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RESUMO 

Este artigo baseia-se em pesquisa1 que discute  a relação entre  a transformação urbana pelo mercado 
imobiliário e o desenvolvimento induzido proposto pelas Operações Urbanas. O objetivo específico é  
investigar o que foi proposto no plano para a Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré em 2003 para 
sua área-alvo, em perímetro definido nesses distritos, e as realizações do mercado imobiliário, na forma  
de condomínios residenciais verticais. Essa Operação Urbana, produto de estudos realizados pela então  
equipe técnica da SEMPLA, não foi implementada, sequer regulamentada. Investigaram-se as relações 
entre o ambiente proposto pelo plano e a transformação urbana real: a percepção que consumidores de  
unidades  em condomínios  verticais  de  médio  e  alto  padrão  têm do bairro,  razões  para  sua  escolha,  
justificativas  de  aquisição  de  imóveis  na  área,  utilização  dos  recursos  do  bairro  e  eventuais  
vantagens/desvantagens. A pesquisa envolve moradores da Rua Carlos Weber, via intensamente ocupada 
por  condomínios  e  símbolo  da  transformação  urbanística  operada  pelo  mercado,  e  demais  vias  no 
perímetro  da  OU,  em  que  vem  ocorrendo  verticalização.  A  metodologia  consiste  em  aplicação  de 
questionário aos responsáveis por domicílio na área-alvo da OU, disseminado na Internet e realização de  
análise estatística. Respostas obtidas na Rua Carlos Weber foram comparadas com de outras vias, através  
testes  para  diferenças  de  variâncias  e  para  diferenças  das  médias  das  variáveis  medidas  nas  duas 
situações.  Também foram realizados testes de independência entre morar  ou não na Carlos Weber e  
outras variáveis pertinentes. A análise estatística dos dados coletados, com recorte analítico da Rua Carlos 
Weber e demais vias da região, sugere que as principais razões que justificam a transformação urbana são 
a aquisição de produtos imobiliários em condomínios fechados, com equipamentos de lazer coletivos, e a  
percepção de “um bairro agradável para morar”, embasada nas características do produto imobiliário e no 
modo de vida envolvendo posse de automóvel. 

Palavras-chave: Transformações urbanas, mercado imobiliário, condomínios residenciais verticais, OU 
Vila Leopoldina-Jaguaré, pesquisa Survey.

1 A pesquisa tem recursos do CNPQ (Edital 2/2010 – Ciências Sociais Aplicadas), vigendo até agosto de 2013. 
O grupo de pesquisadores é integrado pelos professores Eunice Helena S. Abascal, Angélica A. T. Benatti 
Alvim, Claudia V. Stinco, Gilda Collet Bruna, Marcelo de Mendonça Bernardini; Paula Raquel Jorge 
Vendramini; Raquel Cymrot, Ricardo Hernán Medrano, Vladimir F. Maciel e Volia Regina C. Kato. Os 
estudantes de graduação com iniciações científicas vinculadas ao projeto são Mariana Ignacio, Simone 
Cavalette Piccolini Fernandes e Tomas Antonio Giannatasio Bozeda.
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ABSTRACT

This article is based on research that discusses the relationship between urban transformation by real  
estate and development induced by proposed Urban Operations. The specific objective is to investigate 
what the plan for Vila Leopoldina-Jaguaré Urban Operation proposed in 2003 to its target area, in a  
perimeter  defined in  these districts,  and achievements  of  the  housing market  in  the  form of  vertical 
residential  condominiums.  This  Urban Operation,  product  of  studies  conducted  by the  then  crew of  
SEMPLA, was not implemented, even regulated. The relationships between the environment proposed by 
the plan and actual urban transformation were investigated: the perception that units’ consumers of mid-
rise condominiums have of upscale neighborhood, reasons for their choice, justifications for properties’  
acquisition  in  this  area,  use  of  neighborhood  resources  and  possible  advantages/disadvantages.  The 
research involves residents of Carlos Weber Street,  an intensely occupied way by condominiums and 
symbol  of  urban  transformation  wrought  by  the  market,  and  the  occupation  in  other  roads  on  the 
perimeter of the UO, where vertical integration has occurred. The methodology consists of questionnaire 
application  to  the  heads  of  household  in  the  target  area  of  the  UO,  disseminated  by  Internet  and 
performance of statistical analysis. Responses obtained at Carlos Weber Street were compared with other 
routes by tests for differences of variances and mean for variables measured in both situations. Also were 
conducted  tests  of  independence  between  living  or  not  in  Carlos  Weber  Street  and  other  relevant  
variables. Statistical  analysis  of collected data,  with the analytical  approach Carlos Weber Street and 
other roads in the region suggest that the main reasons for urban transformation is the acquisition of real  
estate  products  in  gated  communities  with  collective  leisure  facilities,  and  the  perception  "a  nice  
neighborhood to live," based on the characteristics of real estate product and way of life involving car  
ownership. 

