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8.4.9)  Mercado Imobiliário  
 
8.4.9.1) Área de Influência Indireta – AID 
 
Denomina-se mercado residencial privado formal o caracterizado por construções ou lotes 
executados de acordo com a legislação vigente e aos critérios de comercialização. Este 
mercado é caracterizado pela participação de alguns agentes, quais sejam, empresas 
incorporadoras, construtoras e vendedoras (Silva e Castro, 1997).  
 
Para compreender a ação do mercado imobiliário em uma cidade ou região é necessária a 
identificação dos agentes e empreendedores para a construção de um cenário atual e real do 
problema. É possível identificar nas cidades brasileiras, pelo menos, os seguintes atores: 
 
 Aqueles voltados à produção e comercialização de imóveis residenciais de alto ou médio 

padrão, responsáveis pelas ações em áreas nobres das cidades e por grandes 
empreendimentos; 

 
 Os voltados à produção e comercialização de imóveis para o uso comercial ou de 

serviços; 
 
 Os voltados à produção de moradias para a população de renda média e/ou baixa. 

 
A ação destes agentes é organizada de forma que muitas vezes o próprio agente de mercado é 
o proprietário do terreno, sendo em muitos casos o empreendedor e o construtor e também o 
agente financeiro responsável pela execução do empreendimento (Baltrusis, 2006).  
 
Villaça (1989) considera que atualmente há um consenso de que o espaço urbano é produzido. 
Além do valor especifico dos edifícios, ruas, praças e das infraestruturas. Existe também o valor 
produzido pelo local onde foi implantado, ou seja, a localização se apresenta como um valor de 
uso da terra, valor que no mercado é conhecido como preço da terra. Desta forma, os 
incorporadores, isto é, o capital sempre tenta produzir e transformar as localizações em 
mercadorias, como por exemplo, a construção de shoppings centers, hipermercados e bairros 
novos. 
 
Para Dualde (2009) existem modelos que explicam a localização das atividades econômicas e 
das áreas residenciais dentro das cidades e, de acordo com o referido autor, apresentam uma 
relação com o princípio da acessibilidade. De forma que este deve ser entendido como um 
princípio para a compreensão “do processo de concorrência entre usos e o espaço intraurbano”.  
 
As variações entre os aspectos de renda e distância compõem um princípio conhecido como 
trade-off por meio do qual se percebe que quanto menor à distância ao centro maior a renda e 
vice-versa (Dualde, 2009). Portanto, são “localizadas mais próximas do centro as atividades que 
apresentam maior capacidade econômica, que representam os segmentos de serviços, 
comércio”. O trade-off e o princípio da acessibilidade representam importantes elementos que 
compõem a dinâmica do mercado imobiliário. 
 
Csaba Deák (1989) considera que não tem mais sentido discutir a teoria da renda, para o autor 
a necessidade atual é avaliar o pagamento pela localização. Esse preço não pode ser visto 
como uma forma capitalizada de renda. Mas sim como um aspecto resultado da necessidade de 
organização da produção sobre o espaço. O preço de uma localização não se origina em um 
suposto valor dessa localização, mas simplesmente no requisito de organização da produção 
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sob as condições vigentes de competição entre capitais. Uma localização não agrega um valor 
permanente, não tem um valor de uso permanente, ela se transforma permanentemente. 

 
A existência da propriedade privada urbana foi fundamental para organizar o mercado imobiliário 
de forma extremamente lucrativa – sem o entrave do pagamento de rendas - atendendo à 
demanda por moradia e por instalações industriais, comerciais e de serviços. 
 
Ferrari apud Kneib (2004) considera que os valores do solo urbano são consequência de quatro 
fatores principais, quais sejam:  
 

i) Lei da oferta e da procura, ressaltando que nas áreas centrais a oferta de terrenos é 
quase nula, orientando os preços para alta; 

 
ii) Aos custos de urbanização, que compreendem as despesas para provimento de 

infraestrutura; 
 

iii) Acessibilidade da área, dizendo que quanto maior a acessibilidade em relação ao 
mercado de trabalho, ao centro, as áreas de serviços e institucionais, maiores os 
valores do terreno; e 

 
iv) Renda que o terreno pode proporcionar.   

