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ABSTRACT
The present study carries a spatial analysis of housing production in the municipality of São Paulo, Brazil,
between the years of 1992 and 2007, utilizing a combination of three different databases: the Territorial
and Real Estate, Conservation and Cleanliness Register from the São Paulo Municipal Secretary of
Finance; the National Demographic Census, from the Brazilian Institute of Geography and Statistics; and
the Real Estate Launch Register from the Brazilian Estate Studies Company. Departing from previous
research which approached the real estate developer’s locational preferences either by means of
qualitative research or geospatial analysis, this work aims to introduce the time dimension in the study of
the city of São Paulo real estate market, not as a variable but in an effort to propose its periodization. We
could infer from this that the performance of the local real estate market during the study’s time span is
marked by discontinuities rather than by regular tendencies.
It was possible to identify two moments of real estate expansion in the city: the first around the 1990’s
and the second around the decade of 2000. Business strategies performed during each of these periods
have led to distinct types of production, and, consequently, different projections over the urban space. If
during the 1990’s new forms of real estate production favored the construction of mid-standard,
predominantly peripheral units, during the current stage the strong capitalization of the sector has
expressed itself in the form of high-standard production with a predominantly central, concentrated
distribution. In the latter, the importance of localization cannot be measured from physical attributes, but
rather through its role in amplifying the companies’ revenue and, accordingly, representing the basis for
the companies’ stock market valuation.

RESUMO
O presente artigo propõe uma análise espacial da produção de apartamentos em São Paulo no período
entre 1992 e 2007, utilizando, de forma combinada, três bases de dados: o Cadastro Territorial e Predial,
de Conservação e Limpeza – TPCL da Secretaria Municipal de Finanças; o Censo Demográfico do IBGE;
e o Cadastro de Lançamentos Imobiliários da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio – Embraesp.
Partimos do dialógo com pesquisas que tratam das preferências locacionais da incorporação, e buscamos
introduzir na discussão a dimensão temporal nas determinações que marcaram diferentes fases do setor
imobiliário no período. Com isso, observamos que o desempenho da incorporação foi marcado por
descontinuidades e não por configurar tendências constantes.
Ao longo do estudo foi possível identificar dois momentos de expansão imobiliária na cidade: o primeiro,
em meados da década de 1990; e o segundo, em meados da década de 2000. Percebemos que as
estratégias empresariais utilizadas em cada período levaram a distintos tipos de produção e, por
conseqüência, projeções diferenciadas sobre o espaço urbano. Se nos anos 90 novas formas de organizar a
produção imobiliária propiciaram a construção de unidades de médio padrão, em um movimento mais
periférico, no período atual a forte capitalização do setor expressou-se na produção de alto padrão, numa
tendência espacialmente mais concentrada.
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1.

INTRODUÇÃO

Entre 1992 e 2007 foram lançados no Município de São Paulo cerca de 400 mil apartamentos.
Esta produção, no seu conjunto, significou uma importante ação privada sobre a cidade: terrenos
foram comprados, casas demolidas, áreas industriais ocupadas para a construção de edifícios de
apartamentos, refletindo múltiplas decisões de transformar o espaço, tomadas por
empreendedores bastante heterogêneos. Neste movimento, articularam-se a oferta e a demanda a
partir de requisitos diferentes que convergiram e se concretizaram na compra dos imóveis. Para o
produtor, a viabilidade econômica do empreendimento imobiliário dependeu da combinação de
aspectos particulares da localização, do tipo de lançamento, do segmento do mercado, como de
aspectos macroeconômicos ligados à disponibilidade de crédito, crescimento da demanda, etc.
Para o comprador, a aquisição de uma residência surgiu de uma decisão complexa; dependeu, de
um lado, do seu nível de renda e ciclo de vida familiar e, de outro, dos atributos do imóvel e a
sua localização e, de alguma forma, uma avaliação sobre a perspectiva futura de ambos.
Quando optamos pelo destaque da produção residencial vertical para compreender as
implicações espaciais da incorporação imobiliária, privilegiamos a convergência de um processo
econômico e a sua dimensão espacial. O recorte a partir do produto, a unidade habitacional
vertical, justifica-se pela sua importância tanto na estrutura do setor da construção e da economia
da cidade, quanto pelo impacto provocado na estrutura e nas dinâmicas urbanas. A produção de
apartamentos imprime uma transformação no território, intensificando o aproveitamento
econômico do lote urbano e induzindo um rearranjo da distribuição espacial da população e das
classes sociais na cidade (CARDOSO, 2000). Nesse sentido, o conjunto da produção reconfigura
a morfologia urbana, a densidade demográfica e de área construída, ao mesmo tempo em que
altera a intensidade, o tipo dos fluxos intra-urbanos e o custo do acesso à terra na cidade
(MARICATO, 1982; SILVA, 1997; VILLAÇA, 2001; MORAIS, 2005; ABRAMO, 2001).
Uma análise das relações entre a incorporação e o espaço insere-se numa discussão mais ampla
entre a economia e o território já que combina as características de um setor econômico, um
segmento do mercado e também um agente direto na reconfiguração do espaço. A transformação
da cidade impulsionou um segmento expressivo da economia paulistana que, entre outros
aspectos, teve forte capacidade de absorção de mão-de-obra. Certamente, não foi apenas a
produção habitacional que constituiu este setor, mas é esta atividade que alavancou as suas
principais empresas.1 A particularidade de São Paulo, nesse aspecto, é o fato de que, além de
concentrar as principais empresas do ramo imobiliário no Brasil, coloca-se como o principal
objeto da intervenção privada da incorporação. Partimos do dialógo com pesquisas que tratam
das preferências locacionais da incorporação, e buscamos introduzir na discussão a dimensão
temporal nas determinações que marcaram diferentes fases do setor imobiliário no período. Com
isso, observamos que o desempenho da incorporação foi marcado por descontinuidades e não por
configurar tendências constantes.
2.