Key-words: Urban transformations, real estate, vertical residential condominiums, Vila Leopoldina-
Jaguaré UO, Survey Research.
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1. INTRODUÇÃO

O artigo  tem como  base  pesquisa  em andamento  cujo  objetivo  é  estudar  a  relação  entre  a 
transformação do ambiente construído em São Paulo pelo mercado imobiliário em áreas-objeto 
de  Operações  Urbanas,  que  são  acompanhadas  de  plano  e  projeto  para  um  possível 
desenvolvimento induzido dessas regiões.  A pesquisa tem por tema geral a requalificação de 
antigos bairros industriais que vêm atravessando transformação de usos e sofrendo com isso um 
esvaziamento em consequência da desconcentração de indústrias (DÈAK & SCHIFFER, 2004) e 
a ação do mercado imobiliário, principalmente mediante lançamentos residenciais na forma de 
condomínios  verticais  de  médio  e  alto  padrão,  que  vê  nessas  áreas  uma  oportunidade  de 
expansão. 
Uma  dessas  regiões  paulistanas  hoje  apresentando  expressiva  transformação  pelo  mercado 
imobiliário  compreende os distritos  de Vila  Leopoldina  e Jaguaré,  na região  sudeste  de São 
Paulo.  A  área,  em  2003-4  foi  objeto  de  estudos  técnicos  realizados  pela  então  equipe  da 
Secretaria Municipal de Planejamento, SEMPLA, e deveria ser objeto de uma Operação Urbana 
(OU) que ali seria implementada, não tendo sido, no entanto, formalizada, passando a ser então 
transformada  pela  via  do  mercado  imobiliário.  A pesquisa  em curso  discute  o  potencial  de 
requalificação  do  ambiente  construído  oferecido  pelo  instrumento  da  Operação  Urbana  e 
respectivo projeto urbano em áreas deterioradas e em mudança de usos, situação que caracteriza 
os distritos-alvo da OU. Compara as proposições do plano relativas à valorização do espaço 
público e da totalidade do ambiente construído e a atuação do mercado imobiliário, agente da 
requalificação na ausência de implementação da OU prevista.
 A Operação Urbana Consorciada (OU) – é um instrumento urbanístico que propõe um conjunto 
de  medidas  sob  a  coordenação  do  Poder  Público  municipal  integrando  a  participação  da 
iniciativa  privada  -  proprietários  e  investidores  privados,  bem  como  moradores  e  usuários 
permanentes,  com  o  objetivo  de  alcançar  transformações  urbanísticas,  melhorias  sociais  e 
valorização  ambiental.  No  intuito  de  alcançar  esse  complexo  objetivo,  a  aplicação  do 
instrumento e o alcance de seus anseios requalificadores demandam a elaboração de projetos 
urbanos,  que  mediante  desenho  urbano  procuram  alcançar  uma  transformação  da  paisagem 
rearticulando espaços construídos e não construídos, infraestruturas e usos diversos.  
No Brasil, o conceito de Operação Urbana foi definido pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 
10.257/2001) envolvendo parcerias de natureza público-privado, para induzir o desenvolvimento 
de  áreas  com  base  em  planejamento  municipal  (MINISTÉRIO  DAS  CIDADES,  2009). 
Operações Urbanas consistem em um sistema integrado de intervenções em diversos níveis, sob 
