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ABSTRACT 
  The purpose of this study is to present the elements involved in the planning development of 
a residential building complex in the context of the remodeling of buildings located in degraded 
areas. Aspects like quality will be especially discussed in terms of location, since the intent is to 
validate the idea of reutilizing existing buildings in the downtown area of the city of Sao Paulo. The 
idea is to contribute to the possibility of generating living spaces in the central area of the city based 
on the renovation of underutilized buildings and considering the planning discussions in the real 
estate area.  

RESUMO 
A proposta deste estudo é apresentar os fatores envolvidos na elaboração do planejamento de 

um empreendimento imobiliário residencial no contexto da renovação de edifícios em áreas 
degradadas. Serão discutidos aspectos dos atributos da qualidade, especialmente a qualidade da 
localização, uma vez que se pretende validar a reutilização de edificações existentes no centro da 
cidade de São Paulo. Espera-se contribuir com a questão da possibilidade de produção de habitação 
na região central da cidade, a partir da renovação de edifícios subutilizados, levando-se em 
consideração as discussões de planejamento em real estate.  
 
1. INTRODUÇÃO 
  A região central da cidade de São Paulo sofreu, nas últimas décadas, um processo de 
desvalorização e de esvaziamento relativo. Relativo porque migraram para o vetor sudoeste da 
cidade os principais serviços financeiros e escritórios de grandes corporações, os quais são 
responsáveis por uma grande rede de serviços, como por exemplo, de hotéis e restaurantes, no seu 
entorno. A dinâmica observada na região central na última década revela uma especialização nos 
segmentos de menor complexidade. No entanto, o centro da cidade ainda retem importantes setores 
que geram diversos empregos.  
  O centro apresenta atualmente certas deficiências em relação às denominadas "novas 
centralidades" (Paulista, Faria Lima e Berrini), como a obsolescência dos edifícios, o trânsito 
congestionado, a violência e a degradação urbana. Há, por outro lado, vantagens relativas que 
poderão favorecer a permanência e a atração de atividades produtivas e de moradia, como a 
abundância e qualidade do transporte coletivo, o baixo preço tanto para locação quanto para compra 
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de imóveis e a farta disponibilidade de edifícios encontrada atualmente. Outro aspecto relevante a 
ser considerado é que a região central possui uma boa infra-estrutura de utilidades públicas, como 
abastecimento de água, saneamento, energia, comunicações, além de serviços públicos, como 
educação, saúde e cultura, fatores de atratividade para populações de média e baixa renda.  

O principal objetivo deste trabalho é discutir a formatação de um empreendimento 
residencial destinado à população de classe média e média baixa, em um edifício existente e 
subutilizado na região central da cidade de São Paulo. Será utilizado para o estudo de caso o edifício 
localizado na Rua Maria Paula, 171, o qual foi objeto de renovação na região central. O intuito deste 
trabalho não é descrever o processo pelo qual o edifício foi reformado, mesmo porque trata-se de 
uma reforma financiada pela Caixa Econômica Federal por meio de um programa de habitação para 
baixa renda. O que se pretende é apresentá-lo a fim de que se possa caracterizar o empreendimento a 
ser tratado neste estudo como um protótipo, do ponto de vista da formatação do empreendimento 
habitacional destinado a uma demanda específica, dentro do contexto da renovação de centros 
degradados. Pretende-se identificar uma demanda que poderá ser atendida com produtos desta 
natureza, definindo-se um perfil de público alvo específico para este produto, no intuito de ampliar o 
mercado imobiliário em direção às classes média e média baixa.  
  
2. A REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

A área central da cidade de São Paulo é definida pela circunscrição da Subprefeitura Sé, da 
qual fazem parte os distritos Sé, República, Liberdade, Cambuci, Bela Vista, Consolação, Santa 
Cecília e Bom Retiro. Cada qual com características bastante definidas e apresentando grande 
heterogeneidade urbanística, econômica e social. Distritos como Consolação, Bela Vista e Santa 
Cecília apresentam regiões, como o bairro Higienópolis, o Morro dos Ingleses e demais adjacências 
da Avenida Paulista, bastante valorizadas pelo mercado imobiliário.  