METODOLOGIA

A presente pesquisa traz um objetivo mais amplo que é o de compreender a relação entre
incorporação imobiliária e o espaço urbano. Para tanto, esta parte inicial do trabalho propõe um
dialogo com a produção acadêmica sobre o tema em duas direções. A primeira envolve a
1 A história da incorporação imobiliária na cidade já foi objeto de vários estudos e destacam a importância da produção de apartamentos na história das principais empresas no
setor. As pesquisas, é verdade, não deixam de destacar o papel da execução de obras públicas, mostrando uma origem comum entre incorporadoras e empreiteiras. Pereira-Leite, L
C. Estudo das estratégias das empresas incorporadoras do município de São Paulo no segmento residencial no período 1960-1980. Dissertação de mestrado. São Paulo: FAU-USP,
2006. Botelho, Adriano. Uma trajetória do mercado imobiliário em São Paulo (1554-2004). In: Carlos, A. F. A.; Oliveira, A. U. (orgs.) Geografia das metrópoles. São Paulo:
Contexto, 2006.
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discussão sobre o posicionamento da pesquisa em relação ao seu objeto uma vez que se trata de
um segmento econômico polêmico e controvertido, que produz efeitos negativos sobre a cidade,
além de constituir num importante ator político, especialmente no plano municipal. A segunda
discussão, procura equacionar as diferentes formas de compreender o espaço e, particularmente
as características de localização e as suas influências sobre a atividade incorporadora.
Nesse sentido, o estudo insere-se num conjunto de trabalhos que propõem construir
possibilidades de convergência entre mercado imobiliário e planejamento, a partir da relação
entre o agente privado e o espaço urbano. Nesse espectro inserem-se desde artigos acadêmicos
até Nesse âmbito a produção é bastante vasta e alguns destes trabalho foram utilizados na
presente dissertação. A Secretaria Municipal de Planejamento comparou fatores locacionais e
entre eles destacou a importância da definição do coeficiente de aproveitamento de um lote.
Apontou, dessa forma, para a necessidade de desvincular do direito à propriedade o direito ao
adensamento construtivo, subsidiando não apenas o Plano Diretor Estratégico, mas também
diversas ações da política urbana nacional (SEMPLA, 1992).
Em seguida temos estudos que, combinando crítica ao mercado com perspectivas de
planejamento, apontam para o fato de a valorização incontrolada do solo urbano, associado à
especulação imobiliária prejudica o acesso aos bens da cidade e, particularmente o
desenvolvimento de políticas habitacionais (SILVA, 1997). Há também os que, como Lefevre
(1982) e Abramo (2001), procuram compreender a dinâmica do mercado imobiliário sem partir
de uma postura crítica a priori. O primeiro destaca o papel da localização e do preço do terreno
dentro do orçamento de um empreendimento, e o segundo indaga sobre para qual ordem urbana
o mercado nos leva.
Uma primeira abordagem destaca os chamados atributos de localização, entendidos como um
conjunto de características de vizinhança que qualificam um determinado empreendimento. A
compreensão da importância destes atributos envolve, grosso modo, duas estratégias de
pesquisas. Na primeira, destaca-se o estudo de Andréa Pascale (2005) que utilizou entrevistas
qualitativas com agentes de mercado: corretores, incorporadores e profissionais de marketing
imobiliário. Desta forma, a autora chegou a cinco grupos de atributos relevantes para a
incorporação imobiliária. O primeiro deles traz aspectos relativos à qualidade ambiental e
vizinhança em que são testadas as proximidades com praças e parques, aterros sanitários, rios,
córregos etc. O segundo grupo refere-se à acessibilidade e sistema viário, no qual verificou-se a
baixa importância da proximidade de linhas de ônibus e de trem. Por outro lado, foi considerado
relevante a proximidade com pontos de táxi e estações de metrô, o bom dimensionamento das
vias, a facilidade de estacionar e o fácil acesso a vias arteriais. O terceiro grupo trabalha com
presença de comércio e serviços. Os resultados indicaram que os serviços com maior freqüência
de utilização (lavanderias, bancos, academias e universidades) são mais importantes do que
serviços com menor freqüência de utilização (centros culturais e livrarias). Um quarto grupo trata
da presença da infra-estrutura urbana (água, luz, esgoto), que é considerado imprescindível, um
requerimento e não um qualificador de uma dada localidade. Por fim, o quinto grupo trata dos
aspectos socioeconômicos da localização, ou seja, as características sociais da vizinhança. Este
último foi considerado o mais importante para a composição do valor e liquidez de um imóvel. O
interessante é que a maioria dos critérios adotados no âmbito dos atributos socioeconômicos são
de repulsão: baixo índice de violência, afastado de áreas de prostituição, nível socioeconômico
da região e local distante de favelas. Apenas um é de atração, ou seja, definidos por uma
qualidade positiva: local próximo a bairros valorizados. É importante mencionar a ressalva feita
pela autora de que a valorização dos atributos é diferente conforme o perfil de renda, estado civil
e ciclo de vida familiar (PASCALE, 85-90, 2005).
Uma segunda estratégia importante para compreender os atributos de localização favoráveis à
incorporação imobiliária é a de utilizar técnicas estatísticas e geoespaciais. Destacamos, de início
o trabalho de Gonçalves e Torres que elegeram uma série de atributos inseridos no mesmo