a regulação pública, ao propor um plano para a área-alvo para conduzir a requalificação urbana 
que inclui empreendimentos imobiliários, produção de espaços públicos e infraestrutura. 
Em São Paulo, o Plano Diretor Estratégico de 2002 (PDE 2002 – 2012, Lei Municipal nº 13.430 
de 2002), reafirmou quatro Operações Urbanas em curso no município a partir do Estatuto da 
Cidade (OU Centro, Água Branca, Faria Lima e Água Espraiada, que já haviam regulamentadas 
nos anos anteriores), e propôs um conjunto de outras nove operações (Carandiru, Celso Garcia, 
Diagonal  Norte,  Diagonal  Sul,  Santo  Amaro,  Vila  Leopoldina,  Vila  Sônia,  Jacu-Pêssego  e 
Amador  Bueno)  (PREFEITURA  DE  SÃO  PAULO,  2002).  Cabe  lembrar  que  em  2010,  a 
Prefeitura de São Paulo, junto à Secretaria Metropolitana de Desenvolvimento Urbano – SMDU, 
(que  sucedeu  a  SEMPLA) reformulou  o  plano proposto  trazendo  a  público  novas  diretrizes 
preliminares para mais Operações Urbanas, a fim de transformar orlas ferroviárias: Lapa-Brás, 
Mooca-Vila Carioca e Rio Verde-Jacu e disponibilizou os Termos de Referência para consulta 
pública (id., IBID.). O PDE previra que as Operações Urbanas deveriam integrar uma estratégia 
de transformação territorial mais ampla da cidade considerando fundamentais ações integradas 
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nos campos da habitação, mobilidade, produção, centralidade e áreas verdes, sustentando, em sua 
espacialidade, o sentido público e social da cidade.
Entre  as Operações Urbanas Consorciadas propostas pelo PDE destaca-se Vila Leopoldina – 
Jaguaré, que embora não tenha sido instituída legalmente, foi alvo em 2003/04 de um projeto de 
lei  decorrente  de  estudos  urbanísticos  e  ambientais  de  autoria  da  equipe  técnica  do  então 
Departamento de Projetos Urbanos da SEMPLA, que à época considerava a Operação Urbana 
Consorciada  exemplo  desse  sistema  integrado  que  contemplaria  transformações  urbanísticas 
articuladas a empreendimentos imobiliários,  atendendo aos interesses gerais da sociedade.  Os 
princípios e diretrizes propostos para a OU em estudo determinavam que esta consistisse em 
transformações  urbanísticas  estruturais,  melhorias  sociais  e  valorização  ambiental 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2003).  
Passados oito anos desde sua proposição, a OU Vila Leopoldina-Jaguaré não se transformou em 
realidade, e o expressivo avanço da verticalização em sua área-alvo e o sucesso comercial dos 
produtos  imobiliários  residenciais,  principalmente  condomínios  empreendidos  pelo  mercado 
imobiliário sugerem questões de interesse à pesquisa: quais são as causas da escolha dessa região 
da cidade para a aquisição de um imóvel hoje, e o que pensam usuários e consumidores do bairro 
em que moram, e ainda, que fatores estão envolvidos na aquisição de uma unidade residencial 
nos condomínios que caracterizam a paisagem em transformação naquela área de São Paulo. 
Para isso, a pesquisa optou pela aplicação de questionário a moradores/compradores de imóveis 
nessas condições, a fim de responder a essas indagações.   

