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ABSTRACT 

This work evaluates the relation between the release of new office spaces, according to standards and to 
the location of such buildings within the city of São Paulo of 1940 the 2006, through the GIS, excluded 
the central area. The methodology involves the research of 1388 buildings of offices, including the 
processing of registration files by using GIS, considering low, average and upscale levels. Those results 
made possible the construction of a evolution timeline of the new commercial centers in the avenues. 
Therefore, the “peaks” of technological development in the real estate market were defined, probably as 
result of the economy performance and the incited competition, with positive impact in the final product 
quality. This process is could be seen in the maps were the largest concentrations of “specialized” 
buildings are. The understanding of this dynamics shall be used as a import tool for urban planning, 
considering the fast development of southern areas of the city, other issues as: the aggravation of the 
traffic problems, the price growth of certain areas, and the planning of future infrastructure improvments. 

RESUMO 

O trabalho avalia a relação entre o lançamento de escritórios, segundo padrões e suas localizações na 
cidade de São Paulo de 1940 a 2006, através do SIG, excluída a área central. 
A metodologia envolve a pesquisa de 1388 edifícios de escritórios, com fichas cadastrais processadas 
pelo SIG, nos extratos de baixo, médio e alto padrão. Na seqüencia localiza-se a evolução dos 
lançamentos e a formação dos novos centros comerciais nas avenidas: Paulista, Brigadeiro Faria Lima, 
Eng Luis Carlos Berrini e Juscelino Kubitschek (próximo a região da Faria Lima) e marginal do rio 
Pinheiros. 
Assim são caracterizados os “picos” de desenvolvimento tecnológico no mercado imobiliário, resultantes 
do aquecimento e da competição mais acirrada, com interferência na qualidade do produto final. Este 
processo é caracterizado nos mapas pela concentração de prédios “especializados”. Estas dinâmicas 
também interessam planejamento urbano, pois destes deslocamentos locacionais na direção sudoeste da 
cidade, emergem questões como: o agravamento dos problemas de trânsito, a valorização de certas 
localizações em detrimento de outras e a previsão de execução de intervenções e obras públicas. 
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1. A DINÂMICA LOCACIONAL E CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL DOS 
EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS DE 1940 A 2006. 

O deslocamento dos empreendimentos imobiliários para escritórios de alto e médio padrão deu-
se de modo paulatino e gradual, partindo do centro, nos anos 40, rumo às outras regiões, 
prioritariamente na zona sudoeste. 
A análise do deslocamento por região, conforme o estudo da divisão regional aponta a 
consolidação da zona sudoeste da cidade como principal centro de edifícios para escritório, com 
as unidades distribuídas nas diferentes regiões, que fazem parte do universo desta pesquisa de 
1388 edifícios de escritórios na cidade de São Paulo.  
Esse trabalho analisa as dinâmicas do mercado de edifícios comerciais de alto e médio padrão, 
na cidade de São Paulo.  Para realizar esta análise faz-se necessário considerar as razões 
históricas e econômicas para a formação do mercado imobiliário de alto nível, o que envolve o 
estudo do histórico da produção imobiliária, na cidade de São Paulo, as suas dinâmicas de 
deslocamento espacial, além dos fatores de impacto para a determinação do segmento de alto 
padrão.  
Observou-se, durante o levantamento dos dados para a realização desta pesquisa que, 
inicialmente, a não definição clara sobre padrão do imóvel desfavorecia a separação entre as 
categorias e a classificação dos mesmos, tal qual há hoje. Existiam, porém, padrões bem 
definidos com relação a espaços, regiões e áreas, as quais, em função de um ou outro fator, 
apresentavam-se mais valorizadas que as demais.  
Foi neste contexto que o edifício vertical mostrou ser uma solução estratégica para a 
multiplicação das áreas valorizadas porque permitia a certos espaços a amplificação prática da 
área vendável, numa equação cujo valor do terreno da região tem peso expressivo na 
classificação do imóvel. 

