 ZER e ZM2 0,978 R$ 11.917 

Vinte e 

três de 

maio 

4 6,7 4,6 1,4 12,7 ZCPa e ZCPb 0,938 R$ 12.918 

Cupecê 4 7,1 9,4 11,1 27,6 

ZCPa, ZM-2, 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,855 R$ 7.427 

Radial 

Leste 
3 18,0 16,2 12,6 46,8 

ZM-1, ZM-2 e 

ZCPa 
0,871 R$ 7.130 

Santo 

Amaro 
3 3,4 6,4 9,1 18,9 

ZER, ZM-2, 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,965 R$ 10.990 

Pompéia 2 8,6 5,9 5,0 19,5 
ZM-2, ZM-3a e 

ZM-3b 
0,977 R$ 10.715 

Butantã 2 4,2 2,7 5,6 12,5 
ZER, ZM-1 e 

ZM-2 
0,928 R$ 10.238 

Luiz 

Dumont 

Vilares 

2 16,3 13,5 10,3 40,1 
ZM-1, ZM-2, 

ZCPa e ZCPb 
0,899 R$ 7.426 

Consola-

ção 
2 7,2 4,3 1,4 12,9 ZCPb e ZM-3b 0,965 R$ 16.077 

Francisco 

Morato 
2 4,0 4,6 8,0 16,6 

ZER, ZM-1, 

ZM-2, ZCPa e 

ZCPb 

0,915 R$ 8.232 

Anhaia 

Mello 
2 13,6 12,4 9,4 35,4 ZCPa e ZCPb 0,875 R$ 7.182 

Sapopem-

ba 
1 21,4 20,8 18,4 60,6 ZCPa e ZM-2 0,804 R$ 6.091 

Inajar de 

Souza 
1 13,5 10,7 9,1 33,3 ZCPa e ZM-2 0,878 R$ 6.963 

Conceição 1 6,1 7,4 8,2 21,7 

ZCPa, ZCPb e 

ZM-3a e ZM-

3b 

0,909 R$ 8.779 
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A tabela está hierarquizada pelo número de empreendimentos que cada eixo recebeu, iniciando 

pelo maior em direção ao menor, usando como critério de desempate em caso de quantidades 

iguais a área aproximada ocupada pelas quadras classificadas como EETU em cada um. Nesta 

mesma linha, alguns eixos muito longos foram divididos em seções de até cinco quilômetros de 

extensão cada, para que não se perdesse o critério comparativo e para evitar distorções que possam 

surgir devido às diferenças regionais existentes entre os bairros cruzados pelas longas avenidas. 

Além disso, foram considerados apenas eixos que receberam, no mínimo, um empreendimento.  

 

Os dois EETUs que receberam mais empreendimentos, Ibirapuera e Rebouças, são os únicos que 

estão a menos de cinco quilômetros de distancia de todos os centros comerciais, apresentam IDH 

muito elevado (entre os quatro maiores da cidade) e zoneamento anterior menos favorável à 

instalação de empreendimentos do que o atual (nenhum com CA = 4 e ainda incluíam ZERs). Em 

seguida temos o eixo Vila Madalena, terceiro colocado entre os que receberam mais 

empreendimentos, apresentando parâmetros semelhantes aos dois primeiros, exceto por estar um 

pouco mais longe da região comercial da Berrini, e por seu zoneamento anterior ser ainda menos 

favorável à implantação de empreendimentos (o que, teoricamente, poderia torna-lo ainda mais 

atrativo). O quarto colocado, trecho da Av. Vergueiro compreendido entre a Av. 23 de Maio e a 

Av. Lins de Vasconcellos, apresenta somatória de distância dos centros comerciais menor que o 

terceiro colocado, mas pertence ao distrito da Vila Mariana, sétimo maior IDH da cidade. Já o 

quinto colocado, Eixo denominado Jabaquara, está a pouco mais de cinco quilômetros de todas as 

regiões comerciais e pertence ao distrito da Saúde, décimo maior IDH.  