2. METODOLOGIA

Foi  realizada  uma  pesquisa  utilizando-se  do  instrumento  do  questionário,  aplicado  aos 
responsáveis pelo domicílio e moradores de empreendimentos realizados na região contemplada 
pelo plano para a Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, a fim de relacionar características 
arquitetônicas  e  urbanísticas  presentes  na região  à  opção de escolha do bairro  e  compra  do 
imóvel.  Foi  também  objetivo  da  aplicação  do  questionário  investigar  as  relações  entre  tais 
características  e  a  percepção  que  consumidores/usuários  de  produtos  imobiliários  (unidades 
residenciais) em condomínios verticais de médio e alto padrão têm do espaço urbano realizado 
nos bairros em que moram e as razões de aquisição desse produto imobiliário localizado em vias 
que se encontram no perímetro designado para a possível OU. O instrumento metodológico, 
caracterizado  por  questionário  elaborado  especialmente  para  a  pesquisa  foi  submetido  e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, uma vez considerados os aspectos 
éticos pertinentes.
Devido a dificuldades encontradas pelos pesquisadores de entrar nos condomínios e abordar os 
moradores para a realização da pesquisa, optou-se por sua aplicação via Internet. Para tanto, o 
questionário  foi  adaptado de modo que  ficasse disponível  em um  link de acesso ao Google 
Docs2.  
O questionário iniciava-se com um texto no qual se explicava o objetivo da pesquisa e quem 
deveria responder ao questionário, além de trazer a Carta ao Sujeito de Pesquisa e seu respectivo 
Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido.  Somente  após  assinalar  que  o  informante 

2
 A disponibilidade do questionário na forma de Google Docs se revelou bastante significativa e interessante,  

na  medida  em  que  o  anonimato  das  respostas  (os  respondentes  identificavam  apenas  o  logradouro  de 
domicílio) e a ampla disseminação digital do instrumento possibilitaram superar as dificuldades apresentadas 
pela abordagem presencial dos moradores de condomínios, que premidos pela insegurança e temor, ou então, 
recusando contato com a situação de pesquisa considerada incômoda, obstaculizaram durante algum tempo a 
realização da pesquisa.
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concordava em participar da pesquisa, era responsável pelo domicílio e que tinha mais de 18 
anos, a pesquisa se iniciava.
O link de acesso ao questionário foi divulgado entre diversas instituições e agentes envolvidos 
com os problemas e características da região em estudo, entre as quais se destacam Associações 
de Bairro (Vila Leopoldina e Jaguaré), comunidades populares (Vila Leopoldina Futebol Clube), 
frentes  de  organização  de  participação  social,  tal  como  o  Movimento  Popular  de  Vila 
Leopoldina, e canais institucionais como a Subprefeitura da Lapa.  Alguns importantes meios de 
comunicação, tais como jornais da cidade e portais de Arquitetura e Urbanismo contribuíram 
para  a  sua  difusão3.  Mesmo com todo este  esforço  e  colaboração  da  sociedade  e  meios  de 
comunicação consagrados, após estar disponível por quase oito meses, foi possível obter ao todo 
97  respostas,  sendo  64  destas  de  moradores  da  Rua  Carlos  Weber  (p  =  0,6598;  I.  C. 
p=[0,5655;0,7541].
Segundo a Pesquisa Sobre Uso das Tecnologias da Informática e da Comunicação no Brasil (TIC 
Domicílios, 2011), a proporção de indivíduos no Brasil que já acessaram a Internet no início de 
2012 era igual a 91% entre indivíduos com renda familiar superior a dez salários mínimos e 94% 
entre  indivíduos  com  escolaridade  superior.  Estes  dados  se  referem  ao  Brasil.  Sendo  os 
empreendimentos imobiliários da região em estudo majoritariamente de médio e alto padrão, e 
tendo  92,79%  dos  respondentes  desta  pesquisa  contando  com  educação  superior  ou  pós-
graduação,  infere-se  que  praticamente  a  totalidade  dos  moradores  da  área  pesquisada  tenha 
acesso à Internet (CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E DA COMUNICAÇÃO, 2012). 
Segundo Bolfarine e Bussab (2005, p. 14) “O propósito da amostra é o de fornecer informações 
que permitam descrever os parâmetros do universo, da maneira mais adequada possível. A boa 
amostra permite a generalização de seus resultados dentro de limites aceitáveis de dúvidas”. A 
amostra não foi probabilística, porém foi criteriosa, isto é, a amostra resultante independeu dos 
pesquisadores, tendo o critério de amostragem um protocolo definido. 
Desta  forma,  sendo  a  Rua  Carlos  Weber  a  via  que  mais  intensamente  foi  ocupada  por 
condomínios  residenciais  verticais  no bairro de Vila  Leopoldina,  apresentando ocupação por 
condomínios residenciais consagrada na região como símbolo de uma transformação urbanística 
e de uso pelo mercado, decidiu-se comparar a percepção de seus moradores quanto às razões de 
escolha  do bairro,  e  as  justificativas  para  a  aquisição  de  imóveis  na  área  objeto  do estudo, 
utilização dos recursos disponíveis no bairro e percepção das vantagens de nele morar com a 
percepção dos moradores dos demais eixos da região, identificados nas respostas.
Como em ambos os grupos se obteve mais de 30 respostas, pode-se utilizar para fins de análise a 
aproximação pela Distribuição Normal no cálculo dos intervalos de confiança para médias e 
proporções, teste de hipótese para igualdade de médias e proporções nos dois grupos, a saber, de 
moradores da Rua Carlos Weber e de moradores de outras localidades (LEVINE et. al, 2012).
Como os desvios padrões populacionais são desconhecidos, utiliza-se o teste t de Student para 
comparação de médias. Para a aplicação deste teste é necessário saber se este será realizado com 
ou sem a suposição de igualdade de variâncias. Para tanto, primeiro testa-se a aderência de cada 
variável  à  distribuição  Normal.  No caso das  duas  variáveis  aderirem à distribuição  Normal, 
compara-se suas  variâncias  por  meio  do teste  F;  caso contrário  utiliza-se o teste  de Levene 
(LEVINE et. al, 2012). 
Para testar a independência entre a variável  morar  na Rua Carlos Weber e demais variáveis 
utilizou-se o  teste  Quiquadrado.  Quando as  suposições  para  a  aplicação  do teste  não  foram 
contempladas aplicou-se o teste Exato de Fisher (SIEGEL; CASTELLAN Jr., 2008). 
Nível descritivo de um teste de hipótese (valor-P) é a probabilidade de, levando-se em conta a 
hipótese alternativa, obter-se estimativas iguais ou mais extremas do que o resultado da amostra 