 
Ao analisar a ação do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, primeiro torna-se necessário 
se atentar ao fato que a cidade é policêntrica, ou seja, é possível a geração de emprego e a 
atração populacional em pontos diferentes da cidade. Deve-se considerar a cidade de São Paulo 
como uma cidade dispersa, onde a população é obrigada a se instalar em locais distantes do 
centro principal, em consequência dos altos custos destas localizações, acarretando em 
comprometimento da renda com o transporte e a queda da renda da população. Bertaud e 
Malpezzi (2003) apud Cadernos Metrópole 15 (2006), consideram que esta situação provoca o 
desenvolvimento do mercado imobiliário legal e ilegal, as ações para a implantação de políticas 
públicas para o desenvolvimento do sistema de transportes e  oscilações do preço do valor do 
solo urbano. 
 
Avaliando os fatores históricos associados ao crescimento do município de São Paulo 
considera-se que a falta de casas impedia um crescimento ainda maior da população, mesmo se 
estalagens, cortiços e casas operárias eram construídos rapidamente; e quase todas as vendas 
tinham, no fundo, aposentos de aluguel, nas piores condições de higiene, construídos utilizando 
como materiais principais a madeira e cobertura de zinco. (Silva, 1997).  
 
Inicialmente, grande parte da população de São Paulo se concentrava em áreas como Luz e 
Santa Ifigênia, as quais recebiam grande quantidade de habitações coletivas (como os cortiços), 
ao lado de habitações isoladas de pequenos proprietários urbanos. O loteamento de Campos 
Elíseos foi aberto em 1879 pelo alemão Glette. Em 1883, Nothman e Burchard lotearam a colina 
de Santa Cecília, que deu origem a Higienópolis; e posteriormente, 1895 foi inaugurada a 
avenida Paulista (Silva, 1997).  
 
Bem (2006), discorre a respeito da contribuição do bonde ao processo de expansão da cidade 
de forma que o bonde ao percorrer grandes distâncias da antiga rede urbana contribuiu para 
induzir o crescimento acelerado, espalhados em partes produzidas de acordo com a 
especulação imobiliária. O autor completa “depois, essa dispersão não mais possível de ser 
atendida somente pelos veículos presos nos trilhos, bondes e trens, passa a ser percorrida por 
ônibus.” 
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O processo de verticalização em São Paulo, iniciado na década de 10, avançou lentamente nos 
anos 20, em um primeiro momento estas edificações abrigavam somente atividades hoteleiras e 
comerciais, posteriormente passa a corresponder ao uso residencial, porém só iria desenvolver-
se realmente na segunda metade dos anos 40, após a Segunda Guerra. Durante este período, 
as dificuldades para importação obrigaram a uma política de industrialização substitutiva voltada 
à construção civil (SILVA, 1997). 
 
A partir dos anos 60 acompanhando o início dos 30 anos dourados da economia nacional, 
verifica-se o aumento da oferta de financiamentos para a casa própria e a construção de 
apartamentos com maior número de banheiros, ou seja, imóveis com banheiros sociais e suítes 
tornam-se os mais valorizados. Este processo de valorização do mercado imobiliário no 
município de São Paulo é identificado a partir da década de 70, quando a legislação estimula o 
processo de verticalização, com a aplicação da fórmula de Adiron pela qual é incentivada uma 
menor taxa de ocupação do solo. Por outro lado, atualmente o número de vagas na garagem 
disponível por apartamentos é considerado como um fator de valorização dos imóveis (Silva e 
Castro, 1997).  
 
Ao avaliar o processo de verticalização no município de São Paulo, Silva (1997) considera que a 
aceitação e posteriormente a preferência das famílias paulistanas de renda média e alta pelo 
apartamento relaciona-se ao fato desta tipologia de habitação localizar-se em bairros com maior 
investimento em infraestrutura. Outro fator que se soma ao exposto é que ao comparar os 
preços dos apartamentos e das casas isoladas nestes bairros, o preço dos primeiros eram mais 
baixos. 
 