 

Esta breve observação dos cinco primeiros colocados, ao demonstrar que todos eles apresentam 

os três atributos levantados (ainda que em maior ou menor medida), reforça não só a relevância 

destes, mas também a importância de observá-los em conjunto para cada região. Entre o terceiro 

e o quarto colocado, por exemplo, há apenas um empreendimento de diferença no recorte da 

amostra, e a somatória das distâncias entre os pontos de referência de cada um e as principais 

regiões comerciais é maior no terceiro colocado do que no quarto. No entanto, a região da Av. 

Vergueiro fica no distrito com o sétimo maior IDH da cidade, e a da Vila Madalena, no segundo e 

terceiro IDHs mais altos. No entanto, somente IDHs altos não significam maior atratividade para 

os empreendedores, conforme exemplo do eixo da Av. Sumaré, que está totalmente inserido no 

distrito de Perdizes, com o terceiro maior IDH de São Paulo – porém, está em 13º lugar na 

somatória das distâncias para os polos comerciais e recebeu somente quatro empreendimentos 

dentro do recorte da amostra.  

 

Os dados levantados trazem ainda o valor de metro quadrado médio praticado na comercialização 

das unidades dentro de cada eixo, o que pode ser um dado interessante à medida que vai além de 

apenas estar ligado à dimensão “renda” da composição do IDH. Ele nos permite observar que o 

eixo com metro quadrado mais valorizado da cidade é o da Av. Nove de Julho, mas este recebeu 

apenas cinco empreendimentos e está em nono lugar entre os eixos mais procurados. A região do 

Jardim Paulista e da Bela Vista, pelas quais o eixo Nove de Julho se distribui, vem sendo 

verticalizada e densamente ocupada há algumas décadas, o que deixa pouco espaço para novos 

empreendimentos e, consequentemente, contribui para valorizar os espaços restantes (em conjunto 

com outros fatores). Uma lógica semelhante, de observação do contexto, pode ser aplicada ao sexto 

colocado do levantamento, o Eixo Alcântara Machado. Este se encontra muito afastado dos 

principais centros comerciais (19º lugar), distribui-se pelo 14º e 26º colocados entre os distritos de 

maior IDH, apresenta os mesmos zoneamentos anteriores do que os eixos Jabaquara e Vergueiro, 

e mesmo assim atraiu seis empreendimentos, o mesmo número do quinto colocado. Novamente, 

observar o contexto da região pode ajudar a entender o caso particular: a Zona Leste, onde está 

localizada a Av. Alcântara Machado, apresenta poucas regiões de elevada verticalização e, dentre 
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as existentes, esta é a mais valorizada. Ainda que os valores praticados não sejam altos em 

comparação com as Zonas Sul e Oeste, o trecho entre a Av. Paes de Barros e a Av. Conselheiro 

Carrão representam locais de valorização imobiliária dentro da microrregião, o que pode ser 

interpretado pelos empreendedores como uma oportunidade em termos de localização.  

5. DISCUSSÃO 

Considerando a importância do tema da mobilidade urbana nas metrópoles atuais, o presente 

trabalho parte do princípio que há uma relação de interdependência entre o PDE, a melhora da 

mobilidade em São Paulo e o papel do mercado imobiliário local neste processo, à medida que o 

PDE impõe, entre outras determinações, diretrizes para formatação de produtos imobiliários que 

visam ter impacto positivo na mobilidade urbana. O principal instrumento de aplicação dessas 

mudanças dentro do PDE foi a criação das zonas de EETU, orientadas para estimular o 

adensamento populacional no entorno das principais articulações do transporte público e 

paralelamente desestimular o uso do automóvel individual. Observando a importância destas 

regiões para o novo contexto legal de ocupação da cidade e dos objetivos do PDE em relação à 

melhora da mobilidade urbana, e sabendo-se que um dos pilares para o atingimento destes 

objetivos é aumentar a quantidade de pessoas residentes nas proximidades dos acessos ao 

transporte público, foram identificadas as regiões de EETU que foram mais atrativas aos 

empreendedores que atuam nos mercados de médio e alto padrão, dentro de um recorte temporal 

coerente com o período de adaptação das incorporadoras às mudanças impostas, a fim de explorar 

os atributos que possam explicar estas preferências. 