3

modelo de regressão espacial. Foi possível assim perceber a importância relativa de cada um
deles. Assim, a proximidade com as zonas exclusivamente residenciais – ZERs, com praças e
parques e de distritos com empregos de alta escolaridade foram considerados os elementos mais
significativos para a valorização imobiliária. Por outro lado, os autores confirmam a influência
negativa ocasionada pela proximidade à favelas.
Esses são dois exemplos de trabalhos que avançaram significativamente na análise espacial do
mercado imobiliário e que nos serviram de base para propor uma perspectiva que avançasse,
superando uma concepção geometrizada e bidimensional do espaço. Nesse sentido a nossa
concepção foi a de adotar os conceitos de espaço relativo e relacional (HARVEY, 1980) para
atribuir a uma determinada apropriação dos atributos do espaço absoluto às condições mais
gerais oriundas das determinações de cada período. O objetivo, portanto, foi o de realizar uma
análise descritiva no sentido de comparar os padrões espaciais da incorporação residencial em
São Paulo, vis-a-vis os movimentos econômicos do setor.
Para realizar essa análise seguimos o seguintes roteiro de pesquisa. Em primeiro lugar, partimos
de uma leitura geral dos lançamentos imobiliários residenciais a partir da base de dados da
EMBRAESP para identificarmos os padrões mais gerais da produção no período. A partir da
análise das informações agregadas estabelecemos uma periodização, ou seja, fases da produção
imobiliária no período. Isso feito, procuramos, analisar o padrão espacial da produção imobiliária
pela incorporação residencial em cada período associando à sua morfologia e espacialidade os
movimentos mais gerais do setor.
3.