De acordo com o Censo Demográfico 2000 do IBGE1, a Subprefeitura Sé apresenta uma 
população total de 373.164 habitantes, uma densidade demográfica de 14.243 habitantes por km², 
um crescimento negativo de -2,24% (entre 1991 e 2000). A taxa de urbanização é de 100% e a 
população em idade ativa é de 273.041 habitantes, aproximadamente 73% do total.  

Quanto aos estabelecimentos e empregos por tipo de atividade, conforme dados da RAIS 
20002, dos 29.959 estabelecimentos existentes, 56,83% atuam no setor de serviços e são 
responsáveis por 74,98% do total de empregos da Subprefeitura Sé, dentro de um total de 488.539 
empregos registrados pela pesquisa. O setor de comércio ocupa 30,98% dos estabelecimentos e é 
responsável por 13,24% do total de empregos existentes na delimitação da Subprefeitura, enquanto 
que o setor industrial ocupa 9,90% dos estabelecimentos e emprega 9,40% da população. Ainda 
segundo dados do IBGE3, em 2000 havia 3.039.104 domicílios no Município, dos quais 147.975 
situavam-se na Subprefeitura Sé, sendo a média de moradores por domicílio no Município 3,43 
moradores, e na Subprefeitura Sé 2,53 moradores. A distribuição destes domicílios por faixas de 
renda familiar, segundo distritos, mostra a heterogeneidade social encontrada na Subprefeitura. O 
Distrito Consolação, por exemplo, apresenta 44,47% das famílias com renda superior a 25 salários 

                                                 
1 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 1991 e 2000 
2 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS 2000. In: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spse 
3 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 2000.  
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mínimos, índice comparável aos encontrados em bairros como Itaim Bibi e Campo Belo, regiões de 
alto poder aquisitivo. Em contrapartida, distritos como Sé e Bom Retiro apresentam faixas de renda 
concentradas entre 2 e 5 e entre 5e 10 salários mínimos.  
 
2.1. O processo de desvalorização da região 

A cidade de São Paulo apresenta períodos de crescimento econômico marcados pelo 
surgimento de novas centralidades. Assim, o grande centro de negócios na época do ciclo do café foi 
perdendo público para a Avenida Paulista, que iniciou seu desenvolvimento como novo centro de 
negócios a partir dos anos 50, quando da consolidação da indústria no Brasil, atingindo seu apogeu 
nos anos 70. A partir desta mesma década surgiu uma nova centralidade na região dos Jardins e 
Faria Lima, que correspondeu à época do milagre econômico do período militar. Mais recentemente, 
as transformações ocorridas a partir da globalização da economia e com os avanços da tecnologia da 
informação, surge uma nova centralidade na região ao longo da Marginal do rio Pinheiros, onde se 
instalaram diversas empresas multinacionais e para onde migraram algumas empresas já instaladas 
na metrópole.  

Grande parte das classes médias e altas deslocou suas residências para novos bairros no setor 
sudoeste da cidade, em busca de uma maior facilidade de circulação e acesso a serviços 
diferenciados, além de um afastamento da região central, cada vez mais associada à violência urbana 
e à degradação. A perda dos atributos de qualidade da região explica-se, entre outros fatores, pela 
mudança nos hábitos de vida e de consumo das classes médias e altas, bem como pela concentração 
de fenômenos como o comércio ambulante, a presença de moradores de rua, a ausência de 
atividades noturnas, as quais contribuíram para criar um cenário inseguro, sujo e violento. 
Especialmente os Distritos Sé e República sofreram uma diminuição bastante considerável no 
número de habitantes, que representou um movimento contrário ao crescimento vegetativo da 
Região Metropolitana e do Município.  

Assim como as residências, grandes empresas transferiram suas sedes para as novas regiões 
de centralidade do vetor sudoeste em busca de padrões urbanísticos e arquitetônicos mais adequados 
às exigências atuais. Além disso, grande parte das empresas adotou a prática de desmobilizar seu 
patrimônio, ou seja, deixaram de ser proprietárias dos imóveis que ocupam e passaram a ser 
locatárias. Este processo se deu devido ao fato de que o ambiente empresarial tornara-se mais 
competitivo, e como conseqüência passou a exigir maior eficiência na alocação dos recursos das 
empresas. Grandes empresas passaram a utilizar a estratégia de investir seu capital em suas 
atividades fim, e não mais nos imóveis por elas ocupados. Como uma das conseqüências deste 
processo, que gerou migrações dentro da cidade para novas regiões, a região central apresenta 
atualmente um grande número de imóveis ociosos e desvalorizados.  
 