1.1.Região da Paulista 

A região Paulista é compreendida entre Alameda Santos, Avenida 23 de maio, Rua São Carlos 
do Pinhal e Rua Fernando de Albuquerque. Trata-se da região com maior número de prédios 
cadastrados, 175, com média de área construída de 6981m², o que representa um índice alto se 
comparado com as demais regiões da cidade. A região tem um excelente acesso ao transporte 
público, com Metrô e rede de ônibus, além de boa oferta de comércio, serviço e lazer.  
O primeiro registro dessa pesquisa refere-se ao edifício Regina, lançado em 1940. A década de 
40 tem média de 2300m², por empreendimento, classificados em sua totalidade como C.  
Na década de 50 houve o lançamento do conjunto Nacional. Ele elevou sobremaneira a média de 
área construída da região que atingiu 8005m². Nela ocorreram 6 lançamentos, sendo 4 deles na 
própria avenida. O Conjunto Nacional foi obra do empreendedor José Tjurs, que contratou o 
arquiteto David Libeskind. O edifício não foi apenas um marco para época, mas ganhou o título 
de ter sido o primeiro Shopping da América Latina (de acordo com o site oficial do 
empreendimento www.ccn.com.br). 
 Na década de 60, a média de área construída por empreendimento foi elevada para 6058m². Nele 
houve 21 lançamentos, sendo 10 na própria avenida.  O Edifício Elijass Gliksmanis, localizado 
na Av. Paulista 1106, possui 18432m². Este foi um importante empreendimento e na época 
“rivalizava” com o conjunto Nacional em importância. 
A década de 70 ocorreu uma consolidação definitiva da Av. Paulista. Nesta época aconteceram 
48 lançamentos, cuja média de área construída, por empreendimento, ficou em 7637m². O 
edifício Sumitomo Paulista foi o primeiro empreendimento da região a obter a classificação A, 
com: infra-estrutura de ar-condicionado central, boa oferta de elevadores e relação de vagas que, 
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além das características arquitetônicas, foram importantes para o destaque do empreendimento. 
Dos 48 empreendimentos lançados na década, 26 na própria avenida. 
O comportamento da década de 80 foi similar a anterior, porém ocorreram menos lançamentos. 
Assim, houve apenas 28 lançamentos, com média de área construída de 7690m², dos quais 
apenas 9 foram na própria avenida. Isto é provavelmente um indicador de que os terrenos eram 
mais disputados, com preço elevado e começaram a rarear na região. Apesar da média de área 
por empreendimento ser relativamente alta, apenas 3 obtiveram a classificação A, os edifícios: 
Banco ABL,  Ourinvest e o Vitória Plaza. 
No período compreendido entre 1990 e 1998, ocorreram 26 lançamentos, com média de área 
construída de 5040m². Deles, apenas 4 estavam na própria avenida, confirmando a tendência 
anteriormente observada de saída da avenida, em direção às áreas limítrofes. 
No período final, posterior a 1998, ocorreram 16 lançamentos com média de área construída 
6398m². Deles, apenas 3 estavam na própria avenida.  
A progressiva migração dos edifícios para as áreas limítrofes à avenida, fez com que a média de 
área construída caísse um pouco ao longo das décadas. Assim, nos bairros limítrofes, como na: 
Bela Vista, Cerqueira César e, ainda, parte dos jardins após a Al. Santos, há prédios voltados aos 
pequenos proprietários e locatários. 
Por outro lado, o lançamento dos edifícios: YKK e o comendador Alberto Bonfiglioli trouxeram, 
novamente, a possibilidade de melhoria nos estoques da região, voltando a oferecer oportunidade 
para empreendedores de áreas coorporativas na região. 