RESULTADOS

“Uma luz no fim do túnel”2. Era essa a expressão que sintetizava a expectativa em relação ao
mercado imobiliário na passagem de 1991 para 1992. O início da década de 90 ainda estava sob
o efeito da desestruturação do financiamento imobiliário dos anos 80.3 Este cenário é bastante
distinto das passagens de 2006 para 2007 e deste para 2008, quando o otimismo era notório.
Nesses anos, a produção foi a maior da história recente em volume de área construída, ainda que
não tenha sido em número de unidades lançadas. Entre estes dois pontos, a incorporação
imobiliária paulistana viveu diferentes períodos de crescimento e estagnação. É no intervalo
entre 1992 e 2007, que vamos nos debruçar para compreender a relação entre a incorporação e o
território paulistano.
A primeira etapa consiste em identificar os anos de crescimento e queda da produção imobiliária,
bem como os padrões da produção, ou seja, as relações entre os terrenos consumidos, a área
construída e os tipos de unidades produzidas. No duplo objetivo que se apresenta, é preciso
articular diferentes indicadores relacionados ao produto imobiliário. Evidentemente que se o
nosso objetivo fosse o de analisar o desempenho econômico do setor, seria mais adequado
utilizarmos informações relacionadas à receita líquida das empresas, ao valor adicionado etc. No
entanto, além da dificuldade de coletar tais dados, a ênfase no produto se justifica pelo fato de
suas variáveis captarem, ao mesmo tempo, as dimensões econômica e a espacial.
Dessa forma, é importante situarmos o sentido de cada uma das medidas selecionadas, que
analisadas individualmente podem gerar distorções. O primeiro indicador é o número de
unidades lançadas, que representa o fluxo de novos apartamentos na cidade. Qualifica-se, com
isso, o lançamento em relação a uma determinada demanda habitacional, e os seus impactos no
estoque da cidade. A partir dessa informação é possível agregarmos características das diferentes
tipologias, incluindo o número de dormitórios, de banheiros, de vagas na garagem etc.
2 É com esse título que se inicia o relatório anual da Embraesp no ano de 1992.
3 Sobre os problemas e a crise do Sistema Financeiro da Habitação ver: Silva, H. M. B. Terra e moradia; e Garcia, F. (coord.) O crédito imobiliário no Brasil: caracterização e
desafios. São Paulo: FGV, 2007.
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As informações relacionadas aos preços das unidades são tão importantes quanto complexas.
Seja ele total ou por metro quadrado, em reais, dólares, deflacionados ou correntes, qualifica-se a
informação em termos de acesso e público do apartamento produzido. Esta variável é
particularmente problemática, uma vez que seu comportamento no tempo, além de refletir
dinâmicas multifacetadas (locacionais, produtivas, setoriais) endógenas ao mercado imobiliário,
incorpora a variação das taxas de juros, nas suas determinações políticas e econômicas. Esta
dificuldade faz com que, em geral, os pesquisadores optem por um entre dois caminhos distintos.
Ou eles, deliberadamente, não tratam a dinâmica dos preços ou, os que optam por fazê-lo, tratam
apenas disso.4 De forma simplificada, a opção aqui adotada é a de apresentar as informações
derivadas do preço de duas formas: a primeira deflacionada pelo o Índice Geral de PreçosDisponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, partindo do ano de 2007; a
segunda é utilizar o preço em dólares, já que se trata de uma moeda mais estável, mesmo
considerando que as variações do real frente ao dólar, bastante significativas no período podem
distorcer os resultados apresentados. A soma do preço de todas as unidade lançadas, chamado
VGV, constitui um indicador bastante comum no âmbito do mercado, que representa a receita
bruta potencial de cada empreendimento.
Por fim, temos as variáveis de produção que dimensionam o volume da produção, em termos de
impacto sobre o espaço construído. A área total construída é o produto da área total de cada
unidade (área útil somada a fração ideal da área construída comum) pelo número de
apartamentos lançados. A área do terreno, por sua vez, indica o consumo que a incorporação faz
do espaço urbano. A relação entre os dois (área construída e de terreno) indicará o
aproveitamento dos terrenos subsidiando discussões sobre as relações entre a incorporação, a
verticalização e o adensamento construtivo da cidade. As diferentes variáveis tratadas, com
exceção do VGV, estão apresentadas na figura 1.
Figura 1
Área construída, área de terreno e número de unidades dos lançamentos residenciais
Município de São Paulo
1992-2007
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Não encontramos estudos que abordassem a valorização imobiliária na cidade. Em geral, encontramos análises que buscavam compreender a composição do preço de

