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ABSTRACT 

Since the world economic reorganization occurred in the 1970´s, the demand for business centers in São 
Paulo and other regions have increased dramatically. The need for this demand has been changing and, 
due to technological and transport revolution, new business centers have been created in several 
metropolis where high technology offices, conventions, services and lodging have been grouped together, 
known as mixed-use developments.  
 
In this context, the right bank of Pinheiros river was appointed as a case-study in this project, given the 
fact that such region holds the largest concentration of mixed-use developments in São Paulo, attracting 
huge money inflows to the area. The status of this region as an attraction point for mixed-use 
developments will be validated through the analyses of such developments, which have been chosen 
according to its location, to the urban transformation, and to the impacts in the city’s image caused by 
them.  

RESUMO 

Com a reestruturação econômica mundial ocorrida a partir de meados da década de 70, houve um 
crescimento da demanda por centros de escritórios em São Paulo, assim como em outras regiões urbanas 
do mundo. As necessidades dessa demanda também foram se alterando e, possibilitados pela revolução 
tecnológica e dos transportes, foram sendo criados, em várias metrópoles, novos centros de negócios onde 
associam-se escritórios de alta tecnologia a comércio, convenções, serviços e hospedagem num único 
local, conhecidos como empreendimentos de uso misto. 
 
Neste contexto, a marginal direita do rio Pinheiros foi escolhida como estudo de caso neste trabalho, por 
ser atualmente a região de maior incidência de empreendimentos de uso misto em São Paulo, atraindo 
grandes investimentos neste setor. O posicionamento da região da marginal direita do rio Pinheiros como 
receptora de empreendimentos de uso misto será validado através da análise de alguns empreendimentos 
dessa natureza, selecionados em função de sua localização e das transformações que causam no espaço 
urbano e na imagem da cidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

Diante do impacto que os novos mega empreendimentos de uso misto construídos na marginal 
direita do rio Pinheiros tem causado na paisagem urbana, optou-se neste artigo em estudar como 
se deu a formação de uma centralidade que foi capaz de receber este tipo de empreendimento, 
valorizando a região e reconhecendo-a hoje como um novo “Cartão-Postal” para a cidade de São 
Paulo. Portanto, serão abordados neste artigo aspectos que reconhecem a vocação da marginal 
direita do rio Pinheiros como sendo uma região apta a receber empreendimentos de uso misto. 
 
A criação desta nova imagem na marginal está bastante associada à reestruturação econômica 
mundial ocorrida a partir de meados da década de 70, quando houve um crescimento da demanda 
por centros de escritórios e sua relação espacial com o ambiente urbano sofreu profundas 
transformações. O perfil das necessidades da demanda também foi alterado e novos centros de 
negócios de alta tecnologia associados a comércio, convenções, serviços e hospedagem num 
único local, denominados empreendimentos de uso misto, passaram a surgir, em maior escala, 
em várias metrópoles. De acordo com Cerqueira (2004), “As metrópoles, anteriormente 
industriais, agora são essencialmente focadas nos serviços. Além dos serviços, as atividades de 
controle e decisão do setor produtivo, acrescidos da internacionalização das empresas e da 
reestruturação da divisão do trabalho, fazem com que a demanda por espaços de escritórios 
venha crescendo.”   
 
Vale lembrar que a internacionalização da economia foi possibilitada em função da revolução 
tecnológica nas áreas de informática e telecomunicações, do desenvolvimento nos meios de 
comunicação e no setor de transportes, fazendo com que o mundo ficasse conectado em tempo 
real, independente da distância. Várias metrópoles passaram a se especializar em uma nova 
função, concentrando grande parte das atividades econômicas e tornando-se os principais nós de 
interligação do sistema capitalista. Essas metrópoles foram chamadas por Sassen (1991) de 
“Cidades Globais”.  
 
Com essa explosão urbana, surge naturalmente uma tendência para a formação de novos centros 
de negócios, que aliada à facilidade de acesso às informações e ao aumento do número de meios 
de transporte, fez com que as atividades industriais começassem a se “ramificar” para áreas 
periféricas a partir dos grandes centros, que até então se caracterizavam como áreas rurais.  
Aliado a isso, as empresas também começaram a perceber outras vantagens em se deslocar para 
áreas periféricas, como por exemplo, valores menores de terrenos e aluguéis, maior facilidade de 
acesso para a mão-de-obra mais barata e menos qualificada e desenvolvimento dos meios de 
transporte. Podemos considerar que esses centros de negócios se tornam bem sucedidos na 
medida em que conseguem introduzir conceitos ligados à economia de urbanização, juntamente 
com o contato face a face e os ganhos com economia de escala no ambiente dos serviços. 
 
Segundo Cerqueira (2004), os grandes centros urbanos atraem as grandes empresas e 
corporações, oferecendo-lhe as mais variadas opções de serviços e infra-estrutura. Uma área 
situada em uma região metropolitana, com uma economia urbana desenvolvida e especializada, 
com diversificada oferta de serviços, atividades de informação e conhecimento, além de 
avançada infra-estrutura e economias de escala, proporciona um ambiente atrativo para 
concentração de atividades de escritórios. 
 
Dentro do contexto acima, a marginal direita do rio Pinheiros foi escolhida como objeto de 
estudo neste trabalho, pois atualmente é a região que mais tem atraído grandes investimentos 
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neste setor, podendo encontrar muitos exemplos de empreendimentos que atendem ao conceito 
uso misto. Serão levantados os principais aspectos que caracterizam a marginal direita como 
sendo um local com um diferencial competitivo para a implantação desses empreendimentos, 
reconhecendo a vocação da região como receptora de empreendimentos de uso misto. 
 