2.2. Evolução do estoque e ocupação atual do patrimônio construído 

Conforme dados do IBGE4, a cidade de São Paulo tem demonstrado um crescimento no 
número de imóveis residenciais vagos. No ano de 1991 havia 273.754 domicílios vagos, dos 
2.856.180 domicílios existentes, o que representava aproximadamente 10% do total. Já em 2000 
havia 420.327 domicílios vagos, dos 3.554.820 domicílios existentes, o que representava 

                                                 
4 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apud BOMFIM, 2004 
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aproximadamente 12% do total. Segundo Bomfim (2004), as altas taxas de vacância estão 
concentradas nos distritos da área central, principalmente nos Distritos Sé, com mais de 25% dos 
domicílios vagos e República, com mais de 20%, e nas novas centralidades, como Morumbi, Itaim e 
Jardim Paulista, que têm mais de 15% dos domicílios vagos. Nas novas centralidades, as altas taxas 
de vacância representam o estoque recém entregue e ainda não comercializado.  

A infra-estrutura disponível no centro da cidade, em relação às demais regiões da cidade, é 
bastante completa e consolidada, tanto no que se refere às redes de infra-estrutura de utilidades 
públicas, como abastecimento de água, saneamento, energia e telecomunicações, quanto no que se 
refere à rede de serviços, como escolas, comércio e serviços, transporte, entre outros. Deste modo, o 
crescimento populacional nas periferias da cidade, e o esvaziamento da região central constituem 
um contra-senso, uma vez que a extensão horizontal das diversas redes de infra-estrutura são mais 
onerosas e mais complexas nas grandes metrópoles. Ao mesmo tempo, a infra-estrutura existente na 
região central permanece ociosa no período não comercial, o que indica o grande potencial de 
requalificação do centro.  

Um dos aspectos mais relevantes e favoráveis à plena ocupação da região central refere-se à 
circulação da população na metrópole, a qual se torna extremamente onerosa e vagarosa, sobretudo 
aos moradores da periferia. “Do ponto de vista da acessibilidade, os centros são, em geral, as áreas 
mais bem servidas de transportes públicos. São locais de acesso mais democrático do que quaisquer 
outros. Nesse sentido são populares.” (MARICATO, 2001, pg 138). 
 
3. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL DE REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS 
URBANOS DEGRADADOS 
3.1. A experiência da London Docklands Development Corporation 

Conforme os estudos de Nobre (2000) e Compans (2004), a região das docas de Londres 
começou a se desenvolver a partir do século XVIII, quando surgiram as primeiras instalações como 
ancoradouros, galpões e armazéns, para a estocagem de produtos e outras atividades ligadas à 
atividade portuária. A região chegou, no século XIX, a ser a maior área portuária do mundo, 
caracterizando-se por uma forma urbana diferenciada, com gruas, indústrias e um sistema viário 
desconexo.  

No final da década de 60, a partir da criação de uma legislação ambiental restritiva, e do 
conseqüente fechamento de indústrias e estaleiros, aliado à atratividade crescente pelas zonas 
periféricas, houve o início de um processo de declínio da região das Docklands de Londres. A 
desativação de vários dos terminais portuários resultou no aumento do desemprego e em migrações 
urbanas, processo que teve como conseqüência o esvaziamento da região, bem como o declínio das 
condições de vida dos moradores, o aumento da criminalidade e a degradação urbana da área.  

Em meados da década de 70, o governo trabalhista criou uma política ampla para 
revitalização de zonas em declínio, tendo sido elaborado, em 1976, um plano específico para a 
revitalização da região das Docklands. Embora houvesse, nesta fase, consenso entre os envolvidos 
no processo de decisão a respeito da necessidade de definição de novos eixos de desenvolvimento 
para as Docklands, no sentido de atrair novos capitais para a área, havia dois modelos opostos 
quanto aos meios e aos fins.  