um imóvel discriminando os valores referentes à localização. A percepção mais freqüente é que o preço de um imóvel é composto por uma cesta de fatores em que se combinam
atributos internos com a localização. O modelo de preços hedônicos estabelece uma metodologia para decompor o preço, estimando-se o valor de cada componente. Entre os
exemplos para São Paulo podemos citar o trabalho de Herman e Haddad que calcularam o peso da proximidade de área verde no preço dos imóveis: Herman, B. M.; Haddad, E. A.
Mercado imobiliário e amenidades urbanas: a view through the window. Estudos Econômicos, São Paulo, 35(2): 237 - 269, abr-jun 2005.
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Fonte: Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio - Embraesp.
A figura 1 nos ajuda a identificar de início as oscilações na produção ao longo do tempo, com
dois anos que se destacam, 1997 e 2007. Vemos também o comportamento distinto entre as
variáveis, principalmente entre número de unidades lançadas e área construída. Para exemplificar
estes padrões distintos chamamos a atenção para os referidos anos de auge da produção. Se no
primeiro os 39 mil apartamentos significaram pouco mais de 4 milhões de m² de área construída,
no segundo as 34 mil unidades representaram 6,5 milhões de m² de área construída. Ou seja, 5
mil unidades a menos e 2,5 milhões de m² de área construída a mais. Uma outra observação, já
que estamos falando em períodos de crescimento e estagnação do setor, é que, em que pesem as
oscilações, trata-se de uma produção constante. Mesmo nos piores anos, excetuando-se o início
catastrófico da década de 90 – o pior período das últimas três décadas – a produção nunca esteve
abaixo de 22 mil unidades. Constatamos que, além das variações no volume da produção,
existem também diferentes padrões de produção. Para além dos picos na produção imobiliária é,
importante também, definir períodos de crescimento e estagnação da incorporação residencial em
São Paulo. Para isso é importante observar além da oscilação de um ano para o outro o
comportamento da incorporação em períodos maiores.
A figura também nos auxilia a visualizar dois aspectos importantes para a seqüência do capítulo.
Primeiro, permite identificarmos os períodos em que a produção imobiliária cresceu por três anos
consecutivos: entre 1994 e 1997 e entre 2004 e 2007. Segundo, reforça o comportamento distinto
entre área construída, área de terreno e número de unidades. Entre 1992 e 1997 vemos que o
número de unidades aumenta numa proporção maior do que a área construída. Enquanto que, a
partir de 2002 até 2007, ocorre o fenômeno inverso, com a área total construída subindo num
ritmo mais intenso do que o número de unidades.
Ao observarmos uma distribuição tão distinta entre os anos na série e, considerando que as
tipologias se dirigem majoritariamente a públicos distintos, supomos que há também uma
tendência de distribuição espacial desigual entre cada uma das tipologias de apartamentos
consideradas. Para analisar essa distribuição, elaboramos mapas proporcionais – com o número
de unidades lançadas. Para podermos captar uma tendência geral, independentemente da
variação de cada ano, agregamos toda a série de 1992 a 2007.
Figura 2
Unidades lançadas, segundo o número de dormitórios
Município de São Paulo
1992-2007
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Fonte: Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio - Embraesp.

A figura 2 mostra as diferenças nítidas na distribuição espacial da produção imobiliária segundo
as diferentes tipologias. As unidades com 1 dormitório são as mais concentradas com muito
poucos casos ultrapassando os limites do chamado centro expandido – marginais e avenidas do
Estado e dos Bandeirantes. O conjunto de unidades produzidas distribuem-se ao longo de um
eixo que correspondem às principais centralidades de serviços do município, saindo do Centro
em direção ao sudoeste, passando pela Av. Paulista e depois Faria Lima e Berrini. Os
apartamentos de 2 unidades, conforme esperado, estão distribuídos por toda a cidade. É a única
tipologia que preenche áreas mais periféricas da cidade como nas extremidades das zonas Leste,
Norte e Sudoeste. As cores mais escuras que preenchem os círculos, mostram também que as
regiões são, em geral, especializadas em unidades deste tipo, com muitos casos indicando 100%.
A distribuição das unidades com 3 dormitórios, por sua vez, mostra o fato de disputar o público
tanto das unidades com 2 dormitórios (como é o caso das regiões periféricas onde muitas
unidades foram produzidas por cooperativas) como de 4 dormitórios. O mapa do número de
unidades com 4 dormitórios mostra além de sua preferência pelo centro expandido da cidade, a
importância das áreas que o circundam, como indicam os focos em Santana, Tatuapé, Saúde,
Brooklin e Santo Amaro e, principalmente, Morumbi e Vila Andrade. Nestas áreas, o número de
unidades lançadas é maior do que nas áreas próximas ao centro expandido. A partir das
considerações a respeito das tipologias, consideramos que é possível comparar os períodos de
crescimento dado que além do grande número de unidades produzidas, diferem na
predominância das tipologias, sendo o primeiro período caracterizado pelo grande número de
apartamentos de 2 dormitórios e o segundo por uma grande quantidade de apartamentos de 4
dormitórios.
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Com isso e observando as tendências apresentadas parece claro que os padrões de crescimento da
produção imobiliária foram distintos no período entre 1992 e 2007. Enquanto, num primeiro
movimento de crescimento vemos uma forte produção de apartamentos de 2 dormitórios, que
alcança o seu valor máximo em 1997 com cerca de 18.000 unidades lançadas, num segundo
momento observamos um forte crescimento dos apartamentos de 4 dormitórios. No ano de 2006,
pela primeira vez, não só na série considerada mas também desde 1977 quando a Embraesp
começou a coletar as informações referentes aos lançamentos imobiliários, o número de unidades
com 4 dormitórios foi maior do que a quantidade de unidades de 2 dormitórios.
Figura 16
Número de unidades lançadas de 2 e 4 dormitórios
Município de São Paulo
1992-2007