1.2. Região dos Jardins 

A região dos Jardins abrange o quadrilátero formado pelo perímetro compreendido pela Al. Jaú, 
R Estados Unidos, Av Rebouças e R. Rafael de Barros. Além dessa área, a região dos Jardins 
agrega, também, parte do bairro de Pinheiros, da Av. Heitor Penteado até a Av. Pedroso de 
Moraes, limitando-se ao norte pela R. Cardeal Arco Verde e ao Sul pela zona estritamente 
residencial dos Jardins.  
A região é favorecida pela presença de infra-estrutura de transporte público, disponível na Av. 
Paulista. Dispõe, ainda, dos benefícios agregados à localização da região, cercada por bairros 
residenciais já consolidados e de alta renda.  
A região abriga a expansão comercial, surgida depois da consolidação da Av. Paulista. Apresenta 
um aumento progressivo na quantidade de prédios a medida que se aproxima da av. Paulista e da 
al. Santos. 
O estoque total de área construída tem a média, por empreendimento, de 3595m², sendo 
basicamente formado por empreendimentos de padrão B e C. O primeiro edifício registrado na 
região é o Vicente Gravina, situado à R. Pamplona 935. Os registros mais freqüentes 
começaram, na região dos Jardins, na década de 60, quando houve 3 lançamentos, todos 
classificados como C e área média construída de 2634m². 
 Na década de 70 ocorreu a consolidação imobiliária da região. Houve a melhora da 
classificação, a área média construída subiu de 2634m² para 5127m², por empreendimento, com 
13 lançamentos. O fato mais marcante, na época, foi o lançamento do Edifício IBM, o primeiro 
empreendimento classificado como A, na cidade de São Paulo. 
 A década de 80 foi marcada por um pequeno recuo no número de lançamentos, 11 ao todo, e a 
média de área construída caiu para 3344m². O estoque ficou inferior à média anterior da região, 
sem registro de empreendimentos A, e com forte presença de empreendimentos C. 
Nos anos de 1990 e 1998, houve 37 lançamentos, 6 deles classificados como A, embora a média 
de área construída dos empreendimentos tenha voltado a cair, para a marca dos 2950m², 
qualificando pior o estoque geral. Devido ao fato da al. Santos não estar incluída na região dos 
Jardins, a média geral da região esteve muito baixa, além de diretamente associada a presença de 
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empreendimentos voltados aos profissionais liberais, autônomos e empreendedores detentores de 
áreas inferiores a 100m².  
 No período de 1998 até 2003, houve 20 lançamentos registrados na região dos Jardins com a 
média por empreendimento melhorando significativamente, passando para 4228m². Dentre os 
empreendimentos lançados 4 são classificados como A.. 

