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RESUMO 
 

É consenso na área do pensamento econômico conhecido como Nova Economia Urbana que boa 
parte das grandes cidades e metrópoles há algum tempo não possui o formato monocêntrico. 
Compreender a maneira pela qual a cidade se desenvolve e as consequências disto para seus habitantes e 
gestores é alvo de estudos diversos, que envolvem desde urbanistas até sociólogos. No campo econômico, 
o foco das pesquisas contemporâneas se volta, entre outros, para a identificação dos “subcentros de 
emprego urbanos” através da elaboração de métodos geralmente relacionados à densidade de emprego. A 
partir do final da década de 1980 diversas técnicas para a identificação de subcentros de emprego urbanos 
foram desenvolvidas, a exemplo das expostas nos trabalhos de Mcdonald (1987), Giuliano e Small (1991) 
e Mcmillen e Mcdonald (1998). Tomando como base os setores censitários e os dados sobre emprego da 
Pesquisa Origem e Destino de 2007 para a cidade de São Paulo, será objetivo deste trabalho obter os 
resultados a partir da aplicação adaptada do método de Giuliano e Small (1991), para em seguida discutir 
os subsídios fornecidos pela identificação dos subcentros de emprego urbano, seja para o planejamento 
público e privado de ações voltadas ao mercado imobiliário, como para o planejamento urbano.  
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Identification of employment subcenters: A contribu tion to the 

analysis of real estate and urban planning for the city of São Paulo.  
 
 

ABSTRACT 
 
There is consensus in New Urban Economics that many of the metropolitan areas and cities not always 
have a monocentric format. Understand the dynamics of cities development and its consequences to the 
residents and public agents is the subject of several studies, which involves from urban planners to 
sociologists. In the economic field, the focus of contemporary research turns to the identification of urban 
employment sub-centers mainly by the development of methods usually related to employment density. 
Since the late 1980's, several techniques for identifying urban employment subcenters have been 
developed, such as the works outlined by Mcdonald (1987), Giuliano and Small (1991) and Mcmillen and 
Mcdonald (1998). Based on the Census divisions and survey data on employment from the “Pesquisa 
Origem e Destino de 2007 para a cidade de São Paulo”(2007, São Paulo City Origin and Destination 
Research), this paper aims to obtain the results from the application of the adapted method of Giuliano 
and Small (1991). In sequences it will focus on the discussion about the subsidies provided by the urban 
employment subcenters identification, as much to the public and private planning activities focused on 
real estate market, as for urban planning. 
 
Key-words: Employment Subcenters, real estate market, urban planning. 
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1. INTRODUÇÃO. 
 
 A mudança no formato das estruturas urbanas, a saber, a passagem de um modal 
monocêntrico, onde a maioria dos empregos se concentra na região central, para um molde 
policêntrico, no qual existem diversas localizações com expressiva concentração de emprego, é 
um processo observado nas grandes cidade e metrópoles a partir do final da década de 1970 
(Kraus, 2006). 
 Às novas localizações centrais, fora da região considerada como o Centro Principal da 
cidade, é dado o nome de subcentros de emprego urbano, ou apenas subcentros. Tais 
localizações, além de concentrarem expressiva quantidade de emprego, geralmente possuem uma 
gama de serviços ampla e maior facilidade de acesso, sendo, portanto, locais procurados por 
atividades voltadas ao mercado imobiliário, vis-à-vis o maior preço de comercialização que estas 
características, a exemplo da proximidade com estações de metrô, possibilitam aos 
empreendimentos realizados nestes locais (Alves et. al., 2008). 

 Identificar a localização dos subcentros de emprego urbano, de maneira prática e formal, 
é exercício essencial para fornecer subsídios à elaboração de políticas públicas na esfera urbana, 
bem como para construir ferramentas eficazes ao melhor entendimento da diferenciada dinâmica 
do mercado imobiliário1, no intuito de corroborar com as decisões de investimento dos agentes. 
 Sendo assim, após uma breve discussão sobre os antecedentes teóricos urbanos e o 
processo de descentralização do emprego na Cidade de São Paulo, será proposta, baseado nos 
dados sobre emprego da Pesquisa Origem e Destino de 2007 (OD-07), uma adaptação ao método 
de Giuliano e Small - G&S, (1991) a fim de identificar os subcentros de emprego da Cidade de 
São Paulo. Em seguida será conduzida a análise sobre os resultados encontrados, onde serão 
apontadas as contribuições do trabalho à análise do mercado imobiliário e planejamento urbano. 
  
2. A ANÁLISE URBANA ECONÔMICA – ANTECEDENTES TEÓRICOS.  
  

A identificação de subcentros urbanos ganhou destaque no campo da Nova Economia 
Urbana - NEU a partir do final da década de 1970. No período anterior as discussões formuladas 
abordavam as cidades como monocêntricas2 (possuidoras de um único centro), chamado de 
“Central Business District” (CBD). Nos modelos teóricos de cidades monocêntricas, localizações 
centrais, próximas ao CBD, são disputadas por empresas e moradores em virtude das 
preferências por acessibilidade ou economia de custos com transporte, respectivamente. A 
concorrência por localizações centrais, por sua vez, faz com que o preço dos imóveis e a 
densidade estrutural na cidade sejam decrescentes a partir do CBD aumenta. Vale frisar que 
dessas concepções teóricas derivaram boa parte das análises econômicas urbanas ao longo das 
décadas de 1960 e 1970, Sullivan (2003) e Kraus (2006).  