Fonte: Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio - Embraesp.

Os anos que simbolizaram a produção especializada em um determinado tipo são os de 1997 e
2006, este especialmente direcionado às unidades de alto padrão. É de se esperar diante disso,
que são momentos nos quais a incorporação ocupou e consumiu espaço de maneira diferenciada.
As figuras 17 e 18 procuram identificar as diferenças. Na primeira mostramos de forma
agregada, portanto sem ainda diferenciar por número de dormitórios, o total da área construída
lançada. Na segunda selecionamos as tipologias predominantes em cada ano, ou seja, 2
dormitórios em 1997 e 4 dormitórios em 2006. Ao invés da área mostramos os terrenos
consumidos para mostrar como a incorporação se apropriou da cidade em cada ano.
Figura 18
Terrenos consumidos segundo número de dormitórios
Município de São Paulo
1997 e 2006
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Realizado com Philcarto - http://perso.club-internet.fr/philgeo
Fonte: Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio - Embraesp.

4.

CONCLUSÃO

O objetivo inicial do presente trabalho era identificar e compreender as características de
localização favoráveis à incorporação imobiliária, reconstituindo, dessa forma, a representação
do espaço feita pelos empresários urbanos. Tratava-se de um estudo a respeito dos requisitos
locacionais da produção de apartamentos, ou seja, os atributos do espaço que propiciariam
bons resultados para os empreendimentos imobiliários. Por meio de técnicas de análise
espacial e geoestatística, o intuito era de hierarquizá-los e verificar empiricamente a sua
relevância sobre o preço e a liquidez dos imóveis. Entre tais atributos, tínhamos a proximidade
às áreas verdes, parques, praças e espaços públicos; a disponibilidade de infra-estrutura de
transportes; as condições de trânsito; o nível de ruído; a proximidade de equipamentos
culturais e de serviços, entre outros. O estudo se justificava pela escassa produção acadêmica
no tema, apesar da relevância do mercado imobiliário para a dinâmica urbana e o planejamento
da cidade.
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Um levantamento mais pormenorizado, no entanto, revelou a existência de uma significativa
produção acadêmica sobre a incorporação paulistana. Com a leitura destes trabalhos,
apresentados na introdução, percebemos um vasto leque de pontos de vista sobre a relação entre
espaço urbano e produção privada de moradias. Discutindo sobretudo as bases de dados
existentes sobre a dinâmica imobiliária e partindo de pressupostos, finalidades e campos
disciplinares distintos, estes trabalhos utilizaram métodos também muito variados para chamar a
atenção de diferentes propriedades do espaço. Os chamados atributos de localização por eles
abordados variaram enormente, indo desde os aspectos legais, como a definição do
aproveitamento dos terrenos pela lei de zoneamento, até fatores sócio-econômicos como a
proximidade a locais socialmente valorizados. Consideraram também fatores de repulsa, sendo
que a presença de favelas foi tida, por vários deles, como a principal barreira para a expansão do
mercado.
Ao agrupar as análises de uma forma bastante genérica, percebemos, grosso modo, duas
estratégias distintas para compreender o peso destes fatores locacionais. De um lado, aquelas
que, aproveitando a difusão das ferramentas de geoprocessamento e a crescente facilidade de
acesso à bases cartográficas e bancos de dados georeferenciados, foram buscar as respostas na
análise espacial das informações. Nessa linha de trabalho, diferentes perspectivas foram
identificadas: a construção de modelos de preços hedônicos, para atribuir à cada propriedade do