Para validar o posicionamento da região da marginal direita do rio Pinheiros como receptora de 
empreendimentos de uso misto, foram eleitos alguns empreendimentos dessa natureza 
considerados elementos-chave, em função de sua localização e das transformações que causam 
no espaço urbano e na imagem da cidade. Entre eles estão os complexos World Trade Center, 
Centro Empresarial Nações Unidas, Morumbi Shopping/ Market Place Shopping, Shopping 
Villa-Lobos e o Eldorado Business Tower, atualmente em construção. Embora todos eles 
estejam situados na marginal direita do rio Pinheiros, limitada em seus dois extremos pela R. 
Verbo Divino e Parque Villa-Lobos, não necessariamente fazem parte do mesmo núcleo urbano. 
O trecho da marginal correspondente às Avenidas Bandeirantes e Av. Roque Petroni Jr., 
expandindo-se para a Av. Eng. L. C. Berrini, já apresenta a idéia de centralidade mais 
consolidada, no entanto, os outros trechos da marginal direita do rio Pinheiros, apesar de já 
começarem a apresentar sinais de expansão, pontuados pelo surgimento de empreendimentos de 
uso misto, ainda não constituem, necessariamente, núcleos urbanos na escala da cidade, porém 
configuram uma faixa de atratividade ao longo da marginal direita do rio Pinheiros.  
 
Neste artigo será feita uma análise destes grandes empreendimentos, baseada em alguns atributos 
considerados importantes para este tipo de empreendimento. Será analisado também se existe 
alguma relação entre as características do empreendimento e o seu posicionamento na marginal 
direita do rio Pinheiros, em função da existência de delimitações de núcleos urbanos 
diferenciados. 
 
A partir do que foi exposto, será possível concluir quais são os atributos que levam a marginal 
direita do rio Pinheiros a ser, atualmente, uma região atrativa para receber empreendimentos em 
que há a associação de atividades de escritórios de alta tecnologia e serviços ligados à comércio, 
convenções e hospedagem em um mesmo espaço, denominados empreendimentos de uso misto. 
Hoje é clara a tendência destes empreendimentos estarem concentrados na marginal direita do rio 
Pinheiros, com isso, é importante que saibamos identificar quais são os atributos da região que 
levam a esta tendência de ocupação. 
 

2. FORMAÇÃO E ASPECTOS QUE CONFIGURAM QUALIDADE DE CLUSTERS 

O conceito de cluster é a formação de um lugar central de atividades que, no caso dos centros de 
negócios, concentram espaços de escritórios como a atividade principal. Com a evolução das 
atividades de serviços, aliadas à revolução tecnológica, esses centros de negócios foram 
absorvidos pelas cidades e hoje se pode dizer que essa é uma tendência de mercado que está 
sendo adotada mundialmente e que também estamos presenciando no mercado brasileiro. 

2.1. A Formação do Conceito de “Centralidade” 

Discutindo um pouco sobre o conceito de centralidade, são apresentados alguns estudos feitos 
para embasar a formação das aglomerações urbanas. De acordo com a pesquisa feita por 
Cerqueira (2004), esse estudos envolvem conceitos como o da economia de aglomeração, na 
qual há o resultado da aproximação espacial de atividades similares ou complementares em um 
espaço restrito. A classificação das economias de aglomeração mais comumente aceita segue a 
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seguinte ordem: Economia de Escala, Economias de Localização e Economia de Urbanização. 
Temos também a Teoria do Lugar Central, que é utilizada para os serviços que se utilizam do 
contato pessoal, uma vez que é pensada segundo as trocas físicas, sugerindo uma tendência de 
concentração. O mais importante princípio da teoria do lugar central é a economia de escala. 
Para finalizar temos o conceito da Rede de Cidades, que é pensada segundo as trocas não-
físicas, e ao mesmo tempo em que sugere uma tendência de dispersão, também apresenta forças 
de concentração. Ou seja, não basta apenas estarmos conectados “virtualmente” se não tivermos 
recursos humanos e materiais aptos para fazer a interconexão entre os circuitos globais. 
 
A partir daí, percebe-se que começam a surgir novas aglomerações dentro da mesma cidade, 
sendo importante lembrar que nessas aglomerações, fica difícil estabelecer uma fronteira entre os 
centros de negócios e os empreendimentos de uso misto propriamente ditos. Os dois possuem 
uma linguagem muito uniforme dentro da cidade, sendo que os empreendimentos surgem 
naturalmente, em decorrência de um processo de formação dos centros de negócios. Podemos 
defini-los como sendo um “pequeno cluster” envolvendo a escala dos edifícios, dentro de um 
“grande cluster”, mais abrangente, envolvendo a escala da cidade. 
 
De acordo com o ULI - The Urban Land Institute (1976), empreendimentos de uso misto 
(mixed-use) são caracterizados de acordo com as seguintes definições: três ou mais fontes de 
produção de receitas significativas; integração física e funcional significativa dos componentes 
do projeto e empreendimentos em conformidade com um plano coerente. Existe também uma 
classificação para empreendimentos multi-uso (multi-use) que tem se referido a apenas duas 
fontes de produção de receitas significativas. No entanto, para efeito de estudo neste trabalho, 
não será feita esta divisão, sendo utilizada apenas a denominação “empreendimentos de uso 
misto” a partir da integração de duas ou mais fontes de produção de receitas significativas.  

2.2 O Perfil dos Usuários dos Centros de Negócios e suas Necessidades Básicas 

Nesses centros de negócios é identificado um perfil de usuários e suas necessidades, sendo que 
eles são mais propícios a se concentrarem em centros de negócios em função das seguintes 
características: Contato face a face; Economia de escala; Imagem e Sinergia entre 
escritórios. A exigência de uma infra-estrutura avançada e adaptada para receber serviços 
especializados e de alto nível tecnológico, também é uma tendência de ocorrência nos grandes 
centros de negócios, dado que o perfil de usuários destes locais mostra-se cada vez mais exigente 
e conectado às transformações da era digital.  
 