 

Neste ponto cabe traçar um paralelo entre o que os empreendedores do mercado imobiliário 

buscam fazer e o que os compradores de unidades residenciais buscam ao definir em qual 

empreendimento comprarão sua unidade. Assumindo que este público fará escolhas racionais e 

buscará maximizar sua utilidade dentro do que seus recursos disponíveis lhe permitem, a escolha 

será sempre pelo empreendimento cuja percepção de atributos valorizados embarcados seja maior, 

dentro de um mesmo patamar de preço em comparação aos demais. Na outra ponta desta dinâmica 

estão os responsáveis por ofertar estes produtos: os empreendedores imobiliários, que também 

querem atender ao máximo possível os anseios de seu público-alvo para garantir um bom patamar 

de vendas e, consequentemente, atingir o retorno esperado do investimento. Estreitando esta 

abordagem para o quesito localização, o cliente que busca um empreendimento para adquirir uma 

unidade residencial vai escolher aquele que estiver melhor localizado, dentro do leque de ofertas 

disponíveis no patamar de preço com o qual ele pode arcar; os incorporadores, por sua vez, além 

de tentarem identificar quais são as regiões mais desejadas por seus clientes, precisam lidar com 

uma série de outros fatores que limitam ou impossibilitam a aquisição de terrenos e 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários nestas regiões. O processo de seleção e 

aquisição de terrenos em São Paulo para desenvolvimento de atividade imobiliária depende de 

legislação e zoneamento favorável, características físicas adequadas do terreno, entorno 

apropriado e disponibilidade de venda por parte dos atuais proprietários num patamar de valores 

que viabilize o negócio. Depois de superadas todas essas condições, a localização precisa, ainda, 

ser percebida pela incorporadora como objeto de desejo do público-alvo (as características do 

empreendimento podem variar para se adequar ao valor e perfil do cliente, mas há um limite para 

isso, dado pelo custo de se embarcar determinados atributos e pelo próprio custo de aquisição do 

terreno; se for necessário reduzir muito o valor de venda ou elevar demais o padrão do produto 

para torna-lo atrativo, a redução das margens de lucro podem fazer o negócio de deixar de ser 

interessante para o empreendedor) para que faça sentido desenvolver um empreendimento ali. 
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Nos itens a seguir serão abordados, primeiramente, o aspecto legal que proporcionou uma 

mudança na forma de ocupação das regiões estudadas, servindo dessa forma de incentivo às 

incorporadoras para a implantação de empreendimentos imobiliários e, em seguida, serão 

apresentados dois aspectos práticos considerados atributos importantes em termos de localização 

para o público-alvo das incorporadoras, e que portanto também as estimula a buscar terrenos para 

seus empreendimentos nestes locais. 

5.1. Zoneamento Anterior x Zoneamento Atual 

A Lei Municipal 13.885, de 25 de agosto de 2004, regia o zoneamento anterior da cidade, dispondo 

sobre todas as suas formas de ocupação e parâmetros urbanísticos, assim como a Lei 16.402/2016 

faz atualmente. E também como a Lei de Zoneamento atual, ela detalhava e distribuía 

ordenadamente pela cidade as diretrizes propostas no Plano Diretor Estratégico vigente à época 

(Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002), que apresentava uma diferença fundamental em relação 

ao atual ao não propor regiões que funcionassem como propulsoras da melhoria da mobilidade 

urbana. Ainda que existissem regiões nas quais o Coeficiente de Aproveitamento era 4, assim 

como nas zonas de Eixo atuais, elas não tinham qualquer ligação com a presença de infraestrutura 

de transporte público e ocupavam uma área menor da cidade em comparação a hoje. Este ponto é 

fundamental para entender a ocupação das zonas de Eixo, que hoje atraem os empreendedores 

devido a diversos fatores, mas entre os principais está o incentivo que a lei oferece de maior 

aproveitamento do terreno. 