espaço o seu peso relativo na composição do valor dos imóveis; a relação concentração e
desconcentração da produção imobiliária; a leitura descritiva das informações, no sentido de
comparar a influência de atributos na determinação do preço dos imóveis; e, finalmente, a
utilização de modelos de regressão para avaliar, entre os fatores considerados, quais eram os
mais importantes para definir o perfil de cada empreendimento.
De outro lado, um agrupamento de estudos que construiu uma análise dos atributos de
localização a partir de pesquisas qualitativas. Orientados para o apoio mercadológico às
empresas, procuraram estabelecer metodologias que pudessem ser aplicadas em diferentes
contextos espaciais e, principalmente, em diferentes cenários de disponibilidade de informações.
Entre os autores destes trabalhos, dialogamos mais com Andrea Pascale que fundamentou suas
observações em entrevistas qualitativas com profissionais do mercado (corretores, construtores,
profissionais de marketing etc.) e construiu uma matriz de atributos hierarquizados e
discriminados (conhecido como método Delphi), que aponta para as qualidades do espaço que
favorecem a incorporação imobiliária. Depois disso, avaliou-a a partir de situações concretas, no
caso, uma comparação entre Vila Mariana e Mooca. O conjunto destes estudos validaram ou
descartaram algumas qualidades de localização que tínhamos em mente no início da pesquisa.
Um bom exemplo é a presença de estações de metrô que, se por um lado, foi importante para a
consolidação de alguns bairros, por outro, não foi considerado estatisticamente nem para explicar
a existência de lançamentos, nem para valorizar os empreendimentos.
No contexto destas discussões, desenhou-se também um objetivo complementar do trabalho que
foi a preocupação em instrumentalizar a análise a partir do universo de dados disponíveis. Ou
seja, ao mesmo tempo em que procurávamos respostas à questões específicas colocadas, também
consideramos relevante discutir potencialidades e limitações das informações contidas nos
Censos, no TPCL, e no cadastro da Embraesp. Além destes três conjuntos que se mostraram
primordiais para a interpretação proposta, utilizamos e discutimos outras fontes, como as
oriundas do Secovi, da Abecip e da CVM. Apontamos também para outras que poderiam
igualmente contribuir para a análise, mas que não estavam disponíveis, tais como os registros do
ITBI, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, a Pesquisa de Orçamento
Familiar - POF e as pesquisas econômicas do IBGE. No geral, chamamos a atenção para as
limitações das informações disponíveis e da prejudicial ausência de uma pesquisa sobre a
habitação que caracterize o estoque e o mercado.
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Neste sentido, a leitura da produção imobiliária aqui proposta foi construída a partir de um
diálogo com os trabalhos relacionados e uma avaliação dos conjuntos de fontes disponíveis, e
procurou chamar a atenção para duas direções. A primeira buscou compreender a ação do
incorporador diante da configuração dos estoques residenciais herdados; por isso, a tarefa
realizada no capítulo 2 de reconstituir os cenários produzidos pela incorporação até o início da
década de 90. A segunda, relativa à dimensão temporal e histórica da incorporação, partiu da
constatação da grande oscilação na produção privada de habitações ao longo do tempo, conforme
pode ser observado na figura 29 que mostra a sua evolução nos 30 anos compreendidos entre
1977 e 2007.
Figura 29
Unidades residenciais lançadas
Município de São Paulo
1977-2007

Fonte: Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio - Embraesp.