Com o processo de expansão horizontal das cidades ao longo do século XX, as análises 
urbanas baseadas em uma cidade monocêntrica foram colocadas em cheque, principalmente 
quando o campo de estudo eram as grandes cidades e metrópoles. Os primeiros questionamentos 
sobre a relevância da análise baseada em uma cidade monocêntrica tomaram forma já a partir do 
final da década de 1970, Kneib (2008). Contudo, seu desenvolvimento robusto do ponto de vista 
teórico e prático, deu-se a partir dos anos 80, com a publicação de trabalhos como o de Fujita e 
Ogawa (1982). 

                                                 
1 Uma discussão sobre as características diferenciadas dos bens imóveis pode ser encontrada em Morais (2003 apud 
Maciel et al pg. 25 .2005) 
2 Uma síntese sobre o modelo monocêntrico pode ser encontrada em Kraus (2006). 
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A partir do final dos anos 80, desenvolveram-se os primeiros trabalhos voltados à exposição 
de métodos quantitativos para a identificação de subcentros de emprego, a exemplo dos trabalhos 
de Mcdonald (1987) e G&S (1991). A importância que tais metodologias ganharam é realçada 
por sua aplicação em diversos trabalhos que tem como objetivo a identificação de subcentros 
urbanos em diferentes cidades no mundo, dos quais derivam, também, inúmeras análises 
secundárias conforme observado, por exemplo, nos trabalhos de Mcdonald e Mcmillen (2000) e 
Lopez (2005). 
 
3. O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO EMPREGO NA CIDADE  DE SÃO 

PAULO. 
  

A Cidade de São Paulo, assim como outras metrópoles mundiais, a exemplo de Nova York, 
Cidade do México etc., concentra em sua região central parte relevante dos empregos e serviços 
essenciais3 ao funcionamento da cidade. Contudo, estudos conduzidos a partir da década de 
1980, a exemplo de Mcdonald (1987), demonstram que as grandes cidades (dos Estados Unidos 
principalmente) passam por um processo de descentralização do emprego, verificado pelo 
surgimento de subcentros em áreas afastadas do centro principal.  
 O intenso processo de expansão urbana que ocorreu na cidade de São Paulo a partir da 
década de 1950, influenciado pelo êxodo rural, não foi acompanhado por similar expansão da 
infraestrutura urbana, principalmente de transportes. Tal fato favoreceu durante certo tempo a 
maior concentração das atividades no centro da cidade4, entretanto, a ligeira melhora na oferta 
dos meios de transporte público nas décadas de 1980 e 1990, através da conclusão dos principais 
ramais do metrô em atividade, bem como o processo de degradação sofrido pela região central, 
favoreceu a emergência de novas concentrações de emprego e atividades fora do centro 
principal.  
  

Tabela 1: Empregos na Região Central de São Paulo – (Subprefeitura da Sé), 1997 e 2007. 
 

 Distrito Empregos-1997 
Posição 
Ranking Empregos-2007 

Posição 
Ranking 

República 158.337 1º 201.619 2º 
Sé 145.247 2º 167.135 6º 
Bela Vista 130.927 4º 142.272 8º 
Consolação 98.941 10º 109.187 11º 
Santa Cecília 77.201 15º 95.543 16º 
Bom Retiro 63.159 23º 78.939 24º 
Liberdade 54.549 28º 63.115 34º 
Cambuci 38.170 49º 38.860 60º 
        

Total de emprego na Região Central 766.533   896.669   
Total de emprego na Cidade  4.626.885   5.930.445   

% sobre o total 16,57%   15,12%   
Fonte: Pesquisa Origem e Destino, tabulação própria. 
 

                                                 
3 Ao falar em serviços essenciais, seguindo os preceitos teóricos, serão levadas em conta as atividades desenvolvidas 
no âmbito da sede de indústrias, empresas de serviços especializados (bancos, administradoras etc) e também as 
atividades desenvolvidas por órgãos da administração pública.  
4 Nesta pesquisa a região central da cidade de São Paulo será considerada como a região administrada pela 
Subprefeitura da Sé, conforme divisão oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). 
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A análise da Tab. 1, embora aponte uma pequena variação percentual sobre o total de 
empregos (o que reforça o papel ainda importante do centro histórico), demonstra que novos 
locais fora da região central ganharam sensível importância como pólos geradores de emprego ao 
longo dos últimos anos, desbancando os locais outrora com maior volume total de empregos.  

As justificativas a respeito do processo de descentralização das atividades no meio 
urbano são vastas e como exemplo podemos citar as forças de expulsão que agem no interior do 
espaço urbano, a exemplo do alto preço e escassez de terrenos e imóveis, bem como dificuldades 
de acesso expressa por altos índices de congestionamento, conforme discutido em Biderman 
(2001). 