Cabe aqui salientar a influência de fatores externos na atividade imobiliária do município de São 
Paulo, como os fatores econômicos associados à economia mundial, a qual está ilustrada na 
figura 8.4.9.1-1, onde é possível identificar um período de instabilidade econômica entre 1990 a 
1992, acarretando em queda na produção de unidades. 
 
Porém, no período seguinte, a partir de 1993 verifica-se um crescimento significativo e uma taxa 
constante nos anos subsequentes, ou seja, entre 1993 a 1997. Por outro lado, o maior 
crescimento é verificado no ano de 2007 atingindo um total de 39 mil unidades, porém este 
crescimento na produção de unidades é interrompido quando no ano de 2008 estoura a crise 
americana, crise esta de natureza imobiliária que acarreta em instabilidade neste setor e 
provoca significativa queda na produção imobiliária no período entre janeiro e outubro de 2009, 
de forma que a produção alcança somente 20 mil unidades.  
 
No Brasil, o governo adotou algumas medidas emergenciais para evitar maiores consequências 
da crise, de forma que se incentivou o consumo, a partir das facilidades de crédito e redução de 
impostos. Como resultado destas medidas em um primeiro momento houve crescimento na 
economia e o reflexo destas políticas atingiu a atividade imobiliária e a partir de novembro de 
2009 o número de unidades lançadas volta a crescer. 
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                                Fonte: SITE - SECOVI 

Figura 8.4.9.1-1: Lançamentos de imóveis residenciais e influências externas. 
 

 
É preciso considerar que os imóveis têm um comportamento diferenciado quando comparado a 
outros bens, ou seja, economicamente seu desempenho é um reflexo de alguns atributos, como: 
custo elevado, a heterogeneidade, a imobilidade e a durabilidade (GONZÁLEZ e FORMOSO, 
2000). De acordo com os autores, o atributo de destaque é o valor de localização, o qual está 
diretamente relacionado com “a acessibilidade (oferta e qualidade de vias e meios de transporte) 
e com as características da vizinhança, ou seja, do uso do solo no entorno próximo do imóvel”. 
 
Villaça (1989), ao discorrer a respeito da valorização de imóveis e de localidades considera que 
o primeiro efeito da implantação de um terminal de transporte urbano nas áreas adjacentes é a 
melhoria da acessibilidade a área e sua valorização. 
 
Quando se analisa o tema mercado imobiliário é preciso discorrer a respeito de uma tendência, 
que a partir dos anos 90 ganhou força, a securitização imobiliária, que segundo Amato (2009), 
trata-se de “uma nova alternativa para captação de recursos financeiros a serem empregados 
em empreendimentos e empresas do setor de real estate. Trata-se da securitização imobiliária, 
termo adotado no mercado brasileiro trazido do idioma inglês (securitization). Em síntese 
securitização significa o processo de emissão de títulos de investimento ou quaisquer outros 
valores mobiliários (securities, em inglês) a serem transacionados no mercado de capitais, os 
quais estão associados a ativos, empréstimos, créditos ou fluxos de pagamentos”.  
 
A partir deste momento é importante se atentar ao fato de que o solo urbano passa ser visto 
como um investimento, “cada vez mais como investimento possível de gerar mais valor, 
implicado em estratégias que tornam a produção do espaço um setor produtivo, ou seja, passa a 
ser condição da acumulação e o setor imobiliário ganha importância central, principalmente 
quando se concretizam estratégias que dão mobilidade potencial aos capitais. Os investidores 
financeiros (pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiros) apostam no imobiliário como 
possibilidade de realização de seus capitais. Este processo se desenvolve no movimento de 
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generalização da forma mercadoria que põe o espaço enquanto tal, fazendo com que cada vez 
mais o espaço faça parte dos circuitos de valorização. (MIELE,2008). 
 