Com relação a este ponto, observamos que a dimensão temporal foi apenas considerada como
uma variável, uma propriedade de cada informação, nos trabalhos de cunho estatístico. Assim,
tanto em Biderman como em Gonçalves e Torres, por exemplo, o tempo aparece como
determinante de tendências inexoráveis, sem que as nuances de cada fase da produção sejam
consideradas. O primeiro afirmou que as unidades produzidas são cada vez menores, enquanto os
segundos notaram que aumentou a diferença entre os preços em função de proximidade ao centro
de massa.
Por mais que as conclusões dos autores soem como verdadeiras, os termos utilizados denotam
uma concepção naturalizada do tempo, sem que seja considerado o fato de que diferentes
engenharias financeiras para o produto imobiliário podem significar relações distintas com o
espaço urbano. Nessa linha de discussões, no capítulo 3 procuramos demonstrar que ao invés de
um processo linear, a evolução da produção imobiliária é marcada por descontinuidades. Após a
desestruturação do Sistema Financeiro de Habitação - SFH –, na década de 1980, a incorporação
residencial deslocou-se fortemente para o alto padrão; em seguida, em meados dos anos 90,
determinadas estratégias produtivas (cooperativas e planos de financiamento) induziram um
padrão mais periférico da produção imobiliária; por fim, após um período de baixa, entre 1998 e
2002, retomou-se com todo vigor a construção de apartamentos de luxo.
Assim, entendemos que uma contribuição metodológica do presente trabalho seja a de
demonstrar que as propriedades espaciais da produção imobiliária não podem ser lidas sem
levarmos em conta as determinações econômicas mais amplas de cada período. Lembramos
também que a característica de fluxo e não de estoque das novas unidades minimiza o peso
cumulativo dos períodos anteriores. Há, com isso, uma relativa liberdade dos produtores para
definir o escopo de sua produção a partir de determinações maiores que podem mudar
significativamente de um período para o outro. Percebemos, com isso, que a potencialidade da
geoestatística e das análises espaciais das informações, é maior quando combinada com a
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interpretação qualitativa das dinâmicas ocorridas ao longo do tempo. Particularmente nesse
trabalho tentamos apontar para o fato de que é relevante considerar, além dos padrões de
localização da atividade imobiliária, as dinâmicas econômicas da incorporação.
Esta ressalva metodológica não nos impediu, por outro lado, de observar no período de
crescimento recente do mercado, ou seja, a partir de 2003 e 2004, um forte direcionamento para
o segmento de alto padrão. Nesse caso, dialogamos com trabalhos que apontaram para o novo
patamar das relações entre o capital financeiro e o imobiliário. Confirmamos, como apontado
tanto por Botelho quanto por Volochko, que os mecanismos que ampliaram a captação de
recursos no setor financeiro pela incorporação, significaram um aumento da sua capacidade de
intervenção urbana, materializada na ampliação da produção e da aquisição de terrenos. O
resultado desse processo foi o direcionamento da produção imobiliária para os estratos de alta
renda da cidade, por meio do lançamento de uma quantidade jamais observada de apartamentos
de 4 dormitórios. Essa dinâmica abre a possibilidade de entendermos como o uso residencial
vertical de alto padrão se apropriou, em intensidade sem precedentes, de uma parcela da cidade,
em um processo que teve impactos sobre a socialização dos bens culturais e econômicos
urbanos. Ao mesmo tempo, garantiu resultados econômicos importantes para um setor que
demonstrou dificuldades em aumentar sua produtividade, reduzindo os custos de produção.
Nesse sentido, em nossa investigação acabamos por propor uma reflexão inversa da apresentada
pelos autores mencionados, que apontavam para a crescente financerização do setor imobiliário e
a ampliação de sua capacidade de intervenção na cidade. Demonstramos que o tipo de produto
lançado entre 2003 e 2006, nas suas características espaciais e de público-alvo, foi utilizado no
balanço das empresas para aumentar o seu valor no mercado de capitais. Dessa forma,
possibilitaram uma maior captação de recursos para financiar a sua expansão. Ou seja, ao
produzir unidades de alto padrão, a incorporação paulistana aumentou exponencialmente a
receita gerada e, ao mesmo tempo, provocou uma forte valorização imobiliária que ampliou o
potencial de geração de receita das suas terras, chamadas de land bank.
É no desafio de conciliar o entendimento de dinâmicas tão distintas como complexas, em campos
diversos, que se colocam novas questões a partir da realização da pesquisa aqui apresentada. Os
movimentos espaciais da incorporação imobiliária passam pela articulação de uma lógica
financeira do mercado de capitais, com sabemos eminentemente especulativa, uma lógica
produtiva relacionada ao modo de funcionamento das empresas incorporadoras (antes e depois
de sua intensa capitalização) e as estruturas espaciais herdadas por uma formação peculiar, como
é o caso da cidade de São Paulo. A dificuldade em analisar essas dinâmicas se reflete muito bem
no limite tênue, mas fundamental, da distinção entre o boom e a bolha imobiliária.
5.
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