1.3. Região da Faria Lima 

A região denominada de Faria Lima corresponde à própria avenida, mais as duas ruas paralelas 
no sentido da Av. Paulista e as demais ruas até a Marginal do Rio Pinheiros, excetuando-a.  
A Avenida Faria Lima teve sua construção iniciada na segunda metade dos anos 1960, com o 
alargamento do trecho da Rua Iguatemi, compreendido entre o Largo da Batata, em Pinheiros e o 
cruzamento desta com a Av. Cidade Jardim, no Itaim Bibi (atual praça Luís Carlos Paraná), 
cruzando todo o bairro denominado Jardim Paulistano. As obras foram iniciadas em 1967, na 
gestão do prefeito José Vicente Faria Lima e concluída na gestão de Paulo Maluf. Com o 
falecimento do seu incentivador, dois anos depois, a nova artéria recebeu o seu nome.  
Dada a sua posição interna aos bairros mais tradicionais de São Paulo, e com o excesso de 
lançamentos na região da Av. Paulista, foi natural a criação de um novo pólo comercial, 
localizado estrategicamente, cercado por bairros de alto padrão. 
Os lançamentos anteriores a abertura da Av. Faria Lima, localizados nas adjacências do que hoje 
é a avenida, remontam ao ano de 1948, na região próxima a av. Cidade Jardim e a av. 9 de Julho. 
O estoque, até a década de 70, foi totalmente dominado pelos edifícios comerciais, de padrão C.  
Na década de 70, na região da  Faria Lima, houve 38 lançamentos, com médiade área construída  
igual a 5302m², por empreendimento. O estoque deixou de ser exclusivamente C, passando a 
contar, também, com uma representação significativa de empreendimentos de padrão B. 
No final da década de 70 e início da década de 80, ocorreu a definitiva consolidação da região.  
Apesar do pouco expressivo número de lançamentos, na década de 80, apenas 9, o estoque 
passou a ter edifícios com 7520m² de área construída média . Além do mais, ainda não havia a 
parte do trecho final da avenida até a av. Hélio Pelegrino. Portanto, a região estava ainda 
fisicamente limitada, cercada por áreas cujo zoneamento era, e ainda é, estritamente residencial e 
sobretudo horizontal. 
No período posterior, com a abertura da Avenida em direção a Helio Pelegrino e a possibilidade 
de interligação com outro centro comercial, já consolidado, o da Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 
houve uma série de 11 grandes lançamentos, entre 1990 e 1998. 
 O estoque passou a ter área média construída superior a 8000m² (8144m²). Houve o lançamento, 
em 1994, do edifício L’arche, hoje HSBC tower. Algumas das empresas imobiliárias consideram 
o imóvel como o primeiro edifício comercial de padrão A+. Nessa pesquisa, porém,  adotou-se o 
Edifício CENU Torre Norte, como o primeiro lançamento desta categoria. 
No período seguinte, entre 1999 e 2004,  o cruzamento das avenidas Faria Lima com Juscelino 
Kubitschek foi a região que concentrou grande número de lançamentos de altíssimo padrão. Dos 
15 lançamentos da região, 9 foram de padrão A+. Não há registro, na cidade de São Paulo, de 
concentração tão significativa de lançamentos A+, em uma área tão pequena e em tão pouco 
tempo. A média de área construída, por empreendimento, foi de 13178m². Considerando-se 
apenas os A e A+ esse número se eleva para 16631m².  
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1.4. Região do Itaim 

Compreende a região localizada entre as avenidas Nove de Julho, Hélio Pelegrino, São Gabriel e 
Marginal Pinheiros, excluindo a Av Faria Lima e a Rua Iguatemi. 
Grande parte dos empreendimentos está concentrada na região localizada entre as avenidas Nove 
de Julho e Juscelino Kubitsheck. 
A região tem estrutura de transporte público é regular, não dispondo de sistema ferroviário, seja 
ferroviário seja metroviário, apesar de relativamente próxima de áreas servidas por eles. 
Atualmente, é possível deslocar-se por meio de corredores de ônibus, tanto na Av. Nove de Julho 
quanto na Av. São Gabriel. 
Os primeiros registros dos edifícios comerciais, a partir de 1940, referem-se aos da década de 60, 
cujo estoque foi quase totalmente classificado como C. Basicamente, os lançamentos registrados 
estão situados na Av. Nove de Julho. Houve 3 lançamentos, nesse período, com média de área 
construída de 1266m². 
Por sua vez, a década de 70 apresentou um impacto significativo no bairro, alterando as 
características locais, com diversos lançamentos residenciais e comerciais. A região, de área 
relativamente pequena, localizada no quadrilátero, formado pelas Av. São Gabriel, Av. Nove de 
Julho, Av. Faria Lima e a Av. Juscelino Kubitsheck, tem apenas 132,4 hectares². O bairro passou 
a ser um dos mais verticalizados da cidade de São Paulo. Teve 25 lançamentos de edifícios 
comerciais, na década de 70, com a média de área construída de 3731m², por lançamento. 
Destaca-se, neste período, o estoque cuja totalidade é de edifícios classificados como C.  
A década de 80 teve 17 lançamentos e a média, de área construída por empreendimento, subiu 
consideravelmente, indo para 5391m². Dentre estes 17 lançamentos, 16 são classificados como 
B, melhorando as características gerais dos empreendimentos. Parte dessa melhoria deve-se ao 
lançamento do centro empresarial São Luiz, em 1982/83, com três blocos. Cada um deles com 
11270m² de área possível de comercialização.  
 O período compreendido entre 1990 e 1998 teve 35 lançamentos na região do Itaim. O bairro 
passou a ter grandes empreendimentos residenciais, intermediados por empreendimentos 
comerciais, mas ainda não se observou o estoque coorporativo, visto que apenas 4 dos 35 
imóveis lançados, são classificados como  A . A média de área construída dos empreendimentos 
ainda era baixa e não passou dos 3554m², por unidade comercial. Com a média de área 
construída inferior a média da década anterior, o bairro passou a se estruturar, também, com 
empresas de serviço e de médio porte, atendendo não só as grandes corporações estrangeiras 
como o micro mercado. 
O período posterior a 1998 teve 37 lançamentos, com média de área construída subindo para 
6465m², por empreendimento, quase duas vezes maior que a média anterior. Dos 37 
empreendimentos lançados, 13 se qualificavam como A e 4 como A+. Novamente, o mercado 
local sofreu alteração na qualificação do ocupante final. Os empreendimentos passaram a 
oferecer áreas para empresas de porte maior e multinacionais. 
Atualmente, a região tem oferta heterogênea, com estoque diversificado e capaz de atender desde 
empresas de grande porte até pequenos empreendedores e profissionais liberais. 