O primeiro plano de revitalização para a área foi elaborado pelo Docklands Joint Committee, 
que reunia municipalidades, associações locais e o Ministério do Meio Ambiente. Houve uma fase 
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de conflitos nos debates entre as autoridades locais e as autoridades portuárias, seguido da vitória de 
um governo conservador nas eleições de 1979, o que resultou na criação, em 1981, da London 
Docklands Development Corporation (LDDC). A estratégia da organização para a reestruturação 
física da área baseou-se nos usos comercial, residencial e de serviços. Atividades como grandes 
grupos financeiros e telecomunicações foram privilegiadas, bem como edifícios de apartamentos de 
alto padrão. Nos bairros de Wapping, Limehouse e Surrey Docks, em função de sua proximidade 
com a City Londres, muitos armazéns foram reconvertidos em unidades residenciais destinadas a 
jovens executivos, as quais tiveram grande valorização imobiliária.  

A região de Royal Docks, em função da distância do centro e de se tamanho, acabaram por 
não atrair grandes empreendimentos em um primeiro momento, embora tenha sido desenvolvido um 
projeto para o local de um grande complexo multi-uso, incluindo conjuntos residenciais, centro 
empresarial, galeria comercial e atividades de lazer marítimas. A região de Isle of Dogs, ao centro 
da área de atuação da LDDC, concentrou a maioria dos grandes empreendimentos comerciais e 
edifícios de escritórios. Foi desenvolvido um plano diretor para a Canary Wharf, situada no limite 
superior da Isle of Dogs, após intensos debates a respeito de diretrizes para a ocupação da área.  

Figura  – Imagem atual da Canary Wharf 

 
Fonte: www.christopherholt.com 

Pode-se dizer que no caso da requalificação urbana da zona das docas de Londres, o 
planejamento de longo prazo foi substituído por um modo de gestão de curto prazo que, embora 
bastante criticado por privilegiar novos investidores em detrimento dos habitantes originais da 
região, favorecia a flexibilização das decisões em função das oportunidades definidas pela evolução 
do mercado. Deste modo, favoreceram-se projetos e ações imediatamente visíveis, destinados a 
melhorar o entorno e a imagem da região, com objetivo de gerar confiança a assim atrair a iniciativa 
privada.  

Para Compans (2004), a reestruturação das London Docklands foi um sucesso do ponto de 
vista do mercado imobiliário. A partir dos incentivos e subvenções do governo central, a LDDC 
transformou de fato a antiga zona portuária de Londres. Foi estabelecida uma parceria público-
privada, responsável pela construção, entre os anos de 1981 e 1987, em uma área de 
aproximadamente 500 hectares, de 465 mil metros quadrados de edifícios de lojas e escritórios e 
8.800 unidades habitacionais. No prazo de 6 anos, houve um crescimento habitacional na região de 
cerca de 30%, e até 1990, 600 empresas instalaram-se na região.  

Houve uma grande valorização imobiliária, que acabou por modificar o perfil do público 
alvo do mercado. Segundo Nobre (2000), entre 1984 e 1987 um apartamento de 02 dormitórios em 
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Tower Hamlets, bairro originalmente habitado por operários, passou de 40 mil para 200 mil libras, 
valorizando-se cinco vezes. Outro fator que ocasionou a mudança do perfil de ocupação residencial 
na região foi o tipo de produto habitacional que acabou sendo construído. Embora houvesse 
demanda por construção de habitação de aluguel para a população de baixa renda, 85% das unidades 
habitacionais construídas destinaram-se à venda, sendo que em sua maioria atendiam a um público 
de alto padrão.  
 
3.2. A experiência de Barcelona – Áreas de Nueva Centralidad 

Barcelona passou por um processo de reestruturação urbana e econômica que se efetivou a 
partir da segunda metade da década de 80, quando foi definida como a cidade que iria sediar os 
jogos olímpicos de 1992. O governo local utilizou este fato para iniciar um processo de 
desenvolvimento fundado na parceria público-privada, visando melhorar a infra-estrutura, gerar 
modernização e inserir a cidade no cenário internacional. Em 1986 foi criado o programa Áreas de 
Nueva Centralidad, com objetivo de promover a reestruturação urbana de diferentes regiões da 
cidade, definindo áreas potencialmente olímpicas, tendo o Estado papel de indutor das atuações 
privadas, seja pela elaboração de planos ou pelo aporte inicial de recursos que iriam impulsionar os 
investimentos privados posteriores.  