 

As condições legais de ocupação representam ponto de partida para a escolha da localização de 

novos empreendimentos por parte das incorporadoras, e as regiões de Eixo são mais atrativas 

devido aos parâmetros urbanísticos mais favoráveis. Esta informação poderia explicar, 

isoladamente, a potencial maior atração de empreendimentos em todos os eixos da cidade, mas há 

mais um ponto fundamental a ser explorado, referente à legislação anterior: ela foi a primeira 

legislação urbanística de São Paulo aprovada após a criação do Estatuto das Cidades, no qual 

estava prevista a criação das Operações Urbanas Consorciadas. Assim sendo, o PDE de 2002 

previa a criação destes dispositivos legais que tivessem por objetivo estimular a ocupação e 

dinamização de determinadas regiões da cidade, nas quais o coeficiente de aproveitamento seria 

quatro, o mais alto permitido, mediante compra de créditos construtivos em leilões a serem 

realizados pela Prefeitura. Estes créditos construtivos, chamados de CEPAC (Certificados de 

Potencial Adicional de Construção), nada mais são do que o equivalente ao direito de construção 

de área computável adicional adquirido por meio de pagamento (assim como no caso do 

pagamento de outorga onerosa nas demais áreas), porém referindo-se às localidades pertencentes 

às Operações Urbanas. O funcionamento das operações e a aquisição de CEPACs estão sujeitos às 

determinações de lei específica elaborada para cada operação, mas os dois pontos principais que 

são comuns a todas as operações criadas (e ainda em vigor) são o aumento do coeficiente de 

aproveitamento do terreno e a obrigatoriedade de reinvestimento de todos os recursos arrecadados 

com a venda de CEPACs à iniciativa privada dentro do perímetro da mesma operação. Ou seja, 

trata-se de um instrumento que visa desenvolver tais regiões utilizando recursos privados de duas 

maneiras: o próprio investimento nos empreendimentos imobiliários e a venda de créditos 

construtivos para estes próprios empreendimentos que serão reinvestidos no mesmo local. 

 

O incentivo à ocupação e os investimentos públicos em infraestrutura destas regiões fez com que 

elas se tornassem muito atrativas aos empreendedores, que passaram a focar seus investimentos 

nas regiões de Operação Urbana. No entanto, há uma quantidade determinada de CEPACs a serem 

disponibilizadas em cada uma delas, prevista em cada lei específica, e que foi ao longo dos anos 

comercializada através da emissão de editais de leilões públicos, nos quais o valor mínimo do 
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metro quadrado adicional de potencial construtivo já estava pré-determinado, e vinha subindo 

conforme os leilões se sucediam e a demanda aumentava. Atualmente, devido à ausência de editais 

publicados para realização de leilões de CEPACs e ao elevado valor inicial praticado, tais regiões 

perderam atratividade aos olhos dos empreendedores3, ao mesmo tempo em que foi aprovada a 

LPUOS atual, trazendo as regiões de Eixo com parâmetros urbanísticos de aproveitamento de 

terreno semelhantes ao da maioria das Operações Urbanas. 

 

Portanto, um dos fatores identificados como potencialmente capazes de explicar a preferência dos 

incorporadores por determinados EETUs é o contexto legal de zoneamento e parâmetros 

urbanísticos, cujas mudanças recentes transformaram as regiões mais procuradas em locais 

favoráveis à instalação de empreendimentos imobiliários residenciais, tanto pela instituição dos 

EETUs em substituição a ZMs e ZCPs, quanto pela proximidade de regiões que se valorizaram 

recentemente graças às Operações Urbanas, cujo modelo de funcionamento vem dando sinais de 

esgotamento, tanto pelo término do estoque de CEPACs quanto pelos valores de comercialização 

elevados do restante, que inviabilizam a efetivação dos negócios. 