Trabalhos desenvolvidos no âmbito internacional e principalmente nos EUA, a exemplo 
de Mcmillen e Smith (2003), sugerem que o emprego urbano tende a se espalhar conforme a 
população e os níveis de congestionamento na cidade aumentam. Em pré-análise, verificamos 
que ambos os processos ocorrem na cidade de São Paulo, pois a população que embora tenha 
crescido em um ritmo mais lento do que durante a primeira metade do século XX, saltou de 9,6 
milhões de habitantes, em 1991, para 11 milhões de habitantes em 2010 (IBGE) e os níveis de 
congestionamento, não raro, atingem recordes históricos5. 

Outro fato que merece destaque é que o centro principal/histórico das grandes cidades, 
em geral, passou por um processo de esgotamento físico e por vezes estrutural, pois na medida 
em que a economia urbana cresceu, o centro principal/histórico tornou-se incapaz de concentrar 
as empresas e serviços essenciais ao funcionamento da cidade, como característico em cidades 
monocêntricas.  

No âmbito nacional, e para a Cidade de São Paulo, o processo do surgimento de 
subcentros, explicado pela ocorrência de forças de atração e expulsão e voltado à análise do 
mercado imobiliário, foi tratado no trabalho de Biderman (2001), contudo, a análise conduzida 
em seu trabalho identificou apenas um subcentro, dado pela região das Avenidas Faria Lima e 
Berrini. 
 
4. A ESCOLHA DO MÉTODO. 
  

No campo das ciências sociais aplicadas a identificação de subcentros urbanos serve aos 
mais diversos fins, de maneira que os objetivos pretendidos guiam a escolha das variáveis e o 
método utilizado. Em Mcmillen (1996) e Kneib (2008) são discutidas algumas das principais 
metodologias e variáveis utilizadas para a identificação de subcentros urbanos, a exemplo dos 
métodos baseados no fluxo de pessoas, utilizados na elaboração de políticas voltadas ao 
planejamento da rede de transportes. 

Neste trabalho a escolha feita, e que faz jus ao título, seguirá o consenso da NEU de que 
o emprego, em detrimento de outras, é a variável chave para a identificação de centros e 
subcentros dentro do espaço urbano, pois a concentração do emprego e consequentemente das 
atividades econômicas, em determinado local, geram economias de aglomeração6.  

O trabalho de G&S denominado Subcenters in the Los Angeles region, de 1991, é até 
hoje um dos mais contemplados métodos de identificação de subcentros urbanos devido em 
grande medida a sua praticidade. Os métodos denominados por Baumont (2004, apud Kneib 
2008) como “tradicionais”, e ai inclui-se o de G&S, via de regra utilizam como variável principal 
para a identificação de subcentros, em linha com os consensos da NEU, a densidade7 e o total do 
emprego em cada região, disponibilizada conforme a base de dados respectiva.  

                                                 
5 Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) demonstram que a Cidade de São Paulo chegou a atingir a 
marca de 293 km de filas de automóveis nas principais vias da cidade no ano de 2009. 
6 Economias de aglomeração é o nome dado aos ganhos de produtividade oriundos da concentração de pessoas e 
atividades econômicas em determinado local. 
7 Área dividida pelo número de empregos. 
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 O método de G&S define um subcentro urbano como um local, ou conjunto de locais, 
que possua densidade de emprego, , e total de empregos, , superior a dois respectivos valores 
de corte, e , de tal forma que as regiões adjacentes8 a estes tenham a densidade de emprego 
inferior aos valores de corte propostos.  Devido a esta definição todos os locais com alta 
densidade de emprego são ou fazem parte de um centro, a não ser que possuam uma quantidade 
de empregos inferior a  e sejam isoladas, de modo que não façam parte de um cluster9 de locais 
com alta densidade de empregos e emprego total superior a  
 De forma a caracterizar um subcentro de emprego como um local relativamente 
compacto e com uma massa total de trabalhadores considerável o trabalho de G&S estipulou os 
valores de 10 empregos por acre para a densidade e 10.000 para o total de empregos. A 
argumentação elencada destaca que a escolha de valores de corte elevados poderia excluir 
centros de emprego especializado, próximos, por exemplo, a regiões de alta densidade de 
emprego ou ainda desconsiderar locais com considerável quantidade de empregos localizados em 
regiões periféricas. 
 
5. OS DADOS 

  
Para pesquisas realizadas no âmbito urbano é interessante que a base de dados utilizada 

faça a maior divisão do espaço possível, a fim de possibilitar uma análise mais detalhada e 
menos genérica. Oficialmente a Cidade de São Paulo é dividida em 31 subprefeituras, formada 
pela união de 96 distritos, neste trabalho em virtude da dimensão de alguns distritos optou-se 
pelo descarte da divisão distrital e a busca por uma divisão maior. Tradicionalmente o nível de 
divisão imediatamente inferior à de distritos é a por bairros, contudo esta divisão não é feita de 
maneira oficial pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). 