3 O questionário e a pesquisa foram divulgados em entrevistas prestadas pela coordenadora aos Jornais “O 
Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, no primeiro semestre de 2012.
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(LEVINE et. al, 2012). Todos os testes de hipótese foram realizados utilizando-se um nível de 
significância de 5%, sendo também calculados seus respectivos níveis descritivos. Desta forma 
foram rejeitadas as hipóteses cujos níveis descritivos apresentaram valores inferiores a 0,05.  
Os dados foram analisados com a utilização do programa estatístico Minitab®.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os 97 informantes, 63,92% eram do gênero masculino. A idade variou de 18 a 67 anos, 
sendo 22,68% entre 15 e 30 anos, 46,39% entre 31 e 45 anos, 23,71% entre 46 e 60 anos e 
7,22% entre 61 e 75 anos. Quanto à escolaridade, 7,22% tinham até Ensino Médio, 51,55% 
tinham  graduação  superior  e  41,24%  tinham  pós-graduação.  Encontrou-se  também  que 
93,81% dos informantes  residem em imóvel próprio.  As ocupações/profissões declaradas 
foram predominantemente de profissões liberais. 
O perfil encontrado está de acordo com o alto padrão da maioria dos empreendimentos da 
região.  Ao nível  de significância  de 5%, houve, proporcionalmente,  menos  respondentes 
com menos de 30 anos e mais com mais de 45 anos morando na Rua Carlos Weber (P = 
0,000)  e  houve independência  entre  morar  ou não na  Rua Carlos  Weber  e  as  variáveis 
gênero (P = 0,686) e grau de escolaridade (P = 0,484) e relação de posse – imóvel próprio ou 
alugado (P = 0,406). 

A Tab. 1 apresenta os resultados dos testes para igualdade de médias para as variáveis: idade, 
tempo médio de moradia no bairro e tempo médio de moradia no imóvel. Apenas foi rejeitada a 
hipótese de igualdade nas médias das idades sendo os moradores da Rua Carlos Weber em média 
mais velhos. 

Tabela 1 – Médias obtidas no grupo dos residentes na Rua Carlos Weber e nas demais localidades e nível  
descritivo do teste de comparação destas médias para as variáveis: idade e tempo médio de moradia

Conforme apresentado na Tab. 2, não houve diferença para a média atribuída a nenhum dos 
fatores entre os moradores da Carlos Weber e de demais localidades quanto às razões de escolha 
do bairro.