5.2. Facilidade de Acesso aos Principais Núcleos de Escritórios 

Atala (2018), em seu trabalho a respeito de atributos de moradia e localização residencial, 

apresenta os resultados que Wideman e Kelly4 (2011) e Abibi5 (2011) obtiveram em suas pesquisas 

a respeito das preferências da população em termos de escolha de moradia, segmentando os 

atributos por idade e momento do ciclo familiar. Em ambos os estudos, os atributos ligados à 

localização são predominantes no momento da escolha de uma nova residência, independente da 

faixa etária ou do perfil familiar. Dentre os atributos de localização, a proximidade de acesso ao 

transporte público aparece em todos os segmentos, e a proximidade do trabalho predomina na faixa 

etária de 25 a 44 anos, em todos os perfis familiares. Estes resultados evidenciam não só a 

importância da facilidade de acesso ao transporte público na escolha da localização do imóvel a 

ser adquirido para moradia, como a relevância da proximidade do local de trabalho para a 

população mais jovem, cuja faixa de idade considerada no estudo responde pela maior parte da 

pirâmide etária de São Paulo6. 

 

Em seguida, Atala apresenta os resultados de sua própria pesquisa a respeito do tema, com 103 

respondentes residentes na cidade de São Paulo, utilizando segmentação similar. Uma das 

conclusões apresentadas é que, dos 10 atributos declarados como mais relevantes pelos 

respondentes (independente da segmentação), 9 se referem à localização, sendo que o considerado 

como mais relevante em termos absolutos é a proximidade do trabalho.  

 

Partindo das informações contidas neste referencial bibliográfico sobre a relevância da 

proximidade do trabalho para a decisão a respeito de localização de moradia, foram levantados 

dados acerca das distâncias entre os EETUs estudados e os principais centros de escritórios da 

                                           
3 CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção; disponível em https://cbic.org.br/wp-

content/uploads/2017/09/Apresentacao_Dr_Vladimir.pdf, acessado em 29/03/2019 
4 WIDEMANN, B e KELLY, J F, What matters most ? Housing preferences across australian population, Grattan 

Institute, 2011. 
5 ABIBI , A.E. Proposta de Metodologia para Reconhecimento de Anseios de Segmento do Mercado Residencial: 

Construção de um Protocolo para Estruturação de um Banco de Dados na Cidade de São Paulo. 2009. 148p. 

Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.São Paulo , 2009. 
6 Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, disponível em http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-paulo_sp, 

acessado em 12/04/2019 

https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Apresentacao_Dr_Vladimir.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Apresentacao_Dr_Vladimir.pdf
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-paulo_sp
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cidade – Av. Paulista, Av. Faria Lima e Av. Eng. Luís Carlos Berrini. Para isso, foram 

considerados pontos geográficos aproximadamente centrais em cada uma das regiões, a saber: 

 

• Berrini: cruzamento com R. Hilário Furlan; 

• Faria Lima: cruzamento com Av. Cidade Jardim; 

• Paulista: cruzamento com R. Pamplona. 

 

Conforme visto anteriormente, no momento da tomada de decisão a respeito da localização de 

novos empreendimentos residenciais, as incorporadoras buscam atender aos anseios de suas 

demandas e, de acordo com os estudos realizados por Atala (2018), citados acima, a proximidade 

do local de trabalho é um fator de suma importância para a maioria dos potenciais compradores de 

unidades residenciais. Portanto, com base nessas informações é razoável concluir que as 

incorporadoras buscarão locais para instalar seus empreendimentos residenciais que estejam 

próximos às principais regiões de concentração de postos de trabalho na cidade e, portanto, ao se 

observar os EETUs mais procurados na Tab. 2, a proximidade de grandes centros comerciais é um 

fator possivelmente responsável por torná-los mais atrativos 

5.3. Qualidade de Vida nos Bairros Analisados, Segundo o IDH 

A partir da análise dos dados apresentados na Tab. 2, é possível notar que os EETUs que  

receberam mais empreendimentos também pertencem às regiões que possuem os IDHs mais 

elevados da cidade, o que pode explicar a procura maior por empreendimentos nestas regiões por 

parte de potenciais compradores e, conforme discutido anteriormente, leva também os 

incorporadores a buscarem terrenos nestas localidades. Antes de discutir o papel do IDH como 

fator relevante para a tomada de decisão dos incorporadores em termos de localização, será 

apresentado a seguir um breve resumo sobre sua construção e panorama de aplicação como forma 

de medir a qualidade de vida da população de uma determinada região. 