O mesmo autor discorre ainda a respeito da abertura de capitais na bolsa de valores, “São 
negócios com a terra urbana que vão garantir a realização dos capitais aplicados na compra de 
ações das empresas imobiliárias. A abertura de ações em bolsa de valores traz a possibilidade 
destas empresas aumentarem o seu capital e de estarem prontas para novos investimentos no 
setor imobiliário.” (MIELE,2008). 
 
Miele (2008) em sua tese discorre também a respeito da utilização de financiamento por parte 
das construturas, de forma que, “A construção ainda continua sendo financiada pelo Sistema 
Financeiro da Habitação (FH). A captação de recursos através de vendas de ações em bolsa 
aumenta o patrimônio da empresa e permite também que seu crescimento e lucro cresçam 
consideravelmente, o que permite que ela consiga mais dinheiro junto ao SFH para realizar a 
construção dos empreendimentos imobiliários. Assim, a grande aplicação desses recursos é em 
compra de terrenos, incorporações imobiliárias e lançamentos. Os investimentos estrangeiros 
são responsáveis por comprar mais de 50% das ações emitidas na bolsa pelas companhias em 
questão. Segundo Tolosa, a maior parte dos investidores que compraram ações dessas 
empresas são investidores estrangeiros. Elemento que reforça nossa idéia de 
internacionalização do setor imobiliário em São Paulo.”. 
 
Atualmente, de acordo com os dados disponibilizados pelo SECOVI – Sindicato da Habitação, o 
mercado de imóveis novos residenciais na cidade de São Paulo registrou em fevereiro de 2010 
o melhor volume de comercialização para o mês desde adoção da mudança na metodologia da 
Pesquisa Secovi sobre o Mercado Imobiliário, ocorrida em 2004, “a pesquisa apontou a venda 
de 2.858 unidades no segundo mês do ano, um aumento de 89,5% sobre o total escoado em 
janeiro (1.508) e de 83,7% em relação a fevereiro de 2009 (1.556). Cerca de 77% (2.201) das 
unidades comercializadas no mês se encontrava no período de lançamento (até 180 dias). O 
período complementar, denominado como pós lançamento (mais de 180 dias) foi responsável 
por 23% das unidades escoadas”. 
 
Ao avaliar o valor movimentado no mês, as vendas em fevereiro foram de R$ 915,1 milhões, um 
incremento de 55,9% sobre o valor global de vendas (VGV) de R$ 586,9 milhões de janeiro, e 
157,7% em relação ao VGV de fevereiro do ano anterior, momento em que eram sentidos os 
efeitos da crise global.  
 
De acordo com dados disponibilizados em pesquisas realizadas pelo SECOVI e apresentados 
na figura 8.4.9.1-2, comparando-se o total de unidades residenciais lançadas no ano de 2008 e 
2009 houve uma queda, onde para o ano de 2008 foram lançadas 34,5 mil e para o ano de 2009 
foram cerca de 30,1 mil. Ao considerar a média mensal de lançamentos houve uma redução 
entre 2008 e 2009, respectivamente, 2,8 mil para 2,5 mil. Esta redução pode ser associada 
principalmente a crise financeira mundial. 
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                           Fonte: SECOVI, 2009. 
 

Figura 8.4.9.1-2: Comparativo do total de lançamentos no município de São Paulo – 2008-2009. 
 
 
A figura 8.4.9.1-3 Variação da tipologia no município de São Paulo nos anos de 2008 e 2009 é 
possível identificar uma redução de 33,3% nos lançamentos de unidades residenciais com 4 ou 
mais dormitórios. 
 
O processo contrário ocorreu com a tipologia de dois dormitórios, em 2008 esta categoria 
representava 34% do total, no ano seguinte houve uma elevação alcançando um total de 43%. 
Este crescimento significativo desta categoria pode ser atribuído, ao padrão de família atual, 
onde a maioria dos casais faz a opção por um único filho, seja em decorrência dos casamentos 
ocorrerem cada vez mais tarde, tanto homens como mulheres priorizam as carreiras e em 
função do custo de vida. É importante destacar que, a única categoria em que houve redução no 
total de unidades residenciais foi a de 4 ou mais dormitórios.  
 