Tabela 2 – Médias obtidas no grupo dos residentes na Rua Carlos Weber e nas demais localidades e nível  
descritivo do teste de comparação destas médias para fatores de escolha do bairro
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 Foram mais considerados para a escolha do bairro os fatores bairro agradável possibilitando 
passeios a pé e facilidade de acesso. Foram também bem considerados os fatores bairro dotado 
de  comércio  e  serviços,  possibilidade  de  valorização  do  imóvel  e  proximidade  ao  local  de 
trabalho.  Sendo a escala  respectivamente  igual  a  1,  2,  3,  4,  5,  para nada importante,  pouco 
importante,  indiferente,  importante  e  muito  importante,  vale  ressaltar  que  todos  os  fatores 
tiveram um resultado médio acima de três e meio, retratando assim uma importância.  
A Tab. 3 apresenta os dados relativos à utilização média dos seguintes recursos do bairro.

Tabela 3 – Médias obtidas no grupo dos residentes na Rua Carlos Weber e nas demais localidades e nível  
descritivo do teste de comparação destas médias para utilização dos recursos do bairro

   
Quem mora na Carlos Weber utiliza em média menos o transporte público quando comparados 
aos moradores de outras localidades (P = 0,011). Sendo a escala respectivamente igual a 1, 2, 3, 
4, 5, para nunca, pouco, às vezes, muito e sempre, vale salientar que todos os moradores utilizam 
o transporte  público  com resultado entre  pouco e às  vezes.  Comércio  e  serviço  foi  o  único 
recurso utilizado na frequência entre muito e sempre e Equipamentos culturais e de lazer foi o 
único recurso utilizado na frequência entre às vezes e muito.
A Tab.  4 apresenta,  em uma escala de um a cinco, as notas médias atribuídas  às vantagens 
oferecidas pelo bairro e proximidades (um para a pior nota e cinco para a melhor nota) pelos 
moradores da Carlos Weber e de outras localidades, bem como sua comparação.
Quem mora na Carlos Weber atribuiu em média menor nota para estacionamento na rua (P = 
0,000),  para parques  e  praças  (P = 0,035),  para  sistema viário  (P = 0,012)  como vantagem 
oferecida pelo bairro e proximidades e utiliza menos o transporte público (P = 0,011) do que os 
moradores de outras localidades. Na região toda não há muita disponibilidade de vagas na rua, 
sendo tal situação agravada na Carlos Weber devido a sua mais intensa ocupação residencial 
vertical. 

Tabela 4 – Médias obtidas no grupo dos residentes na Rua Carlos Weber e nas demais localidades e nível  
descritivo do teste de comparação destas médias para utilização dos recursos do bairro
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A Tab. 5 apresenta as respostas para a indagação sobre, quando o informante estava procurando 
um imóvel, o que mais lhe chamou a atenção. Nesta questão foi permitido marcar mais de uma 
alternativa.

Tabela 5 – Frequência observada X, número de pesquisados N, proporção p, seu respectivo intervalo com 95% de  
confiança sobre fatores que chamaram a atenção

  
Morar  na  Carlos  Weber  foi  independente  de  Localização  (P  =  0,315);  Oportunidade  de 
financiamento (P = 0,140) e Oportunidade de negócio (P = 0,405). Também foram testadas as 
hipóteses de igualdade entre as proporções de indicação como fator que mais chamou atenção ao 
se procurar o imóvel nos dois grupos, hipóteses não rejeitadas para as variáveis Localização (P = 
0, 280), Oportunidade de financiamento (P = 0,169) e Oportunidade de negócio (P = 0,376). 
Nestes casos calcularam-se uma única estimativa pontual e por intervalo para cada proporção 
baseada nos dados provenientes de toda a amostra (97 respostas), apresentadas na Tabela 5.
Para as variáveis: Preço (P = 0,005), Área e equipamentos de lazer disponíveis (P = 0,020) e 
Planta do Apartamento (P = 0,020) não houve independência com a variável morar ou não na 
Carlos  Weber.  Moradores  da  Carlos  Weber  tiveram  proporcionalmente  mais  sua  atenção 
chamada pela área e equipamentos de lazer disponíveis e pela planta do apartamento e menos sua 
atenção  chamada  pelo  preço.  Também  foram  testadas  as  hipótese  de  igualdade  entre  as 
proporções de indicação como fator que mais chamou atenção ao se procurar o imóvel nos dois 
grupos, hipóteses rejeitadas para as variáveis Preço (P = 0,004), Área e equipamentos de lazer 
disponíveis  (P = 0,011) e  A planta do apartamento (P = 0,018).  Nestes  casos calcularam-se 
estimativas, pontuais e por intervalo, distintas para cada grupo, apresentadas na Tab. 6. 