 

O IDH foi desenvolvido pelos economistas Mahbub Ul Haq, paquistanês, e pelo indiano Amartya 

Sem, vencedor do prêmio Nobel de Economia de 1998, com o intuito de criar um índice capaz de 

medir a qualidade de vida em cada país levando em consideração aspectos que vão além da 

dimensão econômica somente, medida renda per capita dos habitantes, como acesso a educação e 

saúde. O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) utiliza este índice, que 

varia entre zero e um, para elaborar seu relatório anual de desenvolvimento humano (RDH) e 

acompanhar a evolução de cada país nestes aspectos. De acordo com trecho da descrição exposta 

no próprio site do PNUD, “o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento 

humano (...) e tem o grande mérito de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e fomentar o 

debate7.”  

 

Os três pilares que constituem o IDH são medidos da seguinte forma8: 

 

• Saúde – partindo do princípio que locais com níveis elevados de saúde geral da população 

apresentam expectativa de vida mais longa, este aspecto é medido pela expectativa de vida da 

população ao nascer; 

• Educação – este aspecto é resultado da combinação de dois fatores: um que olha para o 

passado, através da média de anos que os adultos atualmente com 25 anos receberam de 

                                           
7 Disponível em http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html, acessado em 

02/04/2019 
8 Idem. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html
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educação até o momento; e outro que olha para o futuro, através da média da expectativa de 

anos de educação que uma criança receberá ao longo de sua vida, considerando o momento em 

que ela entra em idade escolar; 

• Padrão de vida – é medido através da renda nacional bruta per capita, expressa de forma a 

considerar a paridade do poder de compra constante, tendo o valor do dólar em 2005 como 

referência (lembrando que este é um índice criado inicialmente para comparar a evolução da 

qualidade de vida em diferentes países, daí a necessidade de um índice que equalize os valores 

de cada moeda). 

 

De acordo com o último Relatório de Desenvolvimento Humano9 (RDH) completo divulgado pela 

PNUD, em 2015, o IDH do Brasil é 0,755, o que o coloca em 75º lugar, dentro 188 nações 

avaliadas10. Países com índices acima de 0,8 são considerados em situação de “muito alto 

desenvolvimento humano”, como é o caso da Noruega, primeira colocada, com IDH de 0,944, 

seguida de Austrália, Suíça e Dinamarca, com 0,935, 0,930 e 0,923, respectivamente. Neste grupo 

estão também dois vizinhos latino-americanos, a Argentina e o Chile, em 40º e 42º lugar, 

respectivamente. O grupo do Brasil, composto por países com “alto desenvolvimento humano”, 

reúne nações com índices entre 0,7 e 0,8, e nossa posição nos coloca a frente de países como 

Ucrânia (81º) e China (89º), mas atrás de Cazaquistão (56º), Irã (69º) e Venezuela (71º).  

 

Este panorama, analisado de maneira conjunta com as condições políticas e socioeconômicas de 

alguns países citados, abre espaço para uma observação a respeito das generalizações contidas no 

índice. Em primeiro lugar, o IDH não leva em conta muitos aspectos relevantes para se determinar 

o nível de qualidade de vida em um país inteiro, como desigualdade de distribuição de renda, 

intolerâncias raciais ou religiosas e participação da população na política, somente para citar 

alguns. Além disso, é um índice que se baseia em outros índices calculados com base em “médias”, 

o que pode mascarar a realidade de parte da população, caso seja um país com elevado nível de 

desigualdades, assim como o Brasil. Este raciocínio sugere que a metodologia de cálculo do IDH 

pode levar a um resultado mais eficaz em termos de capacidade de representar a realidade de uma 

região quando se trata de uma área menor e mais homogênea, como uma cidade ou um bairro, do 

que no caso de um país inteiro.  