1.5.Região Berrini 

A região Berrini se localiza entre: a Av. Bandeirantes e Av. Roque Petroni Jr.. Tem como eixo 
principal a Av. Eng Luiz Carlos Berrini, mas exclui a Marginal do Rio Pinheiros e Av. das 
Nações Unidas. Caracteriza-se pela ocupação progressiva das áreas ao redor da Av. Engenheiro 
Luiz Carlos Berrini, por intermédio e participação ativa da construtora Bratke e Collet.  Em 
entrevista ao Boletim Arcoweb,  o arquiteto BRATKE, que recebeu críticas pelos prédios que 
construiu na região da avenida Luís Carlos Berrini, por não ter criado um sistema urbano mais 
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interessante, uma vez que a produção foi pensada prédio a prédio, afirma: “Isso é uma visão 
distorcida. Eu não tinha a Berrini totalmente à disposição para projetar, nada era meu, nenhum 
metro quadrado. No início, existia uma corretora do bairro, que procurava os terrenos, e a 
construtora do meu irmão, a Bratke Collet, construía. Às vezes, apareciam terrenos em forma de 
L, em forma de T. Ou seja, não tinha como dominar o processo. A solução volumétrica estava 
condicionada às condições de morfologia dos terrenos e da legislação municipal. Por isso, eu não 
tive oportunidade de fazer um projeto como Brasília, onde, por exemplo, estava tudo livre. Esse 
processo da Berrini acontece há 30 anos”. 
Este processo, com a participação da construtora Bratke e Collet, marcou a região como um 
centro comercial importante. Na década de 70 teve início o processo de ocupação comercial, 
com 3 lançamentos. Um deles de grande porte, com 11.040m², o edifício Morumbi Plaza Berrini 
que teve a média de área construída de 2400m², por empreendimento, destacando-se dos demais.  
Na década de 80 observa-se o lançamento de 26 empreendimentos, com média de área comercial 
construída de 4015m², por lançamento. Em ambas as décadas, 70 e 80, não houve nenhum 
lançamento classificado como A. 
O período compreendido entre 1990 e 1998 teve 27 lançamentos, com áreas construídas médias 
de 5140m², que atribui característica não coorporativa ao estoque da região. Depois de 1998, a 
média de área construída elevou-se consideravelmente, indo para 7943m² de área construída por 
empreendimento. 
Pode-se observar, no perfil da região, que os empreendimentos distribuem-se de maneira 
praticamente uniforme, nos trechos compreendidos entre a Av. Bandeirantes e a Av. Jornalista 
Roberto Marinho. A análise dos mapas permite observar, conforme as datas de lançamento, que 
a ocupação ocorreu a partir da av. Eng Luiz Carlos Berrini e, posteriormente, distribuiu-se para 
as ruas vizinhas. 
Apesar da ocupação comercial, a região ainda precisa melhorar seu sistema de transporte 
público. Por outro lado, a proximidade com regiões de renda mais elevada, como o Itaim, o 
Brooklin e o Morumbi, coloca a região Berrini como candidata a tornar-se uma das zonas 
preferidas para a expansão de novos empreendimentos comerciais. 