Tabela 6 – Frequência observada X, número de pesquisados N, proporção p, seu respectivo intervalo com 95% de  
confiança para cada grupo
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A Tab. 7 apresenta a importância atribuída para cada característica do imóvel na realização e 
escolha de compra/aluguel do mesmo. As escalas de 1 a 5 correspondem respectivamente a nada 
importante, pouco importante, indiferente, importante e muito importante. 
Quem mora na Carlos Weber deu, em média, mais importância para a qualidade da construção 
na escolha do imóvel (P = 0,016), para a planta do apartamento (P = 0,19), para os equipamentos 
de lazer (P = 0,000) e para número de vagas na garagem (P = 0,026) do que os moradores de 
outra localidade. Vale salientar que todos os moradores consideram a qualidade da construção, a 
planta do apartamento e o número de vagas na garagem entre importante e muito importante. Já 
que  os  moradores  da  Carlos  Weber  consideram  em média  os  equipamentos  de  lazer  entre 
importante e muito importante e os demais moradores entre indiferente e importante.

Tabela 7 – Médias obtidas no grupo dos residentes na Rua Carlos Weber e nas demais localidades e nível  
descritivo do teste de comparação destas médias para escolha do imóvel

Quem  mora  na  Carlos  Weber  utiliza  em  média  mais  os  equipamentos  de  lazer  do  que  os 
moradores de outra localidade (P = 0,014). Vale salientar que os moradores da Carlos Weber 
utilizam em média os equipamentos de lazer entre às vezes e muito (média igual a 3,38) e os 
demais moradores entre pouco e às vezes (média igual a 2,84). 
Morar na Carlos Weber foi independente de Presença de equipamentos de lazer no imóvel (P = 
1,000);  Ter tido apartamento como moradia anterior (P = 0,092) e Possuir  lazer na moradia 
anterior (P = 0,767). Também foram testadas as hipóteses de igualdade entre as proporções nos 
dois grupos, hipóteses não rejeitadas para as variáveis: Presença de equipamentos de lazer no 
imóvel (P = 0,780); Ter tido apartamento como moradia anterior (P = 0,108) e Possuir lazer na 
moradia anterior (P = 0,767). Nestes casos calcularam-se uma única estimativa pontual e por 
intervalo para cada proporção baseada nos dados provenientes de toda a amostra (97 respostas), 
apresentadas na Tab. 8. 

Tabela 8 – Frequência observada X, número de pesquisados N, proporção p, seu respectivo intervalo com 95% de  
confiança

 

Vale salientar que praticamente todos têm equipamentos de lazer no seu imóvel atual, embora os 
moradores da Carlos Weber valorizem mais tal item.
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4. CONCLUSÃO