A elaboração do Plan Estratégic Economic i Social de Barcelona, entre 1988 e 1990, foi um 
marco em relação às ações neste sentido, tendo como modelo de planejamento estratégico 
experiências que já haviam sido realizadas em outras cidades, como São Francisco e Roterdã. As 
intervenções previstas pelo programa Áreas de Nueva Centralidad iam desde a reestruturação do 
sistema viário, passando pela reutilização das praias, pela criação de parques e áreas verdes, até a 
construção de edifícios de escritórios e de apartamentos. A implantação do programa obedeceu a um 
cronograma que agrupava os projetos em 3 fases, nas quais deveriam ser concluídos projetos. A 
primeira fase ia até 1992, e contava com a construção da Villa Olympica. A fase seguinte iria até 
meados da década de 90 e a terceira fase até o ano 2000.  

O programa urbanístico para requalificação da Ciutat Vella fundamentou-se na obtenção de 
áreas para transformar antigas edificações em novas praças, equipamentos para os habitantes e em 
habitação popular para as famílias envolvidas na gestão do programa. A necessidade de voltar a 
abrigar no mesmo bairro as famílias envolvidas gerou um programa de construção de apartamentos 
para habitação popular, sendo que para isso edifícios foram renovados integralmente. Estimulou-se, 
desta forma, a renovação de edificações existentes por parte da iniciativa privada.  

O Estado responsabilizou-se por prover a infra-estrutura necessária, uma vez que áreas do 
centro histórico possuíam redes de serviços obsoletas ou insuficientes. Além de um programa de 
reestruturação do sistema viário, foram renovadas as redes públicas de distribuição de água, 
eletricidade, gás, telefonia e de coleta de esgotos. Foram construídos 18 grandes estacionamentos 
subterrâneos sob alguns dos quarteirões maiores, que passaram a ser administrados pela iniciativa 
privada por meio de regime de concessão.  

Com a valorização e a renovação do patrimônio arquitetônico na região central, a Ciutat 
Vella recuperou atratividade para atividades econômicas, alcançou uma intensa ocupação residencial 
e tornou-se uma região bastante atrativa para o turismo, devido às suas características históricas e 
culturais. Foi instalada ainda na região do centro histórico uma universidade pública, que contribuiu 
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para um importante impulso na área, consolidando sua vocação para o uso misto, com habitações, 
instituições, comércio variado, serviços e atividades culturais.  

A região destinada à construção da Villa Olympica havia sido, durante o século XIX, uma 
das principais zonas industriais catalãs, mas estava praticamente abandonada. Havia 4 km de praias 
não utilizadas pelos moradores dos arredores, uma vez que a região não era reconhecida como parte 
da cidade. Fábricas, antigos armazéns e linhas férreas representavam uma barreira entre a cidade do 
mar. Para a implantação do projeto foram compradas ou desapropriadas mais de 300 edificações, e 
foram removidos do local cerca de 1 milhão de m³ de entulho, entre os anos de 1986 e 1987. A 
remodelação da frente marítima da antiga região industrial de Barcelona proporcionou uma 
mudança profunda na paisagem urbana. A requalificação de 4 km de praias, as novas áreas verdes, o 
novo parque e a marina ampliaram as opções de lazer e a atratividade turística da cidade.  

Figuras– Vila Olímpica 

                    
Fonte: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/relacoes_internacionais 

Conforme Compans (2004), a experiência londrina tornou-se referência obrigatória nos 
estudos sobre revitalização de áreas centrais por ter delegado à iniciativa privada a gestão de espaços 
e das políticas urbanas. Por este motivo, acabou sido reproduzida em diversas cidades européias 
durante os anos 80. Já o processo de recuperação urbana e econômica de Barcelona se tornou 
paradigmático, em particular, nos países latino-americanos. Diferentemente da experiência das 
Docklands, a concepção do programa Áreas de Nueva Centralidad caracterizou-se por um projeto 
estratégico de inserção competitiva na economia globalizada e por um grande aporte de recursos 
públicos devido à realização dos Jogos Olímpicos de 1992, refletindo compromissos sociais 
estabelecidos entre governo local e coletividade, considerando ainda as potencialidades para 
requalificação em seu centro urbano degradado.  
 