1.6.Chácara Santo Antônio 

A região da Chácara Santo Antônio localiza-se mais ao sul e distante dos outros centros 
comerciais, entre a R da Paz, Av João Dias e Av. Adolfo Pinheiro. Suas características são 
diferentes das outras regiões analisadas porque muitos dos seus empreendimentos não passam de 
três pavimentos e boa parte deles tem apenas um único ocupante. 
Desde 2001, a região esta sendo atendida pelo trem urbano de superfície, na marginal do rio 
Pinheiros. Tem o acesso facilitado, também, pelo corredor de ônibus, na Av. Santo Amaro. 
Ainda assim, o tráfego na região é difícil e congestionado, fazendo com que a escolha da região 
seja bastante desfavorável.  
Os primeiros empreendimentos comerciais identificados surgiram nos anos 70. Teve 2 
lançamentos classificados como B, com média de área construída de 2958m², por 
empreendimento. 
Os anos 80 representaram impulso para a região. Os 19 lançamentos, 6 deles classificados como 
A, tem  poucos pavimentos. Tiveram basicamente ocupantes únicos, numa ocupação tipicamente 
horizontal. A média de área construída por empreendimento subiu dos 2958m² que 
caracterizaram os anos 70, para 7263m². Assim, a região começou a adquirir as características 
que tem hoje.  
Algumas multinacionais de grande porte, especialmente do segmento farmacêutico, como: a 
Pfizer,  Shering Plough e a Merck Sharp & Dohme estabeleceram as suas sedes brasileiras,  
nessa região.  
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Outro segmento de destaque foi o setor de tecnologia. Empresas como: a Oracle, a Sun e a 
Accenture também elegeram a região para suas sedes no país.  
Com esse perfil, o mercado imobiliário passou a focar a região e os lançamentos já não mais 
reproduziam o padrão horizontal e de poucos andares, originalmente projetados.  
Os empreendimentos desta região estão mais concentrado em duas ruas, a Verbo Divino e a 
Alexandre Dumas, que respondem por 84% do estoque total da região.  
O período entre 1990 e 1998 teve 22 lançamentos, apresentando média de 6493m², de área 
construída por empreendimento. A média, apesar de menor quando comparada ao período 
anterior, ainda foi muito alta. Dos 22 lançamentos, 16 foram classificados como A, qualificando 
a região como uma das mais definidas da cidade de São Paulo, do ponto de vista coorporativo.  
O momento posterior a 1998, compreendido entre 1999 e 2004, teve 9 lançamentos, dos quais 
apenas 2 foram classificados como A. Neste período, a média de área construída dos 
empreendimentos diminuiu sobremaneira, caindo para 4149m², por empreendimento. 
As dificuldades de transporte público e o aumento significativo do tráfico de veículos na 
marginal do rio Pinheiros vêm dificultando a instalação de novos empreendimentos. 