3. O CLUSTER DA MARGINAL DIREITA DO RIO PINHEIROS – UM NOVO 
“CARTÃO POSTAL” PARA SÃO PAULO 

 A Vocação da Marginal Direita do Rio Pinheiros como Receptora de Empreendimentos 
de Uso Misto   

De acordo com a visão de Nobre (2000), a cidade de São Paulo passou por períodos de 
crescimento econômico que foram sempre marcados por uma determinada região da cidade, 
conforme segue cronologicamente: “o Centro que correspondia à época do café, a Paulista 
correspondendo à consolidação da indústria na década de 50, a região dos Jardins/Faria Lima, 
correspondendo à época do ´Milagre Brasileiro` e a região da marginal, de expansão presente e 
futura.” É justamente esta última região, a da marginal direita do rio Pinheiros, que será estudada 



 4

com maior destaque neste capítulo, pois além de ser uma área que se desenvolveu muito nos 
anos 80-90, ainda tem muito potencial de expansão futura. 
 
Focando na marginal direita do rio Pinheiros, podemos dizer que sua urbanização iniciou-se na 
região da Berrini, a partir de 1975, com os edifícios incorporados e construídos pela Bratke e 
Collet. Nesta época, as regiões do Centro, Av. Paulista e Jardins/Faria Lima já tinham se 
configurado como locais adaptados a receber edifícios de escritórios e o preço dos terrenos vagos 
atingiram valores muito altos. Com isso, a incorporadora Bratke e Collet vislumbrou, na região 
da Berrini, a solução para atingir um nicho de mercado para empresas de menor porte e que 
procuravam aluguéis mais baratos, pois essa ainda era uma área com uma grande oferta de 
terrenos a um preço bem mais acessível. Além disso, a área não só apresentava sistema viário e 
acessibilidade adequados, por situar-se próxima a avenidas de grande escoamento, como também 
estava próxima aos bairros residenciais de alta renda como Chácara Flora, Alto da Boa Vista e 
Brooklin. Isso seria um provável fator de atração de localização das empresas, já que seus 
executivos poderiam habitar nesses bairros e facilmente se locomover até suas empresas. 
 
Nos prédios incorporados e construídos pela Bratke e Collet, no período de 1975-1989, já se 
percebia a preocupação de Bratke em projetá-los com um sistema construtivo mais moderno, 
com vãos livres, sem pilares, para permitir maior flexibilidade de planta. No entanto, de acordo 
com Nobre (2000), existia também uma grande preocupação com a economia dos custos de 
construção. Com isso, os prédios foram projetados com número de elevadores restrito, fachadas 
pouco atraentes, apenas um subsolo em função da pouca profundidade do lençol freático da 
região e o térreo era utilizado como estacionamento ao invés de serem implantadas galerias de 
comércio neste pavimento, pois segundo Bratke, não havia demanda para isso na região. 
 
Porém com o tempo, a região foi valorizando bastante e percebeu-se que as características dos 
edifícios construídos nessa primeira fase mostraram-se inadequados para atrair empresas de 
maior porte e, além disso, não existiam opções de serviços básicos para atender à demanda da 
região. Com isso, começaram a entrar outros incorporadores na região, que passaram a adotar 
uma postura diferente para atender à nova demanda. E foi a partir da década de 90, que a região 
da marginal direita do rio Pinheiros realmente consolidou sua vocação de atração de sedes de 
grandes corporações, sendo que o grande projeto considerado um marco referencial foi o 
Edifício Centro Administrativo Philips, projetado pelo escritório Aflalo & Gasperini Arquitetos, 
executado entre os anos de 1987 e 1989.  
 
Apesar de ser um edifício de uso essencialmente de escritórios, o Edifício Nestlé (antigo Centro 
Administrativo Philips) deve ser citado neste artigo, pois já tinha características que o 
diferenciavam, como o terreno, por exemplo, que já possuía acesso tanto pela Avenida Eng. L. 
C. Berrini como pela Av. Nações Unidas; a implantação com as fachadas em diagonal à 
marginal, proporcionando ângulos de visões diferenciados e as fachadas também já consideradas 
algo inovador, pois utilizavam a linguagem de grelha estrutural, revestidas de granito e 
seccionadas por panos de caixilho cortina. Em relação às instalações internas, também podemos 
dizer que na época apresentavam um grande avanço em relação aos prédios existentes na região. 
Neste mesmo período, começaram a surgir na região outros prédios com fachadas revestidas com 
vidros e alumínio, transformando a arquitetura da região, agora não mais limitada ao monopólio 
de Bratke.  
 
A questão da mudança de localização também começa a ganhar força, pois a Avenida Eng. L. C. 
Berrini começa a apresentar os primeiros sinais de adensamento, sinalizando uma mudança de 
direção na construção de uma nova paisagem edificada às margens do rio Pinheiros. Neste 
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contexto, começam a surgir na marginal direita do rio Pinheiros os primeiros empreendimentos 
de escritórios conhecidos por agregar diferentes usos em um mesmo espaço, conhecidos como 
empreendimentos de uso misto. Entre eles está o World Trade Center São Paulo - WTC, 
também projetado pelo escritório Aflalo & Gasperini Arquitetos, executado entre os anos de 
1992 a 1995, e o Centro Empresarial Nações Unidas – CENU, localizado ao lado do WTC e 
projetado pelo escritório Botti & Rubin entre os anos de 1989 a 2002. Foi a maior obra 
idealizada pelo escritório, integrando uma sofisticada geração de centros de negócios entre as 
avenidas Eng. L. C. Berrini e Nações Unidas. Como o vizinho WTC, buscou destacar-se como 
referencial urbano-arquitetônico na região, concebido em função das amplas e incomuns 
dimensões do terreno e das vistas que proporciona em direção ao rio. 
 