4. ESTUDO DE CASO 

O Centro Histórico da cidade de São Paulo, formado pelos Distritos Sé e República, é 
permeado por um anel de grandes avenidas, que servem de eixos de ligação da cidade, a Avenida 23 
de Maio, a radial Leste, a Avenida Prestes Maia, e Avenida 9 de Julho e a Avenida do Estado, entre 
outras. Além das grandes avenidas, há o cruzamento de duas linhas do Metrô, com diversas 
estações, como Liberdade, Sé, São Bento, Dom Pedro II, Luz, Anhangabaú, República, os terminais 
de ônibus Parque Dom Pedro II, Princesa Isabel e Praça das Bandeiras, configurando um local de 
amplo acesso às principais vias da cidade e ao transporte público, além do comércio variado, 
bancos, restaurantes, escolas, universidades, parques, bibliotecas, centros culturais, museus e 
edifícios tombados pelo patrimônio histórico.  
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O edifício objeto deste estudo de caso está localizado à Rua Maria Paula, 171, República, 
região central da cidade de São Paulo. O edifício, construído na década de 1940, constitui-se de 12 
pavimentos tipo, cobertura, térreo e 1 subsolo, e a tipologia original era habitacional de alto padrão. 
No projeto original havia 24 apartamentos tipo, sendo 2 por andar, e um apartamento na cobertura, 
totalizando 25 unidades habitacionais, em uma área total de 3.909,14m², segundo o estudo de 
Zmitrowicz e Bomfim (2005). O prédio, que se encontrava desocupado e pertencia a um único 
proprietário, foi ocupado irregularmente por um grupo de pessoas que faziam parte de um 
movimento social por moradia, o qual reivindica ao poder público o direito de morar dignamente no 
centro da cidade. Este edifício faz parte de um conjunto de edificações objeto de renovação por 
iniciativa de movimentos por moradia que, em parceria com a Caixa Econômica Federal, escritórios 
de assessoria técnica e construtoras de pequeno porte, desenvolveram alguns projetos que foram 
executados e comercializados a partir de financiamentos.  
                Figura  – Centro Histórico de São Paulo                      Figura – Fachada do Edifício Maria Paula 

                                
             Fonte: Disponível em http: //maps.google.com                    Fonte: ZMITROWICZ e BOMFIM, 2005 

Adquirido em 2001 pela Caixa Econômica Federal por R$ 1 milhão, diretamente com o 
proprietário, o prédio foi reformado no ano de 2003 pelo Programa de Arrendamento Residencial5, 
criado em 2001 para atender exclusivamente à necessidade de moradia da população de baixa renda 
dos grandes centros urbanos. Considerando-se as condições deste programa, que estabelece como 
preço máximo para aquisição de imóveis no centro de São Paulo o valor de R$ 40,00 mil, sendo o 
valor inicial das parcelas equivalente a 0,7% do valor do imóvel, reajustado a cada 12 meses pelo 
IGP-M6, uma família com renda mensal de 5 salários mínimos comprometeria cerca de 15% de sua 
renda com habitação.  

Neste projeto foram construídas 75 unidades habitacionais, com área média de 37,00m². O 
custo total do empreendimento foi de R$ 1,873 milhão, incluindo o valor do edifício, sendo que cada 

                                                 
5 O PAR é uma operação de aquisição de empreendimentos a serem construídos, em construção ou a recuperar/ 
reformar, destinados ao atendimento da necessidade de moradia da população com renda familiar mensal até R$ 
1.800,00, concentrada nas regiões metropolitanas e nos centros urbanos de grande porte, para arrendamento residencial. 
O prazo de arrendamento é de até 180 meses, com opção de compra ao final do prazo contratado. 
6 Índice Geral de Preços de Mercado 
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unidade teve um custo médio de R$ 24,97 mil, sendo o valor por m² do empreendimento 
aproximadamente R$ 479,007, já que a área total do edifício é 3.909,14m². O projeto8 foi 
desenvolvido pela Assessoria Técnica Fábrica Urbana, e partiu da modificação de tipologia de uso 
para atender a uma nova demanda, com necessidades diferentes daquelas atendidas pelo projeto 
original. No subsolo do edifício há uma área de lazer, utilizada como salão de festas, e no térreo, 
além do hall de acesso, há dois apartamentos de 53m² adaptados para portadores de deficiências 
físicas e uma lavanderia coletiva. O pavimento tipo possui 06 apartamentos, com dimensões de 
30m², 40m² e 50m². A cobertura conta com uma unidade de 57m². O empreendimento não possui 
vagas de estacionamento.  