 

 
                          Fonte: SECOVI, 2009. 
 

Figura 8.4.9.1-3: Variação da tipologia no município de São Paulo – 2008-2009. 
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Ao analisar o “Mapa do Valor do Solo Urbano na AID” (MSE-LLJ-05) / ANEXO: CARTOGRAFIA 
é possível dentre as sete categorias de classificação identificar três categorias de “valor venal” 
médio (R$/m2), por quadra fiscal que se destacam, quais sejam, de 55,01 a 215,00; de 215,01 a 
485,00 e 485,01 a 800,00. Chama atenção a marcante divisão entre a área ao norte e ao sul da 
marginal do rio Tietê, onde é possível identificar os menores valores localizados na área ao 
norte da referida via, consequência das diferenças de renda entre a população moradora em 
cada área (conforme analisado no item 8.4.2 Perfil Econômico neste EIA). 
 
As áreas ao norte da via marginal do rio Tietê são as que apresentam os menores valores 
venais médios, ou seja, nos arredores das estações Vila Brasilândia, Vila Cardoso, Itaberaba, 
João Paulo I e Freguesia do Ó e cabe aqui destacar que, nesta porção territorial estão 
implantadas algumas favelas (ver “Mapa do Uso do Solo da AID e ADA” – MSE-LLJ-06 –
ANEXO: CARTOGRAFIA). Outro fator que deve ser enfatizado é o processo de ocupação desta 
região condicionado pela topografia acidentada a qual favoreceu a ocupação do padrão 
horizontal, de forma que conforme diagnóstico da temática habitação item 8.4.5 deste EIA, nas 
centralidades Brasilândia e Freguesia do Ó observa-se a maior porcentagem de domicílios 
particulares tipo casa, respectivamente 87,58% e 81,51%.  
 
Por outro lado, identificam-se algumas áreas aonde o padrão vertical, aos poucos vem sendo 
implantado, formando pequenos agrupamentos de edifícios, principalmente nas porções 
territoriais menos acidentadas e mais próximas ao sistema viário estrutural, ver fotos 8.4.9.1-1 a 
8.4.9.1-4. 
 

  
Foto 8.4.9.1-1: Processo de verticalização ao norte da 
via marginal Tietê. 
 

Foto 8.4.9.1-2: Conjunto de edifícios na centralidade 
da Brasilândia. 
 

  
Foto 8.4.9.1-3: Edifícios residenciais na centralidade 
da Freguesia do Ó. 

Foto 8.4.9.1-4: Concentração de edifícios 
residenciais próximo a avenida Ministro Petrônio 
Portela. 
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A ação do mercado imobiliário nas centralidades Brasilândia e Freguesia do Ó é pequena 
quando comparada a centralidade Perdizes, por exemplo. Porém, durante trabalho de campo 
identificaram-se alguns lançamentos imobiliários, os quais utilizam em sua publicidade de 
divulgação a implantação da linha – 6 Laranja (ver fotos 8.4.9.1-5 e 8.4.9.1-6).  
 

  
Foto 8.4.9.1-5: Lançamento imobiliário avenida 
Miguel Conejo. 

Foto 8.4.9.1-6: Lançamento imobiliário avenida 
Ministro Petrônio Portela. 

 
 
Ao se observar o mapa do valor do solo urbano é interessante a diversificação apresentada ao 
sul da AID, ou seja, no local até a futura estação Água Branca, os valores apresentam variações 
em grandes blocos, porém a partir da referida estação os valores são mais diversificados 
ocupando porções menores e intercalando-se.  
 
A avenida Vinte e Três de Maio funciona como um dos divisores do valor dos terrenos na área 
objeto de estudo de forma que a leste da via a concentração de terrenos com valores variando 
entre 800,01 e 1.200,00, por outro lado, a oeste desta via os valores concentram-se nas faixas 
entre 485,01 a 800,00.  
 