Outro complexo multifuncional que também é de grande relevância para a região refere-se ao 
Morumbi Shopping/ Morumbi Office Tower/ Market Place Tower/ Market Place 
Shopping, que apesar de serem shoppings projetados separados inicialmente, hoje podem ser 
considerados como um único complexo, sugestionado por uma passarela sobre a avenida, que faz 
a ligação entre eles. Além deste complexo existente, está sendo construído ao lado do Market 
Place Shopping mais um complexo de quatro torres de escritórios, o Rochaverá Plaza, que se 
utilizará da infra-estrutura do complexo já existente para seu funcionamento, aplicando os 
conceitos de aglomeração e economia de escala.  
  
Assim como o Rochaverá Plaza, que se utilizará da infra-estrutura do complexo já existente, 
podemos citar outros casos, como o prédio do Itaú (antigo Bank Boston) e o Grand Hyatt Hotel, 
construídos um ao lado do outro, que também só foram implantados na marginal do rio 
Pinheiros, entre a ponte do Morumbi e as instalações da Rede Globo, por poderem se beneficiar 
da estrutura existente na região. Outro exemplo deste tipo de empreendimento refere-se ao 
Landmark Nações Unidas, um edifício de escritórios localizado ao lado do atual prédio da 
Nestlé, que inclusive em seu lançamento percebe-se que o forte apelo de marketing estava em 
justamente dizer que localizava-se ao lado de complexos como o CENU e o WTC. 
 
Isso acontece muito na região da marginal direita do rio Pinheiros, pois podemos observar com 
clareza a formação de um grande núcleo urbano, principalmente no trecho compreendido entre 
as Avenidas Bandeirantes e a Av. Roque Petroni Jr., desdobrando a formação dessa centralidade 
para os empreendimentos que estão inseridos neste núcleo. Ou seja, dentro deste grande núcleo 
urbano, que é a região como um todo, podemos encontrar dois tipos de empreendimento:  
- aqueles que, na escala do edifício, são considerados empreendimentos com um único uso, 
porém, na escala da cidade, em função de sua localização estratégica e de sua proximidade com 
empreendimentos de uso misto, acabam se beneficiando de aspectos ligados à concentração de 
atividades em um mesmo núcleo urbano; 
- aqueles que, na escala do edifício, são considerados empreendimentos de uso misto, reunindo 
em um mesmo espaço empreendimentos com atividades complementares; e na escala da cidade 
também estão inseridos em um núcleo urbano onde se observam as mesmas características de 
“centralidade” e “aglomeração” encontradas nos empreendimentos de uso misto.  
 
De acordo com Veronezi (2004), “Essas regiões passaram a aglomerar recursos humanos 
altamente qualificados, novas formas de cooperação produtiva e empresarial, serviços 
financeiros e gerenciais integrados, comércio varejista e entretenimento. Assim surgiram os 
centros de negócios, que concentram edifícios de escritórios e, mais recentemente, estruturas 
complementares às atividades principais como centro de convenções, hotéis e shopping centers”. 
 
Quando falamos em marginal direita do rio Pinheiros, a primeira região que nos vem à mente é 
justamente aquela correspondente ao trecho da Berrini, com seus grandes prédios de vidro e 
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alumínio, entre as Avenidas Bandeirantes e Av. Roque Petroni Jr. De fato esta foi a primeira 
região e a mais bem sucedida até o momento a ser desenvolvida na margem direita do rio 
Pinheiros, já apresentando a idéia de centralidade consolidada, onde percebemos que os mesmos 
aspectos que se aplicam para uma área urbana também podem ser aplicados para os 
empreendimentos inseridos nela. Porém podemos citar outros trechos da marginal direita do rio 
Pinheiros que tiveram seu desenvolvimento em fases distintas ou que atualmente apresentam 
grande potencial de desenvolvimento, limitados em seus dois extremos pela R. Verbo Divino e 
Parque Villa-Lobos. Esses trechos, apesar de já começarem a apresentar sinais de expansão, 
pontuados pelo surgimento de empreendimentos de uso misto, ainda não constituem, 
necessariamente, uma formação da idéia de centralidade na escala da cidade, porém configuram 
ainda assim, atratividade em toda a faixa ao longo da marginal direita do rio Pinheiros. 
 
Podemos dividir a faixa ao longo da marginal direita do rio Pinheiros em quatro regiões com 
características distintas: a primeira corresponde ao trecho entre o Parque Villa-Lobos e a Ponte 
Eusébio Matoso; a segunda ao trecho entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida Bandeirantes; a 
terceira ao trecho entre a Avenida Bandeirantes e Avenida Roque Petroni Jr. e a quarta 
corresponde ao trecho entre a Avenida Roque Petroni Jr. e a Avenida Verbo Divino. A seguir, foi 
feita uma ampliação de cada região, conforme indicado em “ANEXOS” (Mapas 01, 02, 03 e 
04), onde foram demarcados os principais empreendimentos existentes em cada área, 
identificados através de uma Linha do Tempo (ver “ANEXOS”- Fig.1). Nessa linha foram 
agrupadas todas as regiões da marginal, diferenciando-as por uma legenda de cores, onde é 
possível visualizar como se deu o crescimento da marginal direita do rio Pinheiros de uma forma 
mais completa, identificando quais regiões tiveram maior crescimento e qual foi o período em 
que isso ocorreu. 
 