Sendo assim, com vias de obter resultados com o maior nível de desagregação espacial e 
validade, a opção do trabalho é pelo uso da Pesquisa Origem e Destino 200710 (OD-07) para a 
Cidade de São Paulo. A pesquisa OD-07, elaborada pela Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô, divide a Cidade em 320 zonas censitárias e é um instrumento fundamental para o 
planejamento do transporte urbano, pois além de fazer a coleta de informações referente aos 
deslocamentos na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) também faz aferições a respeito 
de dados sobre emprego, população, matrículas escolares etc.   

Sobre a pesquisa OD-07, julgam-se necessárias duas ressalvas a respeito da influência da 
aferição sobre os resultados do trabalho; Primeira, devido às características físicas da Cidade de 
São Paulo, bem como o padrão de dispersão das atividades, as zonas censitárias possuem 
tamanho não uniforme11; Segunda, algumas das zonas censitárias da pesquisa OD-07, possuem 
certas peculiaridades, a exemplo da Cidade Universitária e do CEAGESP, locais destinados ao 
exercício de um único tipo de atividade e que, portanto, devem (e serão) analisadas de maneira 
diferenciada. 
 
6. O MÉTODO ADAPTADO AO TRABALHO.  

 

                                                 
8 No trabalho de Giuliano e Small, para ser considerada como adjacente, a região teria que possuir uma região de 
fronteira superior a 0.25 milhas 
9 A palavra cluster via de regra refere-se a uma concentração de empresas que interagem por possuírem 
características semelhantes e coabitarem o mesmo local, porém nesse caso a palavra cluster faz alusão a um 
conjunto de locais com alta densidade de emprego. 
10 A primeira pesquisa OD foi realizada na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em 1967 e desde então é 
realizada a cada dez anos 
11 A título de exemplo, a menor zona censitária - São Carlos do Pinhal, Bela vista, possui 77 acres 
(aproximadamente 310.000 m2), ao passo que a maior – Marsilac, distrito de Marsilac, possui 51.574 
(aproximadamente 210.000.000 m2) 
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O método proposto a seguir, assim como o de G&S, fará o uso das variáveis densidade do 
emprego e emprego total como parâmetro para corte. Contudo, devido às diferenças de aferição12 
e amostragem entre as pesquisas, bem como às especificidades da cidade de São Paulo, julgamos 
não ser adequada a aplicação “literal” do método e de seus valores de corte, a saber, 10 
trabalhadores por acre13 para a densidade e 10.000 trabalhadores, como valor total mínimo.  

Desta forma, merecem especial atenção duas alterações propostas no intuito de adequar o 
método à realidade da Cidade de São Paulo; Primeira, o abandono a priori do processo de 
agregação de zonas censitárias, por entender que as zonas censitárias da pesquisa OD-07 
possuem extensões grandes o suficiente a ponto de influenciar o seu entorno, (nenhuma possui 
área inferior a 75 acres (300.000 m2); Segunda, a escolha de valores de corte para a densidade e 
o emprego total diferentes dos propostos no método original, em virtude das diferenças entre os 
locais de pesquisa.  

É de extrema importância citar que os valores de corte serão responsáveis diretos pelos 
resultados e conclusões da pesquisa, de tal modo que um elevado valor de corte poderia excluir 
regiões já identificadas como subcentros na Cidade de São Paulo, a exemplo da Região das 
Avenidas Berrini e Faria Lima e um baixo valor de corte poderia conduzir a resultados pouco 
relevantes do ponto de vista da aglomeração de atividades, característica desejável a um local 
denominado como subcentro urbano.  

Para estabelecer o corte do valor da densidade de emprego, adotaremos os valores 
propostos no trabalho de Greene (1980). Greene propôs que um subcentro (zona de 
concentração, conforme nomeado em seu trabalho) seria um local com o dobro da densidade 
média de empregos da cidade. Embora se afaste da formalização estatística14 e possa soar como 
arbitrária15, acreditamos que a opção pelo dobro da média enaltece de maneira suficiente o 
caráter aglomerativo que uma localidade deve possuir para ser qualificada como um subcentro de 
emprego. 

Para contornar a questão elencada sobre as diferenças de tamanho entre as zonas 
censitárias e no intuído de evitar o descarte de locais com alta densidade de emprego, porém 
empregos totais inferiores ao corte devido ao tamanho reduzido, serão utilizados dois valores de 
corte distintos para o total de empregos: 25.00016, para as zonas com área superior a 175 acres 
(700.000m2) e 10.000, para as trinta e nove zonas censitárias com área inferior a 175 acres17. 

Dado o exposto até aqui, chegamos aos seguintes valores de corte para a identificação de 
uma localidade como um subcentro de emprego.  

 
Tabela 2 – Valores de corte. 