O empreendimento em estudo foi reformatado para atender a um novo segmento de mercado, 
formado por pessoas de classes sociais mais baixas se comparadas com o segmento que ocupou a 
edificação originalmente. Esta nova demanda pode ser verificada no perfil de ocupação dos imóveis 
residenciais existentes atualmente na região, grande parte deles direcionados a pessoas solteiras, 
jovens ou idosas, ou casais sem filhos. O edifício Maria Paula, após processo de renovação, passou a 
ser destinado a um público alvo formado por pessoas ou famílias com renda média de cerca de 5 
salários mínimos mensais. Segundo Bomfim (2004), a dinâmica imobiliária atual é bem específica 
no Centro. Apesar do aumento de domicílios vagos, ocorre uma grande demanda pelos mesmos. 
Segundo a autora, há uma grande procura no setor residencial, tanto para locação quanto para 
compra, principalmente por quitinetes e apartamentos de um ou dois dormitórios, enquanto que os 
apartamentos de quatro dormitórios permanecem mais tempo vazios.  

Atualmente, todas as 75 unidades do edifício encontram-se ocupadas, a maioria pelos 
moradores que fizeram parte da ocupação pelo movimento de moradia e que foram capazes de 
aceitar as condições do programa de arrendamento da Caixa Econômica Federal. O padrão de 
vendas para este tipo de empreendimento é dificilmente diagnosticado, uma vez que a demanda já 
existia antes da execução das obras, e as unidades já haviam sido negociadas junto ao movimento de 
moradia e à Caixa Econômica Federal. Pode-se dizer que, para este tipo de empreendimento, foi 
identificada uma demanda, o que se pode verificar pela própria existência de movimentos populares 
organizados reivindicando melhores condições de moradia no centro.  

Ao se analisar o entorno do edifício nota-se a grande facilidade de acesso aos meios de 
transporte público disponíveis, atributo que, aliado ao fato de que o edifício não dispõe de vagas de 
estacionamento, torna a localização do empreendimento um fator decisivo do ponto de vista do seu 
mercado alvo. Este mercado alvo é composto em sua maioria por trabalhadores que vivem a maior 
parte do tempo na região central ou imediações, e por isso atribuem valor ao fato da localização de 
sua moradia ser próxima do seu local de trabalho, o que possibilita a redução no tempo de 
deslocamento e no custo de locomoção. A localização pode ser considerada em geral como um fator 
de qualidade de um empreendimento habitacional para seus potenciais moradores, a partir de um 
conjunto de atributos que dela derivam, como boa acessibilidade, disponibilidade de infra-estrutura 
urbana, oferta de comércio e serviços, além das características da vizinhança, qualidade ambiental e 
aspectos de segurança.  

                                                 
7 Valores para reforma indexados para data-base Jul/2005. Fonte: ZMITROWICZ e BOMFIM, 2005. 
8 ZMITROWICZ e BOMFIM, 2005.  
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Tendo em vista que na região central da cidade a escassez de terrenos vagos, aliada à 
necessidade de requalificação urbana, sugere em um primeiro momento a reutilização dos edifícios 
existentes para atender a novas demandas identificadas, a idéia de investir em empreendimentos 
imobiliários nesta região está necessariamente atrelada á disponibilidade de imóveis inteiros para 
compra e renovação.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história de grandes cidades ocidentais mostra que, em diferentes momentos do século XX, 
deu-se a saída de setores como serviços e comércio, que ocupavam os centros urbanos, em direção a 
outros bairros, provocando desvalorização nas regiões centrais. Além disso, as camadas mais ricas 
da população acabaram por migrar para novos bairros, devido a uma série de inconveniências, como 
poluição, congestionamentos, degradação na paisagem devido à intensa ocupação do solo, além do 
processo de desvalorização imobiliária que ocorre quando vizinhanças incorporam segmentos de 
menor poder aquisitivo. Ocorre a deterioração urbana pela falta de recursos das populações ou pelo 
relaxamento normativo da administração central.  