No trecho entre a Av. Roque Petroni Jr. e a Av. Verbo Divino, encontra-se uma região que 
também desenvolveu um mercado de escritórios e comércio, porém em menor escala em relação 
à Berrini e com uma estratégia diferente da adotada pela Bratke-Collet. No início da década de 
80, essa região ficou conhecida pela construção do São Paulo Office Park, baseado no conceito 
americano do “office park” ; edifícios de escritórios baixos, rodeados por estacionamentos com 
tratamento paisagístico abundante. Mas talvez por ser uma localização mais distante, a região 
não teve um crescimento acelerado, se compararmos com a sua vizinha, a Berrini, fazendo com 
que o sistema de transportes público ainda seja mais precário, a infra-estrutura urbana menos 
desenvolvida e a paisagem menos verticalizada. Na época da construção do São Paulo Office 
Park, a legislação impunha restrições quanto à altura das edificações, porém atualmente a região 
encontra-se dentro da área de Operação Urbana, não encontrando mais este tipo de restrições. 
Atualmente, mesmo que em pequena escala, estão surgindo sinais de uma retomada de 
crescimento nessa região, com o anúncio da reforma dos edifícios ocupados antigamente pela 
Eletropaulo Metropolitana, readequando-os para abrigar empreendimentos de uso misto, além do 
lançamento de diversos empreendimentos residenciais nesta região.  
 
Já o outro lado da Berrini, no trecho entre a Ponte Eusébio Matoso e a Av. Bandeirantes, 
apresenta atualmente fortes sinais de expansão do setor terciário, com ofertas não só de edifícios 
de escritórios, como também de empreendimentos de uso misto. Entre os novos lançamentos, 
está a proposta de término da obra do antigo prédio da Eletropaulo, ao lado da Daslu, para 
transformá-lo em empreendimento de uso misto que agregará escritórios, hotel, residências e 
shopping center. É um empreendimento em parceria entre a W Torre e a Iguatemi Shopping 
Centers e tem previsão de entrega para 2008. Além deste, temos um grande empreendimento de 
uso misto que, de acordo com a percepção dos empresários, promete trazer bastante melhoria 
para a região.  É o Eldorado Business Tower, uma torre de escritórios situada na antiga área de 
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estacionamento do Shopping Eldorado, projeto do Aflalo & Gasperini Arquitetos, que terá 
conexão direta com o shopping (já inaugurado em 1981) e com a linha férrea da CPTM, com 
previsão de inauguração para outubro de 2007.  
            
Embora essa região apresente fortes sinais de expansão do terciário, não apresenta características 
de um núcleo urbano consolidado, sendo que o trecho entre a Av. Bandeirantes e a Av. Juscelino 
Kubitschek, local onde está situado o antigo prédio da Eletropaulo, mostra-se atualmente 
bastante desconexo, gerando dúvidas sobre a qual dos núcleos urbano adjacentes a ele irá se 
conectar. Talvez esta situação fique mais clara quando a reforma do antigo prédio da Eletropaulo 
finalizar e o seu uso como edifício de uso misto estiver caracterizado. Aliado a isso, a Operação 
Urbana Faria Lima, que prolongou a avenida nos dois sentidos, porém não englobando o projeto 
original na íntegra, que previa a ligação viária entre as avenidas Faria Lima e Eng. L. C. Berrini, 
também contribui para que a região permaneça fragmentada. Conforme Koulioumba (2002) 
apud Cerqueira (2004), “A falta de planejamento urbano, adicionada à segregação urbana, 
resulta em um tecido urbano fragmentado e desconexo. O novo Eixo Faria Lima-Berini, na zona 
sul de São Paulo, mostra-nos isso. Ou seja, temos nele, uma cidade cujas centralidades são 
constantemente redesenhadas (...) Logo, o que surgem são novas cidades dentro de uma mesma 
cidade.”  
 
No último trecho da marginal direita do rio Pinheiros, entre o Parque Villa-Lobos e a Ponte 
Eusébio Matoso, percebe-se ainda um adensamento bem menor e mais recente que nos outros 
trechos. Podemos encontrar alguns sinais pontuais de expansão do setor terciário, com oferta não 
só de edifícios de escritórios, como também de serviços. Como um grande exemplo de sucesso 
de um empreendimento de uso misto, podemos citar o complexo composto pelo Shopping Villa-
Lobos e uma torre de escritórios, inaugurado no ano de 2000 ao lado do Parque Villa-Lobos. O 
complexo conseguiu captar um público nobre que mora no bairro do Alto de Pinheiros e 
estimulou o desenvolvimento da região, pois atualmente estão em construção diversos edifícios 
residenciais de alto padrão nas proximidades. 
 
Devemos ressaltar também a tendência de haver também uma percepção dos empresários em 
reconhecer a expansão do mercado residencial, apto a atender a demanda gerada pelos 
empreendimentos de uso misto. Como podemos perceber atualmente, em todas as regiões da 
marginal existe a oferta de empreendimentos residenciais, principalmente no trecho entre a Av. 
dos Bandeirantes e a Av. Verbo Divino. Entre os empreendimentos em fase de entrega e 
lançamento, podemos citar o Mandarin, o Humanari, o The Gift e o AcquaLife. 
 