 
Descrição Valores 

Densidade do emprego 30 empregos/acre (dobro da média) 
Total de empregos (mais de 175 acres) 25.000 

Total de empregos (menos de 175 acres) 8.000 
 

                                                 
12 A respeito das diferenças de aferição, podemos citar que a pesquisa OD-07 divide a RMSP em 460 zonas 
censitárias, ao passo que o método de G&S utilizou-se de 1146 TAZ (transportation analisys zones), que são zonas 
censitárias de dimensões espaciais reduzidas, disponibilizadas para a região de Los Angeles, EUA, pela SCAG 
(Southern Califórnia Association of Governments). 
13 A pesquisa OD-07 mede as zonas em hectares, contudo, optou-se pela medição da área em acres em virtude de 
seu comum uso na prática internacional. 
14 Uma discussão sobre métodos formais para o estabelecimento de valores de corte com o intuito de identificar 
subcentros urbanos, bem como as dificuldades para a aplicação dos mesmos, pode ser encontrada em Kneib (2008). 
15 Em nossa pesquisa os métodos formais para o estabelecimento de corte foram dispensados, ora devido à 
inviabilidade de aplicação, ora devido à obtenção de resultados pouco intuitivos. 
16 O valor de 25.000 remete ao acréscimo de 35% sobre o valor da média de empregos por zona. 
17 A título de curiosidade ilustrativa 175 acres equivalem ao tamanho de 80 campos de futebol. 
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Devido à heterogeneidade da distribuição das atividades residenciais e econômicas no 
espaço urbano e em concordância com a análise proposta em G&S o trabalho analisará também 
um terceiro parâmetro, a razão emprego/população. Embora este indicador não seja necessário às 
condições para identificação de um local como subcentro, o cálculo da razão emprego/população 
viabiliza a análise mais acurada das características dos subcentros no que tange a questão da 
ocupação predominante, atividades econômicas ou residenciais. 

 Sendo assim com base na razão emprego/população serão feitas três qualificações 
distintas aos subcentros: Cluster de Empregos, para locais com a razão superior a dois (>2), ou 
seja, onde há duas vezes, ou mais, pessoas que trabalhem do que residem; “Subcentros Mistos” 
para locais com o valor da razão entre um e dois (>1<2), ou seja, possuidores não só de um 
potencial mercado de trabalho como também de uma vocação residencial considerável e, por 
fim, “Subcentros Residenciais” para os locais com a razão inferior a um (<1), ou seja, onde 
predomina o uso residencial. 

 
7. A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBCENTROS DE EMPREGO DA CID ADE DE SÃO 
PAULO. 

 
A aplicação do método proposto identificou para a cidade de São Paulo 59 subcentros em 

um total de 320 zonas censitárias disponibilizadas pela pesquisa OD-07. O anexo um aponta 
todos os locais identificados como subcentros e os dados referentes à densidade do emprego, 
razão emprego/população e total de emprego, bem como o distrito do qual a zona censitária faz 
parte.  

 
Figura 1 – Localização dos Subcentros de Emprego da Cidade de São Paulo 

 
Fonte: Pesquisa OD-07, elaboração própria. 
A análise da Fig.1 trás a luz algumas constatações importantes, a exemplo da 

concentração espacial do emprego na Cidade de São Paulo, expressa pelo fato da área total das 
zonas qualificadas como subcentros de emprego ocupar apenas 6,5% do território da cidade e, 
em contrapartida, concentrar 36% de todos os postos de trabalho e 8% da população. 

A respeito da localização das regiões identificadas como subcentros de emprego, deve-se 
destacar que mesmo diante do atual processo de descentralização do emprego, o centro de São 
Paulo (Subprefeitura da Sé), ainda é o maior pólo gerador de empregos da cidade. Tal fato é 
expresso pela concentração nesta região de 15% de todos os empregos, e que, 21 de suas 29 
zonas obedeceram aos critérios estabelecidos para caracterização como subcentro de emprego.   
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Diante das constatações feitas acima, será conveniente à pesquisa nomear a região central 
da cidade de São Paulo como Centro Principal, ou CBD (conforme nomeado nas práticas 
teóricas), o que deixa a designação de subcentros melhor adequadas aos pólos de emprego fora 
dessa região. Sendo assim, de agora em diante focaremos na análise dos 38 subcentros de 
emprego distribuídos pelas demais regiões da cidade. 

Começando pela região da Avenida Paulista, que merece especial atenção de nossa 
análise, pois a região da Avenida em si é fronteiriça ao Centro, Zona Sul e Zona Oeste da 
Cidade. Sendo assim, opta-se pela consideração da Avenida Paulista como um único subcentro, 
que englobará as quatro zonas censitárias que a formam, a destacar: Campinas, Trianon, Clínicas 
e Pamplona. Vale destacar que todas essas regiões atendem aos pré-requisitos da pesquisa e em 
conjunto concentram mais de 138.000 postos de trabalho. 

Para a zona sul de São Paulo, o método aplicado identificou dezessete subcentros de 
emprego, que se estendem desde as regiões imediatamente próximas à Avenida Paulista (Vila 
Mariana), até regiões mais afastadas, como as zonas censitárias de Cidade Vargas, distrito do 
Jabaquara e Jurubatuba, distrito de Campo Grande. Contudo, os maiores subcentros dessa região 
são as zonas censitárias da Granja Julieta, Chácara Itaim, Berrini e Moema, todas com mais de 
50.000 postos de trabalho. 