1.7. Marginal do Rio Pinheiros 

A região da marginal tem características diferentes em relação às demais regiões analisadas, da 
cidade de São Paulo. Ela não se localiza entre ruas ou avenidas, mas ao longo da Avenida das 
Nações Unidas, desde o entroncamento com a Marginal Tietê até o encontro da Marginal 
Pinheiros com a Av. Interlagos. Assume em alguns pontos, as ruas paralelas vizinhas e em outras 
fica presa à marginal.  
Esta extensa área é servida pelo transporte ferroviário (CPTM), ao longo da margem do rio 
Pinheiros. Esta linha, porém, não tem ligação direta com o transporte metroviário, sendo 
necessária a baldeação com Vans, na estação Cidade Universitária, da CPTM para a estação Vila 
Madalena, do Metrô. 
Os primeiros registros de empreendimentos constantes na pesquisa referem-se ao condomínio 
Conjunto Morumbi (bloco1), localizado na av. das Nações Unidas, 13477, construído ainda na 
década de 70.  
O período compreendido entre 1970 e 1979 foi marcado pelo lançamento do Centro Empresarial 
São Paulo, o CENESP, localizado na  esquina da Marginal Pinheiros com a Av. Maria Coelho de 
Aguiar. Este complexo empresarial fez a média de área construída atingir 13401m², por 
empreendimento, porque o CENESP correspondeu a 7 dos 14 lançamentos, da região. A média 
de área construída da década cairia quase pela metade se este empreendimento fosse excluído. 
Ainda assim, a média seria considerada alta se comparada com as demais regiões, na mesma 
época. 
A década de 80 houve na região poucos lançamentos, apenas 3, porém com média alta de área 
construída, de 9860m² por empreendimento. Na época, o Edifício Brasilinterpart recebeu 
classificação A. 
No período entre 1990 e 1998 houve uma forte consolidação e desenvolvimento da região, com 
17 lançamentos, com média de área construída de 18099m².  A região se tornou a mais 
importante para lançamentos de empreendimentos de escritórios, com lages grandes e voltados 
para grandes investidores.  Os edifícios emblemáticos como o Plaza Centenário e o da Bolsa de 
Imóveis foram, então, construídos.  Dos 17 lançamentos, 14 receberam classificação A, fator 
inequívoco para tornar a região a mais apta para receber empreendimentos de padrão A. 
No período posterior, compreendido entre 1998 e 2006, houve 32 lançamentos na região 
perfazendo média de área construída de 12407m², por empreendimento. O fato mais marcante 
neste período foram 16 lançamentos classificados com A+. Atualmente, a região é o destino 
preferido para os ocupantes de grandes áreas. 
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1.8.Campo Belo e Moema 