  Estratégias de Incentivo na marginal direita do rio Pinheiros 

No caso da marginal direita do rio Pinheiros, os primeiros empreendimentos que surgiram na 
década de 70 não tiveram incentivo do poder público, apenas da iniciativa privada, com os 
primeiros edifícios incorporados e construídos pela Bratke-Collet, na Av. Eng. L. C. Berrini. No 
final da década de 80, já com a região bastante valorizada e reconhecida pelo mercado 
imobiliário de escritórios da cidade, é que foi inaugurada uma nova fase não só do ponto de vista 
da diversificação arquitetônica, mas também do ponto de vista da diversificação de 
empreendedores. É neste contexto, entre as décadas de 80 e 90, que os fundos de pensão ou as 
entidades fechadas de previdência privada consolidaram-se como grandes formadores de 
poupança, constituindo a principal base econômica do mercado de ações e imobiliário.  
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No entanto, o processo de construção de uma nova imagem na região da marginal do rio 
Pinheiros contou não somente com incentivos dos promotores imobiliários e de investidores, 
assim como incentivos públicos também. Podemos perceber a atuação do poder público através 
da retirada da favela ao longo do córrego Águas Espraiadas, da construção da Av. das Águas 
Espraiadas e através das Operações Urbanas. A modernização dos trens metropolitanos e de suas 
passarelas high-tech, financiadas pelo governo, também passam uma imagem de modernidade, 
além do “Projeto São Paulo Pomar”, que consiste em uma parceria entre o poder público e a 
iniciativa privada, e que também merece destaque, pois promove a recuperação das margens do 
rio Pinheiros e sua despoluição. Quando passamos pela marginal, podemos perceber também a 
mega construção da ponte estaiada que, além de fazer a interligação entre as duas margens do 
rio, terá também finalidade estética, tendo um custo superior ao de uma ponte comum. Este 
certamente será mais um grande marco que reforçará a criação de um novo “Cartão Postal” na 
paisagem urbana dos grandes empreendimentos da região da marginal do rio Pinheiros.  
 

4. EMPREENDIMENTOS DE USO MISTO NA MARGINAL DIREITA DO RIO 
PINHEIROS 

 Análise dos Empreendimentos de Uso Misto 

Para ilustrar a construção deste novo “Cartão Postal”, foram eleitos alguns edifícios para análise, 
considerados aqueles que melhor representam a formação de uma economia de aglomeração, nos 
tempos de revolução tecnológica e internacionalização do capital. Entre os empreendimentos 
estão o Complexo WTC Business Tower/ WTC Hotel/ D&D Shopping, o Complexo Centro 
Empresarial Nações Unidas/Hotel Hilton São Paulo Morumbi, o Complexo Morumbi 
Shopping/ Morumbi Office Tower/ Market Place Shopping/ Market Place Tower, o 
Complexo Shopping Villa-Lobos/Edifício Villa-Lobos e o Complexo Eldorado Business 
Tower/Shopping Eldorado. Baseados nesses empreendimentos, alguns atributos que 
caracterizam a qualidade das regiões em que eles estão inseridos foram escolhidos para serem 
discutidos nesta análise. Entre eles estão: contato face a face, economia de escala, sinergia 
entre escritórios e imagem.  
 
Através da análise da percepção de concentração das regiões, da distância entre os centros e do 
grau de acessibilidade para pedestres, percebemos que a região que melhor propicia o contato 
face a face é aquela onde localizam-se os complexos WTC, CENU e Morumbi/Market Place. 
Nessa região, considerada de alta concentração de edificações superiores a 15 pavimentos, existe 
total integração entre todos os prédios dentro do mesmo complexo, podendo-se inclusive 
encontrar uma ligação subterrânea pela rua entre os dois grandes complexos WTC e CENU. 
Entre os Shoppings Morumbi e Market Place, também existe uma passarela sobre a avenida que 
corta os dois complexos, propiciando maior segurança aos pedestres. Em relação à acessibilidade 
fora do complexo, iremos abordar com maiores detalhes no aspecto sinergia entre escritórios, 
pois tem grande relação com o assunto transporte urbano. 
 
Já a região onde está localizado o Complexo Villa-Lobos merece destaque por ser considerada o 
extremo oposto em termos de concentração de edificações e de acessibilidade. É uma região que 
possui baixa concentração de edificações superiores a 15 pavimentos, praticamente sendo 
marcada pontualmente por algumas edificações. O local em que está inserido o empreendimento 
em estudo tem à sua volta o Parque Villa-Lobos e edifícios residenciais de altíssimo padrão, 
porém tem uma característica bastante ruim em termos de acessibilidade, pois é praticamente 
isolado de todo o seu entorno.  O empreendimento não tem acesso para as ruas atrás do 
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complexo, obrigando o pedestre ou o veículo a sair para marginal. Além disso, não existem 
calçadas adequadas para o uso do pedestre na marginal, nem estações de trem próximas e existe 
apenas uma linha de ônibus próxima, obrigando as pessoas a utilizarem carro ou ônibus fretado.  
 
A distância aos principais centros de negócios, apresentou-se, na média, mais desfavorável ao 
Complexo Villa-Lobos e mais favorável ao Complexo Eldorado Business Tower, com pequena 
diferença em relação aos empreendimentos localizados entre a Av. Bandeirantes e a Avenida 
Roque Petroni Jr.. Isso está relacionado à própria posição geográfica dentro da cidade, no 
entanto, podemos perceber que existe uma relação entre geografia e a estrutura de crescimento 
da cidade. Os trechos mais favoráveis situam-se próximos a avenidas de grande escoamento, 
como Av. Rebouças, Av. Juscelino Kubitscheck, Av. dos Bandeirantes e Av. Santo Amaro. No 
entanto, vale destacar outro aspecto bastante importante neste item, que é a própria 
acessibilidade entre os diversos centros de negócios que compõem a marginal direita do rio 
Pinheiros. Embora possam ser encontradas características urbanas diferenciadas ao longo da 
marginal, a conexão entre elas é muito favorável, pois a configuração da via interliga 
rapidamente uma rede de centros de negócios, estimulando o contato face a face. 
 