Na zona oeste foram identificados oito subcentros, sendo que o maior destes é a zona 
censitária de Pinheiros, no distrito de Pinheiros com 60.000 postos de trabalho. Nesta região 
também foram identificados como subcentros as zonas censitárias da Lapa e Lapa de Baixo no 
distrito da Lapa, e Santa Marina e Francisco Matarazzo no distrito da Barra Funda.  

Na região oeste encontra-se também o CEAGESP18 que, por ocupar uma grande área, é 
considerado uma única zona censitária. Contudo, devido ao fato do CEAGESP ser um entreposto 
de atividades basicamente ligadas ao ramo alimentício e ser uma zona de circulação “restrita”, 
parece-nos conveniente não qualificar essa zona censitária como um subcentro de emprego. 

A zona leste de São Paulo, com seu início a partir da região da Subprefeitura da Moóca, 
possui segundo os métodos da pesquisa seis subcentros. Três deles na região mais próxima ao 
Centro Principal, Oriente e João Teodoro no distrito do Brás e Belenzinho no distrito do Belém. 
O maior subcentro de emprego da zona leste encontra-se na zona censitária do Parque da Moóca, 
distrito da Moóca, com mais de 40.000 postos de trabalho e os postos mais afastados desta região 
encontram-se nas zonas censitárias do Tatuapé e Gomes Cardim, ambas no distrito do Tatuapé. 

Para a zona norte de São Paulo identificou-se o menor número de subcentros, três, que 
estão localizados nas zonas censitárias de Santana e Alfredo Pujol no distrito de Santana e o 
maior deles, Casa Verde, no distrito da Casa Verde com mais de 30.000 postos de trabalho. 

Prosseguindo com a análise, os critérios pré-estabelecidos permitem-nos relacionar os 
subcentros identificados de acordo com sua razão emprego/população, da seguinte forma: 

• Subcentros Residenciais, razão emprego/população (<1): Pires da Mota no Centro, 
Saúde, Vila Santa Catarina e Cidade Vargas na Zona Sul e Alfredo Pujol na Zona 
Norte.  

• Subcentros Mistos, razão entre um e dois (>1<2): Higienópolis, Marechal Deodoro, 
Santa Cecília e Bexiga no Centro; Pamplona na região da Avenida Paulista; Pompéia 
na Zona Oeste; Paraíso, Rodrigues Alves, Moema, Vila Mariana e Vila Monumento, 
na Zona Sul; Belenzinho, Parque da Moóca e Gomes Cardim na Zona Leste e Casa 
Verde na Zona Norte. 

• Clusters de Emprego, razão superior a dois (>2): todas as demais localidades 
qualificadas como subcentros, vide o anexo 1. 

Antes de prosseguirmos, fica nova ressalva de que os resultados encontrados nesta 
pesquisa são frutos diretos do método utilizado, de maneira que outros locais poderiam ser 

                                                 
18 Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 
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qualificados como “subcentros” através da aplicação de outras metodologias, contudo, o método 
aqui aplicado tem se mostrado apropriado para a abordagem de grandes Cidades e Metrópoles, 
pois permite a obtenção de resultados além de relevantes, intuitivos. 

 
8. CONTRIBUIÇÕES A ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO E  
PLANEJAMENTO URBANO. 
 

Os resultados encontrados através da aplicação do método demonstram que todos os 
subcentros de emprego estão em regiões próximas a estações de metrô, ou então, nos entornos de 
grandes vias expressas, a exemplo da Avenida 23 de Maio e Marginais do rio Tietê e Pinheiros. 
Tal característica, quanto à localização dos subcentros, não é exclusiva da Cidade de São Paulo e 
resultados semelhantes aos desta pesquisa foram encontrados também em outros trabalhos, a 
exemplo de Mcmillen e Mcdonald (1996) e Anderson e Bogart (2001), para diferentes cidades 
nos Estados Unidos da América (EUA). 

A concentração dos empregos nessas áreas indica que no caso da Cidade de São Paulo, as 
firmas preferem localizações que possuam vantagens de acesso, independentemente da 
localização poder significar, ou não, vantagens associadas às economias de aglomeração. Na 
mesma linha de raciocínio podemos destacar que alguns dos subcentros de emprego, por possuir 
população significativa, também são locais procurados por famílias de elevado poder aquisitivo, 
que buscam dentre outros as vantagens advindas da gama de serviços e facilidade de acesso 
oferecido por essas localizações. 

Instrumentos de tributação municipal e pesquisas de mercado, a exemplo da Planta 
Genérica de Valores da Cidade de São Paulo, PGV19, e das aferições elaboradas pela 
EMBRAESP20 e CRECI-SP21 sobre o mercado imobiliário, indicam que a grande maioria das 
localidades identificadas como subcentros de emprego, bem como suas regiões adjacentes, são 
locais valorizados pelo mercado imobiliário.  