Tanto na Rua Carlos Weber quanto nos demais eixos apontados pelas repostas ao questionário, 
moram famílias constituídas por um responsável domiciliar  com formação eminentemente de 
nível superior, confirmando a destinação dos imóveis a um padrão social médio ou médio alto. 
Estes estratos sociais parecem dedicar muita atenção e atribuir grande importância quando da 
escolha do bairro aos imóveis que nele adquirem, em detrimento de potencialidades e atributos 
urbanos que o caracterizem e lhe confiram uma identidade, pois todos os moradores consideram 
a qualidade  da construção,  a  planta  do apartamento  e  o número de vagas  na garagem entre 
importante e muito importante.  
A  Rua  Carlos  Weber  é  o  eixo  presente  na  região  alvo  da  possível  Operação  Urbana  Vila 
Leopoldina-Jaguaré que mais concentra condomínios residenciais e que vem se verticalizando há 
mais tempo, quando comparada à ocupação que vem ocorrendo nas demais localidades em que 
se constatou a presença de respondentes ao questionário aplicado. Nela se encontram também 
responsáveis por domicílio de mais idade, e que conferiram maior importância à área de lazer 
coletiva, aos equipamentos de lazer presentes nos térreos dos condomínios, e à disponibilidade 
de vagas de garagem internas ao condomínio. 
Paradoxalmente, enquanto parecem preferir as vantagens do isolamento intramuros e possível 
segurança e serviços oferecidos por esse fechamento, valorizam passeios a pé, embora atribuam 
grande importância às facilidades de acesso ao bairro e demais regiões da cidade a partir deste. 
As respostas indicam o papel significativo que o automóvel particular parece desempenhar para 
o modus vivendi desses moradores; a valorização dos deslocamentos pedestres pode se justificar 
pela maior proximidade da Rua Carlos Weber ao Parque Villa Lobos do que entre este e demais 
eixos que apareceram nas respostas. 
Todos os moradores, tanto da Carlos Weber como demais vias utilizam o transporte público com 
frequência entre pouco e às vezes, tendo indicado a disponibilidade de comércio e serviço o 
único recurso utilizado com frequência entre muito e sempre, sendo equipamentos culturais e de 
lazer o único recurso utilizado na frequência entre às vezes e muito. Estes resultados sugerem 
que o automóvel continua provavelmente o meio de transporte e mobilidade mais importante e 
utilizado com maior frequência, e as atividades de consumo as que mais interessam e ocorrem, 
assinalando-se a  proximidade  e  facilidade  de  acesso ao Shopping Villa  Lobos,  equipamento 
próximo ao Parque de mesmo nome. 
É possível que “passeios a pé” surjam como uma idealização representada pela possibilidade de 
aceder (em automóvel ou bicicleta) ao Parque Villa Lobos e à proximidade da região ao Alto de 
Pinheiros, área que se destaca pela alta qualidade de seus espaços públicos, verificando-se na 
prática  um usufruto  dos  equipamentos  coletivos  dos  condomínios  e  frequência  esporádica  a 
alguns  equipamentos  de  serviço  e  lazer  disponíveis  na  região.  Baseado  nestas  constatações 
sugere-se que em futuras pesquisas sejam investigadas  as possíveis  relações  entre  a variável 
faixa etária do responsável pelo domicilio com importância conferida e frequência de uso dos 
equipamentos de lazer dos condomínios da área alvo da OU estudada.    
Por outro lado, tanto na Carlos Weber como demais ruas a ênfase e importância atribuídas à 
qualidade  da  construção,  e  da  planta  do  apartamento  aparecem  como  causa  de  grande 
importância para a aquisição do imóvel e escolha do condomínio e por consequência, do bairro. 
O que sugere que estas variáveis, bem como a possibilidade de valorização do imóvel adquirido 
em  bairro  em  transformação  e  de  grande  procura  pelo  mercado  imobiliário  exercem  forte 
influência na escolha da moradia e de sua localização, centrando no produto imobiliário e não 
nas qualidades intrínsecas à paisagem ou aos espaços públicos o principal fator hoje na opção 
dos paulistanos por uma área da cidade para residir. O imóvel e a posse de automóvel se colocam 
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como  muito  importantes  frente  ao  bairro  e  suas  qualidades  como  totalidade  do  ambiente 
construído e espaço público, fatores que consolidam uma cultura do morar cuja tônica são o 
produto  imobiliário  e  o  mercado  empreendedor  desse  setor.  A  valorização  do  automóvel 
possivelmente indica uma das causas para a baixa utilização do transporte público pela maioria 
dos respondentes, sugerindo que seja realizada uma futura investigação do vínculo entre renda 
familiar e utilização do transporte público na região.
Estes resultados são significativos para compreender a dinâmica imobiliária nos dias atuais, mas 
são também relevantes para orientar a política urbana, que deve zelar pela realização do espaço 
público, equipamentos e serviços coletivos, reaproximando-os do cidadão, e complementando as 
qualidades presentes nos condomínios residenciais. 
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