 

Voltando à análise dos dados da tabela, inserindo os valores de IDH dos EETUs mais procurados 

numa comparação com o ranking de IDH dos países, teríamos 13 regiões com índices mais altos 

do que os da Noruega, primeiro colocado da lista. Isso significa que o nível de qualidade de vida 

nestas regiões é altíssimo, com elevados padrões de educação, saúde e renda per capita. Podemos 

entender o impacto disso nas escolhas dos empreendedores em termos de localização através da 

ótica proposta por South e Crowder (1997, apud Atala, 2018), que afirma que “a suburbanização 

é em parte desejo de segregação em que os agregados familiares de classe superior se mudam para 

se distanciar daquelas famílias de classe mais baixa”. Também neste sentido, Hallam (1992, apud 

Pascale, 2005) defende que pessoas com orçamentos semelhantes tendem a ocupar as mesmas 

comunidades, tornando-as mais homogêneas. Tais afirmações sugerem que bairros com um nível 

de renda elevado tendem a continuar atraindo moradores com nível de renda alto, com capacidade 

para arcar com valores elevados de metro quadrado para fins residenciais em prol da preferência 

por morar em regiões valorizadas da cidade. Conforme observado na Tab. 2, os EETUs de IDH 

médio mais elevado abrigam regiões que estão entre os metros quadrados de empreendimentos 

novos mais caros da cidade. Este dado representa um fator de atração para os incorporadores que 

                                           
9 Disponível em http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html., acessado em 

02/04/2019 

 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html
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buscam atender os anseios de suas demandas visando vender as unidades de seus 

empreendimentos. Em regiões nas quais a demanda absorve preços mais elevados, as 

incorporadoras que atuam nos segmentos abordados neste trabalho tendem a ter mais liberdade de 

atuação quanto à composição de custos dos empreendimentos, porque a chance de estes serem 

absorvidos pelo preço é maior. Portanto, é sob esta ótica de bairros valorizados pelo público-alvo 

de elevado poder aquisitivo que o alto nível de renda per capita dos EETUs analisados pode ser 

considerado um atributo que explica a preferência dos incorporadores. 

6. CONCLUSÃO 

O presente trabalho se propôs a realizar um estudo exploratório para identificação de potenciais 

atributos relevantes para as escolhas dos empreendedores em termos de localização de novos 

empreendimentos imobiliários, dentre as zonas de EETU, à luz das determinações do novo PDE 

de São Paulo. Foi apresentada uma breve revisão bibliográfica a respeito dos fatores relevantes na 

escolha de localização residencial do ponto de vista dos clientes finais, levando em conta que, no 

final do dia, as escolhas dos empreendedores estão diretamente ligadas à busca do atendimento 

das expectativas de seus consumidores. O que se identificou foi que, de maneira geral, as pessoas 

tendem a fazer escolhas baseadas em acessibilidade e características da vizinhança, o que vem de 

encontro aos resultados observados na análise da tabela que serviu de base para a identificação dos 

atributos relevantes para as escolhas dos empreendedores em termos de localização. Composta por 

todos os empreendimentos lançados entre 2016 e 2018 localizados em zonas de eixo e 

comercializados por valores a partir de R$ 6.000,00 por metro quadrado de área privativa, ela 

apresentou os 16 EETUs de São Paulo que receberam empreendimentos dentro dos recortes 

descritos. Por fim, com base na observação das características factuais dos bairros pelos quais 

transcorrem as quadras classificadas nestes dois EETUs, foram analisados os três atributos 

considerados mais relevantes para explicar as escolhas dos empreendedores acerca de localização 

para novos empreendimentos nas regiões da cidade: surgimento de oportunidades de formação de 

terrenos favoráveis à implantação de empreendimentos imobiliários devido à mudança de 

zoneamento; distância dos principais pólos comerciais da cidade; e qualidade de vida dos bairros.  