 
Figura 2.A – Distribuição da Isenção de IPTU                  Figura 2.B – Lançamento de Imóveis, 1998-2011,                     

       na Cidade de São Paulo em 2010.                                     ,comerciais e residenciais, São Paulo. 
 

 

                                                 
19 A PGV é o instrumento utilizado pela PMSP para estabelecer o valor venal de cada imóvel, valor sobre o qual 
incide a alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre transmissão de bens imóveis 
(ITBI). 
20 Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio. 
21 Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. 
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 Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo.                      Fonte: SECOVI, com base em dados da EMBRAESP. 
A distribuição da mancha vermelha nas Figuras 1 e 2.a convergem quase que em sua 

totalidade, contudo, vale a ressalva que a figura 2.a  demonstra algumas regiões que não estão de 
acordo com as predições do trabalho quanto ao valor dos imóveis, a exemplo da região 
localizada no extremo da zona Sul de São Paulo, Marsilac, que possui um baixo nível de isenção 
de IPTU (20% a 36%). Tal fato pode ser justificado pelo tamanho das propriedades nestas 
regiões, uma vez que a fórmula de cálculo do valor venal de um imóvel e que é base para o 
obtenção do valor do IPTU, leva em consideração a área total do imóvel (área do terreno mais 
área construída). 

A análise da figura 2.b demonstra a concentração existente de lançamentos imobiliários, 
ao longo dos últimos anos nas zonas censitárias identificadas como subcentros, bem como nos 
locais imediatamente próximos. Tal averiguação, relevadas às limitações da base22, permite-nos 
sugerir que para a Cidade de São Paulo é significante a ligação existente entre a localização dos 
subcentros de emprego e a concentração das atividades relacionadas ao mercado imobiliário. 
Nesse ponto cabe a ressalva de que o Centro Principal (Subprefeitura da Sé) é um local de pouca 
atividade imobiliária no que tange a questão de novos empreendimentos em virtude da 
indisponibilidade de terrenos. 

Todavia, deve-se salientar que a decisão quanto à realização de um empreendimento 
imobiliário implica em diversas restrições, de práticas a jurídicas, a exemplo da falta de terrenos 
e restrições impostas pela Lei de Zoneamento. Tais fatos, por vezes, levam os agentes do 
mercado imobiliário a guiar-se de acordo com as possibilidades reais em detrimento de sua 
intenção e nicho de atuação, para o caso das empresas privadas, e das necessidades e 
emergências de cunho social, para o caso da habitação provida pelo setor público.  

Desta forma, o presente trabalho procurou apresentar a ligação existente entre a 
concentração do emprego e as atividades imobiliárias na Cidade de São Paulo a fim de oferecer 
ferramentas e fomentar novas pesquisas que possam melhorar a análise do mercado imobiliário e 
planejamento urbano, tais como: 

• A classificação dos subcentros em categorias distintas de acordo com a ocupação 
predominante (residencial ou econômica); ferramenta que pode auxiliar no 
planejamento de novos empreendimentos imobiliários, residenciais e comerciais, nas 
regiões identificadas como subcentros de emprego e proximidades. 

• A elaboração e apresentação de mapas que se utilizados como complemento à base de 
dados sobre o valor venal dos imóveis podem auxiliar em atualizações futuras da 
PGV, de forma a constituir uma cobrança mais eficiente do IPTU na cidade de São 
Paulo, na mesma medida que em que também podem fornecer subsídios a discussões 
sobre mudanças na Lei de Zoneamento. 

• Os mapas e dados sobre a distribuição do emprego na Cidade de São Paulo ao sugerir 
a existência de um processo de descentralização do emprego, influenciado, por 
exemplo, pelos altos índices de congestionamento, enfatizam a necessidade da 
contínua discussão sobre investimentos em transporte público. 

 
9. CONCLUSÕES 
 

O objetivo principal do trabalho, a saber, identificar os subcentros de emprego da Cidade 
de São Paulo, para na segunda etapa estabelecer uma analogia entre estes e o comportamento do 
mercado imobiliário, bem como fornecer subsídios ao planejamento urbano, teve o intuito 

                                                 
22 Os dados do Secovi sobre lançamentos de imóveis são fornecidos pela Empresa Brasileira de Estudos de 
Patrimônio (EMBRAESP), contudo, tais dados não abrangem a totalidade do mercado o que pode ser expresso pela 
ausência de lançamentos nas regiões periféricas da Cidade, fato que pode induzir à ideia de inatividade do mercado 
imobiliário nestas regiões, para uma discussão sobre a base de dados da EMBRAESP ver Biderman (2001).  
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principal de colocar em destaque questões urbanas importantes e que estão intrinsecamente 
relacionadas, a exemplo da distribuição do emprego e o comportamento do mercado imobiliário. 