Ao se observar economia de escala e a sinergia entre escritórios, são comparadas a oferta da 
estrutura de serviços nas regiões estudadas. Onde estão localizados os complexos WTC, CENU e 
Morumbi/Market Place podem ser encontrados pelo menos três entre os melhores hotéis da 
cidade, sendo que dois deles fazem parte dos empreendimentos em análise, entre eles, Hilton 
Morumbi, WTC Hotel e Grand Hyatt Hotel. Quando comparam-se bares e restaurantes, 
academias de ginástica, agências bancárias, equipamentos de lazer e cultura e shopping center, as 
regiões dos complexos WTC, CENU e Morumbi/Market Place e Eldorado Business Tower se 
aproximam bastante. Vale destacar que no trecho onde está localizado o Eldorado Business 
Tower, apesar de apresentar uma oferta bastante grande de serviços, inclusive complementada 
pela existência dos Shoppings Iguatemi e Eldorado, apresenta esta oferta concentrada 
praticamente na Av. Faria Lima. Além disso, ainda existe uma faixa de ocupação residencial 
bem caracterizada entre a marginal e a Av. Faria Lima, em função de uma restrição de 
zoneamento.  Com isso, embora exista uma infra-estrutura de serviços na Av. Faria Lima que 
atenda tanto aos ocupantes dos escritórios concentrados ao longo da marginal e da própria Faria 
Lima, como ao bairro residencial situado entre as duas vias, este mesmo bairro acaba criando 
uma barreira e dificultando a formação de uma aglomeração urbana similar à encontrada na 
Berrini.Entre a Av. Bandeirantes e a Av. Roque Petroni Jr., a infra-estrutura de serviços também 
atende tanto aos ocupantes dos escritórios concentrados ao longo da marginal e da Berrini, como 
aos bairros vizinhos, caracterizados por uma ocupação residencial. Essa infra-estrutura de 
serviços de rua é complementada pela existência de três shoppings centers na região, entre eles o 
Shopping Morumbi, Market Place e D&D. Já o trecho onde está localizado o Complexo Villa-
Lobos apresenta grande diferença de concentração de serviços de oferta para baixo, o que 
representa um ponto desfavorável para esta localização, do ponto de vista em estudo. 
 
Já a estrutura de transporte coletivo, independente do trecho da marginal em questão, apresenta 
deficiências, pois ainda não existe oferta de linhas de metrô nestas regiões e a linha de trem 
metropolitano existente ao longo da marginal não faz interligação com outros tipos de transporte, 
fazendo com que ela seja subutilizada. O único trecho que podemos estabelecer uma futura 
conexão refere-se à conexão com a Linha 4–Amarela do metrô, em Pinheiros. Neste caso, o 
empreendimento Eldorado Business Tower leva uma vantagem comparativa de localização, pois 
além de estar posicionado ao lado da Estação Hebraica da CPTM, também está próximo à futura 
conexão com o metrô. Inclusive a inauguração dessa nova linha de metrô provavelmente deverá 
alterar a configuração de uso de corredor comercial que temos na Av. Rebouças atualmente. 
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Soma-se à carência de um sistema de transportes coletivos integrados na região, o fato das ruas e 
calçadas, no trecho entre a Av. Bandeirantes e a Av. Roque Petroni Jr., serem bastante estreitas e 
não possuírem um traçado urbano adequado a receber o desenvolvimento da região como um 
centro de negócios. De acordo com Nobre (2000), nessa região as vias apresentam problemas de 
conectividade e integração em sua malha urbana, fazendo com que o trânsito seja conturbado e 
que a inteligibilidade da área por parte dos pedestres seja prejudicada. A região também 
apresenta quadras muito extensas, dificultando o trânsito e diminuindo as condições de retorno 
de quem se encontra na marginal, além de contribuir para o aumento da desorientação do 
pedestre. Este fato poderia ser evitado, pois existem várias ruas sem saída na Berrini que 
poderiam ser conectadas à Av. das Nações Unidas. Já o trecho entre a Ponte Eusébio Matoso e a 
Av. Bandeirantes apresenta uma condição do sistema viário mais conexa, dado que a Av. Faria 
Lima foi projetada no início década de 70 já mostrando uma preocupação em constituir um 
centro de negócios para a cidade de São Paulo. 
 
A imagem de uma região pode ser qualificada a partir da quantidade de empreendimentos 
significativos localizados na mesma região de inserção. Neste caso, no trecho onde se localizam 
os complexos WTC, CENU e Morumbi/Market Place, podemos perceber que é a região onde 
aparecem o maior número de edifícios significativos, possuindo uma importância capaz de 
contribuir inclusive para a formação de um Cartão-Postal não só para a imagem da região, como 
para a imagem da marginal do rio Pinheiros como um todo. No trecho entre a Ponte Eusébio 
Matoso e a Av. Bandeirantes, podemos dizer que passou por um longo período de estagnação, 
sem receber novos investimentos. Porém atualmente, pretende se firmar como uma região em 
expansão, sendo que o novo Eldorado Business Tower, aliado ao novo empreendimento de uso 
misto na antiga sede da Eletropaulo, também devem trazer uma imagem positiva para a região. 
 
Após uma análise conjunta dos empreendimentos de uso misto, percebe-se que embora existam 
núcleos urbanos diferenciados ao longo da marginal, não existe uma relação marcante entre as 
características do empreendimento e o seu posicionamento, não sendo, portanto, o 
posicionamento um aspecto relevante para a determinação do tipo de empreendimento de uso 
misto encontrado em cada região da marginal. 

5. CONCLUSÃO 

 
O presente artigo teve como objetivo apresentar os atributos que levaram a marginal direita do 
rio Pinheiros a ser uma região atrativa para receber empreendimentos em que há a associação de 
atividades de escritórios de alta tecnologia e serviços ligados ao comércio, convenções e 
hospedagem em um mesmo espaço, denominados empreendimentos de uso misto. Para isso, 
foram abordados aspectos relacionados à formação dos centros, considerando a existência das 
economias de aglomeração (economia de escala, localização e urbanização). O principal motivo 
que pode caracterizar a formação dos centros é a idéia de um pequeno centro que gera as 
primeiras economias de escala e funciona como um indutor para a formação dos grandes centros 
de negócios. A concentração de escritórios e serviços, resultado da aglomeração, aparece como 
um ponto favorável para a localização desses centros. Aliado a isso, os centros devem possuir 
qualidades de acessibilidade, além da disponibilidade de terrenos vazios, com preços atrativos. 
 