 

No entanto, a compreensão dos fatores que afetam as escolhas dos empreendedores acerca de 

localização não é uma ciência exata e está sujeita a uma série de variáveis que fogem ao alcance 

dos dados tratados neste estudo. Ainda que seja possível, através da observação dos três atributos 

elencados aqui, compreender alguns dos principais elementos levados em conta pelos 

incorporadores no momento de escolha de localização de seus novos empreendimentos, é 

importante entender que estes não são os únicos e que outros fatores podem ser ainda mais 

relevantes do que estes em determinados casos. Seguindo este raciocínio, cabe destacar que 

observar individualmente a participação de cada fator pode deixar de lado uma abordagem mais 

integrativa, que envolve compreender como a dinâmica da relação entre eles funciona em cada 

região. Dada a complexidade do tema e das múltiplas variáveis que afetam o contexto em que está 

inserido, olhar para as interações entre os atributos identificados permite ampliar o olhar sobre o 

assunto e trazer novas conclusões para esta análise. Esta questão da interação é possivelmente o 

aspecto que melhor explica a preferência pelos EETUs das avenidas Ibirapuera e Rebouças, que 

ocupam o topo da tabela, pois estes apresentam, concomitantemente, os melhores indicadores nas 

três variáveis observadas. 

 

Além de considerar a análise da interação entre os fatores, é interessante destacar que os três 

atributos considerados como mais relevantes na escolha dos empreendedores em termos de 

localização são oriundos de dimensões distintas (legislação, localização em relação a outros locais 

relevantes e questões socioeconômicas), mas possuem uma importante característica em comum, 
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e que está alinhada com as premissas da atividade imobiliária: o prazo no qual estão sujeitos a 

sofrer alterações significativas. Conforme visto ao longo do trabalho, a tomada de decisão a 

respeito da aquisição de um terreno para instalação de um empreendimento imobiliário acontece 

cerca de 1 ano e meio a 2 anos antes do momento de lançamento do mesmo, e por volta de 4 anos 

antes de sua conclusão, de modo que a decisão de investimento é, necessariamente, baseada em 

expectativas a respeito do comportamento do mercado e das demais variáveis envolvidas ao longo 

dos anos seguintes. Os três fatores aqui elencados como relevantes para esta tomada de decisão se 

referem a questões que dificilmente sofrerão alterações muito significativas dentro deste prazo, o 

que oferece segurança à analise do empreendedor: a legislação urbanística vigente tem prazo 

previsto de duração e uma revisão ou substituição das leis que compreendem o PDE e o 

zoneamento da cidade não acontecem sem consulta e participação dos principais players do 

mercado e da população; a constituição e consolidação de novas centralidades ou eixos de 

escritórios comerciais é um processo que também está atrelado a fatores que determinam o 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em geral, e portanto também levam alguns 

anos; por fim, os níveis de qualidade de vida da população de uma região dependem de fatores 

que, novamente, levam alguns anos para serem alterados de maneira relevante. Toda atividade 

empreendedora envolve tomadas de decisão com base no que é possível analisar ou prever, o que 

não a torna imune ao imprevisível e imponderável. No entanto, é justamente por se estar sujeito 

ao que não é possível prever que é necessário analisar cuidadosamente os aspectos sobre os quais 

se tem informações que permitem fazer algum tipo de previsão, e é aí que está a importância dos 

atributos aqui elencados terem características temporais que se encaixam às da atividade 

imobiliária, permitindo que os empreendedores tomem decisões com base em cenários que tendem 

a não sofrer grandes alterações em curto prazo. 

 

Por último, é possível afirmar que a distância dos principais centros de negócios da cidade, o nível 

de qualidade de vida da região e a oportunidade deixada por um zoneamento anterior desfavorável 

à implantação de empreendimentos imobiliários têm sido fatores relevantes para as escolhas dos 

empreendedores em termos de localização, desde a entrada em vigor no novo PDE de São Paulo, 

dentre os EETUs. No entanto, ao se observar dados da cidade inteira, principalmente devido ao 

fato de tratar-se de uma megalópole com diversas “micro-cidades” de realidades muito distintas 

dentro de si, novas nuances são adicionadas à análise, o que sugere que novos estudos podem 

aprofundar o estudo exploratório dentro de regiões específicas. 
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