Os resultados alcançados indicam que a Cidade de São Paulo ainda possui o emprego 
concentrado, principalmente na região central e em seu entornos, na região nomeada de “Centro 
Expandido”. Contudo, foi possível identificar importantes subcentros fora dessa região, o que 
ajuda a endossar a questão da descentralização do emprego urbano, da mesma forma que abre 
um horizonte de pesquisas para a abordagem de assuntos diversos, desde pesquisas sobre a 
formação de preços no mercado imobiliário, tomando como hipótese o fato da cidade possuir 
diversos subcentros, como trabalhos na esfera pública, a exemplo da proposição de mudanças na 
Lei de Zoneamento. 

Como ressalva final fica a importância do desenvolvimento de pesquisas e estudos 
relacionados ao mercado imobiliário, uma vez que nos últimos anos estimavas do SECOVI, 
indicam que esse setor movimentou apenas com a venda de novos imóveis mais de 70 bilhões de 
reais na Cidade de São Paulo, contudo, a viabilidade de novos trabalhos e pesquisas, por vezes, é 
comprometida pela carência de informações mais abrangentes. 
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ANEXO I – SUBCENTROS DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Ranking Dens. Emprego Local Distrito Razão Empr/Pop Empregos 
1 657 Sé SE 39.08 91.678 
2 617 República REPÚBLICA 10.75 114.708 
3 286 Consolação CONSOLAÇÃO 7.14 40.293 
4 273 Bela Vista BELA VISTA 4.35 62.809 
5 268 São Carlos do Pinhal BELA VISTA 2.74 20.707 
6 263 Campinas JARDIM PAULISTA 3.22 31.846 
7 244 Trianon JARDIM PAULISTA 4.21 35.773 
8 243 Santa Efigênia REPÚBLICA 3.50 49.742 
9 228 Masp BELA VISTA 3.19 32.164 
10 206 Ladeira da Memória REPÚBLICA 2.04 37.169 
11 193 Parque Dom Pedro SE 12.66 54.089 
12 187 Oriente BRÁS 13.19 32.369 
13 178 Praça João Mendes SE 2.09 21.368 
14 165 Paraíso VILA MARIANA 1.88 38.979 
15 160 Vila Clementino VILA MARIANA 4.72 37.163 
16 157 Clínicas JARDIM PAULISTA 3.24 50.896 
17 156 Centro Cultural LIBERDADE 3.49 12.324 
18 151 Vila Buarque CONSOLAÇÃO 2.14 33.524 
19 151 Pamplona JARDIM PAULISTA 1.72 19.144 
20 144 Chácara Itaim ITAIM BIBI 3.28 72.170 
21 141 Liberdade LIBERDADE 2.46 21.849 
22 140 Higienópolis CONSOLAÇÃO 1.34 23.524 
23 136 Bexiga BELA VISTA 1.28 17.638 
24 136 Berrini ITAIM BIBI 12.27 67.334 
25 124 Rodrigues Alves VILA MARIANA 1.65 31.936 
26 120 Pinheiros PINHEIROS 7.17 60.359 
27 119 Marechal Deodoro SANTA CECÍLIA 1.31 41.572 
28 118 Luz BOM RETIRO 3.94 44.822 
29 105 Santa Cecília SANTA CECÍLIA 1.30 37.843 
30 96 Francisco Matarazzo BARRA FUNDA 3.97 25.059 
31 90 Tatuapé TATUAPÉ 2.13 35.374 
32 87 Santana SANTANA 2.41 12.434 
33 86 João Teodoro BRÁS 7.01 8.458 
34 84 Pompéia PERDIZES 1.34 12.466 
35 83 Lapa LAPA 3.25 46.585 
36 80 Pires da Mota LIBERDADE 0.96 10.031 
37 74 Moema MOEMA 1.19 51.394 
38 70 Vila Cordeiro ITAIM BIBI 4.77 30.703 
39 67 Vila Mariana VILA MARIANA 1.16 9.781 
40 65 Emissário (CEAGESP) VILA LEOPOLDINA 13.20 28.983 
41 62 Vila Monumento IPIRANGA 1.51 25.480 
42 60 Santo Amaro SANTO AMARO 4.18 37.920 
43 57 Jardim Europa PINHEIROS 4.06 43.596 
44 56 Lapa de Baixo LAPA 4.34 33.462 
45 56 Belenzinho BELÉM 1.42 25.121 
46 55 Granja Julieta SANTO AMARO 3.22 83.382 
47 54 Saúde SAUDE 0.82 35.046 
48 53 Alfredo Pujol SANTANA 0.86 28.059 
49 49 Gomes Cardim TATUAPÉ 1.07 29.326 
50 48 Jardins JARDIM PAULISTA 3.17 27.981 
51 44 Vila Miranda SANTO AMARO 4.40 30.155 
52 43 Parque da Moóca MOOCA 1.63 40.367 
53 41 Independência CAMBUCI 2.30 25.857 
54 38 Santa Marina BARRA FUNDA 12.37 27.558 
55 37 Casa Verde CASA VERDE 1.04 30.153 
56 36 Parque Ibirapuera MOEMA 7.33 25.607 
57 35 Jurubatuba CAMPO GRANDE 2.63 41.872 
58 31 Vila Santa Catarina JABAQUARA 0.44 25.293 
59 30 Cidade Vargas JABAQUARA 0.71 25.222 