No caso do uso residencial, verifica-se uma demanda existente, a qual possui um perfil de 
renda que não se molda aos valores da oferta disponível, o que explica o grande número de edifícios 
vazios na região. Este fato pode ser observado analisando-se os edifícios ocupados irregularmente, 
os edifícios que funcionam como cortiços e as habitações precárias que existem na região. Assim, 
para possibilitar a venda de unidades residenciais no mercado de unidades em estoque seria 
necessário um ajuste nos preços praticados, o que significaria uma redução no patamar de preços a 
fim de torná-los compatíveis com as possibilidades do mercado alvo. Este desajuste entre o preço da 
oferta e a capacidade de pagar por parte do segmento de mercado que teria interesse em habitar na 
região constitui um dos fatores pelos quais existem atualmente edifícios inteiros desocupados na 
região central.  

Para se desenvolver, do ponto de vista mercadológico, a formatação de um produto 
residencial no centro da cidade de São Paulo, é necessário que se reconheça uma demanda existente 
por produtos desta natureza. Bairros como Higienópolis, localizado na região central da cidade, por 
possuírem reconhecida qualidade ambiental e qualidade de vizinhança, ainda se mantém atraentes 
para a população de alta renda, que prefere adquirir imóveis em edifícios renovados e permanecer na 
região a se deslocar para outros bairros.  

No caso do centro histórico esta condição favorável para a renovação de edifícios de alto 
padrão a serem reutilizados pelo mesmo perfil de ocupação habitacional das décadas de 40 e 50 não 
mais se verifica, devido ao processo de degradação urbana pelo qual passou a região nas últimas 
décadas. Entretanto, nota-se a existência de uma nova demanda por habitação na região central, a 
partir de algumas iniciativas recentes bem sucedidas, como o caso do edifício Maria Paula, embora 
tenha sido constatado que o processo de renovação deste edifício não foi realizado a partir de 
mecanismos de mercado. Ainda assim, nota-se que no edifício e em seu entorno existe um perfil de 
moradores que, a partir de linhas de crédito para financiamento da compra, configuram um público 
alvo para habitação na região central.  

Como sugere Bomfim (2005), o quadro atual revela algumas possibilidades, como a 
manutenção e intensificação do uso habitacional, com a renovação dos edifícios existentes, 
reformatados para um público de classes média baixa e baixa, ou a possibilidade de mudança no 
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cenário atual, com reocupação por outras demandas e recuperação dos valores imobiliários. Seja 
qual for do novo perfil de ocupação, dificilmente se manterá a inoperância do mercado imobiliário 
na região central. Há uma política delineada pelo poder público municipal, estadual e federal, os 
quais conduziram diversos órgãos públicos para o centro, e também o interesse de organizações e 
empresas, que atuam na recuperação de espaços como a Pinacoteca do Estado, a Estação da Luz, a 
Sala São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil, entre outros edifícios que foram renovados. 

A estratégia competitiva para novos empreendimentos a serem lançados, com características 
semelhantes ao analisado, uma vez tomada a decisão por investir, se configura a partir da relação 
entre a qualidade do edifício, a qualidade da localização e o preço praticado. Se por um lado é 
interessante, do ponto de vista do público alvo, a possibilidade de morar em uma localização cuja 
disponibilidade de deslocamento e de serviços seja tão favorável, por outro lado a opção por morar 
em local relativamente degradado e com imagem atrelada à violência urbana é fator a ser 
considerado ao se adquirir um produto para moradia.  

Neste contexto da localização, é necessário haver um equilíbrio no binômio entre qualidade e 
preço do produto oferecido, a fim de que empreendimentos formatados para reconhecido público 
alvo em centros urbanos degradados possuam as características intrínsecas do produto desejadas 
pelos potenciais compradores, e que também sejam passíveis de financiamento pelo público alvo a 
que se destinam, atributos que juntos irão definir a escolha do usuário final.  

Para que se intensifique o processo de requalificação urbana no centro de São Paulo, uma 
possível estratégia seria o atendimento do segmento de mercado identificado, o que demandaria 
habitação para as classes média e baixa na região, e isso será possível apenas quando empresas de 
real estate forem capazes de visualizar a possibilidade de retorno em investimentos neste setor. Há 
que se considerar o momento atual de amplo incentivo à produção habitacional voltada ao mercado 
popular, assim como a existência de novas formas de financiamento, tanto para a produção quanto 
para a comercialização das unidades.  
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