A modernidade das instalações, com uma infra-estrutura avançada e adaptada para receber 
serviços especializados e de alto nível tecnológico, também mostrou-se como uma tendência de 
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ocorrência nos grandes centros de negócios, onde os usuários mostram-se cada vez mais 
exigentes e conectados às transformações da era digital.  
 
A questão da imagem também foi discutida como sendo um atributo essencial para caracterizar o 
local onde se desenvolvem os centros de negócios, considerando a necessidade de formação de 
um conjunto arquitetônico arrojado e imponente, aliado a projetos paisagísticos que valorizem os 
espaços livres. 
 
Estas afirmações foram validadas no estudo de caso, onde se observa que o trecho da marginal 
entre as Avenidas Bandeirantes e Av. Roque Petroni Jr., já apresenta a idéia de centralidade mais 
consolidada, com um avanço da infra-estrutura de serviços acompanhando o desenvolvimento do 
mercado de empreendimentos de uso misto na região. Porém sua estrutura viária não avançou no 
mesmo ritmo, apresentando-se bastante desconexa e com pouca qualidade urbanística. O sistema 
de transportes urbanos também apresentou poucas interligações, sendo este um grande problema 
que foi detectado ao longo de toda a marginal direita do rio Pinheiros, exceto em um ponto 
localizado na futura conexão com a linha 4 do metrô, em Pinheiros.  
 
O trecho da marginal entre a Ponte Eusébio Matoso e a Av. Bandeirantes apresenta atualmente 
sinais de expansão do mercado de empreendimentos de uso misto, sendo que sua infra-estrutura 
de serviços, praticamente concentrada na Faria Lima, procura acompanhar este desenvolvimento. 
No entanto, esta região não apresenta ainda características de um núcleo urbano consolidado, 
sendo marcado por uma forte ocupação residencial entre a marginal e a Av. Faria Lima. Isso 
acontece em função de uma restrição de zoneamento, conforme já abordado anteriormente, e só 
teríamos uma situação de núcleo urbano se houvesse uma flexibilização da legislação de uso e 
ocupação do solo na região dos Jardins. Ao mesmo tempo em que a situação atual permite que as 
residências ali instaladas sejam atendidas pela infra-estrutura de serviços e escritórios ao longo 
da marginal e da própria Faria Lima, também ocorre uma segregação das duas vias, impedindo 
que se forme uma aglomeração urbana similar à existente na região da Berrini. Além disso, o 
trecho entre a Av. Bandeirantes e a Av. Juscelino Kubitscheck, local onde está situado o antigo 
prédio da Eletropaulo Metropolitana e que atualmente está sendo transformado em 
empreendimento de uso misto, mostra-se atualmente bastante fragmentado, não sendo clara qual 
a sua área de intervenção. Essa situação pode melhorar com a inauguração deste edifício. 
 
Em relação aos trechos que são os limites extremos da região estudada, ou seja, entre o Parque 
Villa-Lobos e a Ponte Eusébio Matoso e entre a Av. Roque Petroni Jr. e a Av. Verbo Divino, 
pode-se dizer que apresentam um crescimento mais lento, se comparados com os trechos 
vizinhos, envolvendo questões de acessibilidade e imagem, entre outras. Inclusive a região 
próxima à Av. Verbo Divino, já recebeu iniciativas de expansão no passado e não obteve o 
retorno esperado. No entanto, atualmente, mesmo que em menor escala, essas regiões já 
apresentam sinais de expansão ou retomada de crescimento, reflexo da aglomeração urbana que 
acontece nas regiões adjacentes.  
 
De uma forma geral, podemos concluir que, embora o trecho da marginal compreendido entre as 
Av. Bandeirantes e Av. Roque Petroni Jr. seja o mais expressivo e o que mais contribui para 
consolidar a vocação da marginal como um local propício a receber empreendimentos de uso 
misto associados à alta tecnologia, os outros trechos da marginal direita do rio Pinheiros também 
já começam a apresentar sinais de expansão, em maior ou menor escala, pontuados pelo 
surgimento desta tipologia de empreendimento. Embora apresentem características diferenciadas 
e ainda não constituam, necessariamente, núcleos urbanos na escala da cidade, já configuram 
uma faixa de atratividade ao longo da marginal direita do rio Pinheiros, valorizando a região 
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como um todo e reconhecendo-a hoje como um novo “Cartão-Postal” para a cidade de São 
Paulo.  È importante ressaltar também que embora o trecho entre as Av. Bandeirantes e Av. 
Roque Petroni Jr. seja o mais expressivo, ainda apresenta muitos terrenos vagos, propiciando 
ainda mais o crescimento nessa região. 
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7. ANEXOS 
 

Fonte: http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/ s/ escala 
Mapa 01: REGIÃO AMPLIADA –Parque Villa-Lobos e Ponte Eusébio Matoso 
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Fonte: http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/ s/ escala 
Mapa 02: REGIÃO AMPLIADA – Ponte Eusébio Matoso e Avenida Bandeirantes 
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 Fonte: http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/ s/ escala 
Mapa 03: REGIÃO AMPLIADA – Avenida Bandeirantes e Avenida Roque Petroni Jr. 

 
Fonte: http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/ s/ escala 



 15

Mapa 04: REGIÃO AMPLIADA –Avenida Roque Petroni Jr. e Avenida Verbo Divino 
 

          
Fig. 1 – Linha do Tempo-Marginal Direita do rio Pinheiros 
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