A região conhecida como Campo Belo e Moema, corresponde a dois quadriláteros: o primeiro 
formado pelas Av. República do Líbano, Av. Indianópolis, Av. Moreira Guimarães e a  Av. 
Santo Amaro; o segundo constituído pelas Av. Vereador José Diniz, Av. Roque Petroni Jr., R. 
Godói Colaço e Av. Jornalista Roberto Marinho, antiga Av. Água Espraiada. 
Na década de 70, praticamente não existiam edifícios comerciais, nesta região havendo dois 
lançamentos registrados, sendo apenas um dos empreendimentos considerado de grande porte. O 
edifício Edel Trade Center, com área construída de 13440m² fez com que a média do tamanho, 
para a região, ficasse alta. Porém, a média não apresentava amostra significativa. 
 A região estava bem posicionada em relação às demais. Ela é ocupada por classe de renda média 
familiar superior a 10 salários mínimos, segundo o IBGE. O bairro era, mesmo que tardiamente 
perto das demais e concentrou grande número de lançamentos. 
A região do Campo Belo/Moema, cercada por bairros residenciais, possui uma avenida de 
tráfego intenso,  Av. Ibirapuera que articula o bairro,  muito carente de transporte público. Não 
há estações de metro ou trens urbanos na redondeza e, mesmo terminais de ônibus. A localização 
da região acrescida da importância da Av. Ibirapuera para o bairro fizeram com que os edifícios 
de escritórios se caracterizassem pelo perfil não coorporativo, voltados para profissionais 
liberais, pequenas empresas de serviço e autônomos. 
A década de 80 apresentou 8 lançamentos, seguindo, principalmente, o eixo da Av. Ibirapuera. 
Na mesma linha, os edifícios de escritórios voltados a profissionais liberais, com pequenas salas 
comerciais, com áreas construídas médias de 3732m². Na década de 80, não há registro de 
edifícios com classificação superior a B, nessa região.  
No período compreendido entre 1990 e 1998, os lançamentos apresentavam áreas médias 
inferiores ao período anterior, com média de área construída de 3061m², por empreendimento. O 
período recebeu, em contraponto, 27 lançamentos comercias, 3 vezes mais lançamentos do que 
na década anterior.  
Entre os anos 1999 e 2003, houve na região, 19 lançamentos com média de área construída de 
3864m², por empreendimento. Diante dos dados da região, não se pode considerá-la importante 
corporativamente falando, pois não possui edifício de escritórios comercial com a classificação 
A, segundo a avaliação da empresa Colliers International do Brasil.  
Um dos fatores que pode ter dificultado a afirmação da região, em relação aos empreendimentos 
de escritório de alto padrão, foi o elevado preço do m² de terreno. A região foi alvo da atuação 
das incorporadoras residenciais, especialmente dos grandes edifícios. Isto provocou uma 
competição entre os segmentos. Houve um processo de construção de um mercado novo voltado 
a atender a demanda da população emergente, na região. A região, portanto é voltada para 
edifícios residenciais  para o mercado regional. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como síntese, pode-se considerar que a análise das regiões permite a visualização do movimento 
dos lançamentos de escritórios e alto e médio padrão em direção à região sudoeste, ao longo dos 
anos. 
A cidade de São Paulo passou, no final do século XIX e início do XX, pelo deslocamento do 
eixo comercial do centro velho para o centro novo, em seguida, com a “subida” em direção à 
Avenida Paulista. A região da Paulista manteve e consolidou características como o contínuo 
incremento e perpetuação da segregação, estruturada pelas condições proporcionadas pelo poder 
público, resultado de razões culturais e especulativas para o deslocamento e contínua renovação 
do estoque imobiliário da cidade de São Paulo. 
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Observando o deslocamento do eixo comercial, na capital paulista, com base na migração dos 
edifícios comerciais, verificaram-se as alterações na quantidade e qualidade geral dos 
empreendimentos. A análise dos lançamentos comerciais através das décadas permite observar 
que a tecnologia empregada em cada empreendimento, em cada nova região “criada”, produziu 
exemplares com características específicas. Tais características foram avaliadas sob o ponto de 
vista de novas tendências tecnológicas, sob o enfoque da relação vagas versus m² locável e, 
ainda, sobre o sistema de ar-condicionado. 
Conforme pode ser analisado, o deslocamento dos empreendimentos imobiliários para escritórios 
de alto e médio padrão deu-se de modo paulatino  e gradual, partindo do centro, nos anos 40, 
rumo à outras regiões.  
A análise do deslocamento por região apontou a consolidação da zona sudoeste, da cidade de 
São Paulo, como principal centro de edifícios para escritório, onde a apreciação das regiões 
enfatizou o movimento dos lançamentos de escritórios e alto e médio padrão em direção à região 
sudoeste, ao longo dos anos. O mercado imobiliário de escritórios de alto padrão, na cidade de 
São Paulo, tem a sua origem de modo similar ao de outras cidades do mundo trazendo o 
desenvolvimento e a utilização das novas tendências da arquitetura contemporânea.  
No passado, não havia uma definição clara entre as categorias e a classificação dos imóveis o 
que dificultava a separação entre os imóveis. Existiam, porém, padrões bem definidos com 
relação a: espaços, regiões e áreas que se apresentavam mais valorizadas que as demais em 
função de um ou outro fator. Assim, surgiu o edifício vertical como resultado de certo número de 
fatores histórico-econômicos e solução estratégica para a multiplicação e ampliação das áreas e 
sua valorização. Foi neste contexto que os edifícios comerciais apareceram como resposta 
imobiliária para a super valorização dos terrenos, representando o anseio de ocupação de novas 
áreas comerciais, próximas a centros já consolidados.  
O crescimento da economia gerou demanda por espaços comerciais, exigindo escritórios mais 
eficientes do ponto de vista tecnológico. O processo de privatização e o progressivo ingresso de 
empresas com novas demandas tecnológicas foram muito importantes, sobretudo por conta do 
crescimento e da consolidação do terceário na economia paulistana. .  
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