Na área entre as futuras estações Perdizes e Cardoso de Almeida destaca-se uma porção 
classificada dentro da faixa de valores entre 800,01 a 1.200,00. Cabe aqui destacar que, esta 
área tem apresentado um intenso processo de verticalização e de intensa atividade imobiliária. 
No bairro das Perdizes vem ocorrendo um processo de remembramento de áreas, ou seja, as 
incorporadoras compram casas vizinhas para a construção de condomínios verticais. A respeito 
deste processo Silva e Castro (1997) consideram que a atual produção imobiliária é 
caracterizada por um pequeno número de lotes individuais onde “o parcelamento do solo - 
loteamentos e desmembramentos - se faz principalmente para gerar lotes para construção de 
conjuntos habitacionais. Por outro lado, não se fazem reformas ou reciclagem de edifícios para 
uso residencial, apesar dos imóveis vazios residenciais e comerciais”.  
 
O maior valor concentra-se na área entre a avenida Higienópolis, no bairro de mesmo nome, o 
que corresponde ao entorno da estação Angélica-Pacaembú e também na área do bairro 
Cerqueira César, próximo a região da avenida Paulista, com concentração de valores na faixa 
entre 1.200,01 a mais. 
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De acordo com uma pesquisa realizada pelo Jornal Folha de São Paulo, o mercado imobiliário 
de Santa Cecília “vive à sombra da vizinhança de Higienópolis” (FOLHA, 2009); ou seja, a 
maioria dos lançamentos no distrito concentra-se em seu trecho próximo do bairro nobre do 
distrito da Consolação  (Quadro 8.4.9.1-1). 
 
O distrito tem como pontos fortes a diversidade de comércio e serviços oferecida e a localização. 
O perfil do morador na área, de acordo com a pesquisa citada anteriormente, é classe A e B 
(52%), mulheres (59%) e pessoas que cursam universidade (43%). 
 

Quadro 8.4.9.1-1 
Lançamentos por distrito entre 2006-2009 

 

Distrito 
Número de 

 lançamentos
Número de 
dormitórios 

Valor do m2 
(R$) 

Santa Cecília 16 2 4.255,00 

Liberdade 11 4 5.362,00 

Bela Vista 7 2 4.280,00 

Bom Retiro 5 2 2.043,00 

Consolação 5 4 4.437,00 
                                             Fonte: Folha de São Paulo, 2009 

 
 
O Quadro 8.4.9.1-2, a seguir, apresenta o preço médio do metro quadrado de área útil de 
empreendimentos novos; o cálculo é realizado pela Empresa Brasileira de Estudos de 
Patrimônio (Embraesp), sendo que o bairro de Santa Cecília apresenta os maiores valores do 
metro quadrado para empreendimentos de 1 dormitório. Para empreendimentos com 2 
dormitórios o maior valor é encontrado no bairro de Higienópolis, resultado esperado, visto que 
desde sua criação é um bairro tradicional de classe alta A, com faixa de renda familiar de R$ 
5.700 ou mais. Em seguida encontram-se os bairros do centro e da Pompéia, respectivamente 
com R$1.806,87 e R$1.783,40. Santa Cecília e o bairro da Lapa apresentam valores muito 
próximos para empreendimentos de 4 dormitórios, sendo esta situação explicada pelo fato de 
parte destes dois bairros estarem passando por uma renovação e atração pelo mercado 
imobiliário. 
 

Quadro 8.4.9.1-2 
Bolsa de Imóveis Novos – Preço Médio (m2)** – R$ 

Bairro 
1  

Dormitório
2 

Dormitórios 
4 

Dormitórios 

Freguesia do Ó - 1.328,12 1.638,88 

Limão - 1.375,41 - 

Lapa - 1.510,20 2.161,02 

Pompéia - 1.783,40 1.761,73 

Santa Cecília 2.041,19 1.663,00 2.061,11 

Centro 1.483,56 1.806,87 - 

Higienópolis 1.953,22 2.100,83 5.134,29 
                                             Fonte: Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) 
                                              in: O Estado de São Paulo 8/11/2009. 

** 
Este valor refere-se ao preço médio de área útil 

 
 

 
 


