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Após décadas de desvalorização e carregando o estigma de local “decadente”, a região 

central da cidade de São Paulo passa por um processo de crescimento populacional 

desde os anos 2000. A reversão no declínio populacional que ocorria de forma intensa 

desde a década de 1970 se deve, em boa parte, aos investimentos do mercado 

imobiliário na região, somado à oferta de comércio, serviços e infraestrutura urbana 

local. 

As recentes transformações no centro de São Paulo não devem ser entendidas como 

uma mera escolha do mercado imobiliário em investir numa localidade estratégica para 

a cidade e já dotada de equipamentos urbanos. Antes de tudo, é preciso compreender 

que o conjunto de transformações estão inseridos em um contexto de flexibilização da 

economia e dos modos de produção, onde  a configuração do espaço urbano obedece à 

logica de atuação do mercado capitalista imobiliário. 

A partir da segunda metade do século XX, o centro da cidade de São Paulo passou a 

sofrer mudanças socioeconômicas e espaciais devido à migração das classes de maior 

poder aquisitivo para outras regiões da cidade, acompanhadas de suas atividades 

comerciais e serviços. O poder público também seguiu o fluxo das elites, promovendo 

recursos para a expansão e estruturação das novas centralidades. Como parte desse 

processo, o afastamento das elites levou à popularização do centro da cidade, 

vulgarmente entendida como “decadência” da região. Logo depois as classes médias 

deixaram o centro, agravando o processo de esvaziamento populacional.  

Assim como na região central de outras metrópoles mundiais, na cidade de São Paulo 

também houve um processo de desvalorização e revalorização de seu centro. No 

decorrer das últimas três décadas do século XX, a dinâmica populacional da cidade se 

dava pelo declínio dos bairros centrais e expressivo aumento dos bairros fora do centro 

expandido, especialmente nas regiões periféricas. Hoje se assiste uma leve, porém 

considerável, reversão no esvaziamento populacional no centro e diminuição do 

crescimento periférico se comparado a décadas anteriores. 

Para entender a nova dinâmica imobiliária nos distritos centrais de São Paulo, procuro 

discutir, a partir do referencial teórico em sociologia urbana, as dinâmicas e agentes 

envolvidos na expansão imobiliária do centro, enfatizando especialmente a alteração da 

composição populacional dos moradores do centro em meio às ações do mercado 

capitalista de produção de moradias e do papel do Estado na promoção de um discurso 

potencialmente especulador, atendendo aos interesses empresariais. Com a ordem 

política subordinada à ordem econômica, assiste-se cada vez mais o planejamento 



urbano e as políticas públicas mediadas pelo mercado imobiliário, submetendo a cidade 

à lógica de interesse do mercado. O presente texto também trará dados de fontes oficiais 

em forma de gráficos e tabelas, de modo a apresentar numericamente a expansão 

imobiliária na área.  

Histórico de programas e ações para a revitalização do centro de São Paulo: 

origens da desvalorização e tentativas de revitalização da área 

Até meados da década de 1950, o centro da cidade de São Paulo era o local onde 

estavam estabelecidos grandes empresas multinacionais, comércio e serviços 

sofisticados e atividades ligadas à população de maior renda que lá vivia. Com os altos 

preços do solo urbano na região central, os agentes imobiliários promoveram a venda de 

terrenos e imóveis em outras áreas da cidade a preços mais baixos. Desta forma a 

centralidade se expande e a região onde tudo concentrava passa a ter uma modificação 

do uso, acarretando na redução dos valores do solo urbano. 

As elites econômicas e as grandes empresas migram para o vetor sudoeste da cidade, 

estruturando uma nova centralidade ao longo do eixo da Avenida Paulista. Sandroni 

(2007) aponta que a partir dos anos 1960 a cidade de São Paulo recebe grandes 

investimentos em infraestrutura urbana, como linhas de metrô, avenidas, viadutos e 

túneis. É neste período que a cidade ganha novas centralidades que passam a disputar 

com a região central os investimentos imobiliários de edifícios de alto padrão 

destinados a sedes de escritórios de grandes empresas nacionais e estrangeiras. O 

surgimento de novas centralidades estruturadas ao longo das décadas foi apontado como 

uma alternativa para a região central, quase totalmente ocupada por prédios antigos que 

não ofereciam as condições exigidas pelas novas características empresariais. As 

exigências espaciais e ambientais modernas não poderiam ser satisfeitas por 

equipamentos construídos nos anos 1940 e 1950. A ausência de terrenos vazios para a 

construção de edifícios compatíveis com as novas exigências empresariais resultou na 

instalação de novas unidades empresariais fora do perímetro central. Em seguida, 

empresas que antes se localizavam no centro deslocaram-se para as novas centralidades, 

representando uma nova onda de desvalorização relativa de preços de venda e locação. 

As construções antigas não puderam evitar certa desvalorização, ocasionada pela 

impossibilidade de modificações e grandes reformas que pudessem atender as novas 

caraterísticas tecnológicas. A oferta de lançamentos imobiliários em outras regiões 

agravou ainda mais a desvalorização do centro de São Paulo.  

Com o afastamento das elites, das grandes empresas e da zeladoria urbana do centro de 

São Paulo, as classes médias residentes no centro consubstancialmente migram para 

bairros mais valorizados ou próximos das regiões mais elitizadas da cidade, motivadas 

pela imagem construída da “decadência” do centro. O preço das unidades residenciais 

no centro teve drástica depreciação, ocasionando na perda de população residente. 

O poder público constituiu políticas para a região central com o objetivo de atrair 

investimentos nos setores imobiliários, de serviços e no comércio, em padrões 

diferentes dos já existentes, ora por meio das operações urbanas, leis de incentivo ou 



incrementando a habitação social como forma de reverter o processo de esvaziamento e 

tentar requalificar as áreas degradadas.  

Desde a década de 1970 – com o centro de São Paulo já popularizado – surgiam 

algumas ideias e discursos rasos para a requalificação região: Plano de Revitalização do 

Centro na gestão Olavo Setúbal (1975-1979), Plano de Revitalização da área Central na 

gestão Reynaldo de Barros (1980-1983) e Projeto Luz Cultural na gestão Mário Covas 

(1983-1985). 

A Operação Urbana Anhangabaú, concebida no início dos anos 80 e efetivamente 

executada na gestão Luiza Erundina (1989-1992), foi o primeiro projeto urbanístico de 

grande porte realizado no centro. Os investimentos foram, em maior parte, públicos e 

remodelaram o Vale do Anhangabaú e um trecho da Avenida São João, com a criação 

do ‘Bulevar São João’. O plano tinha por objetivo atrair investimentos privados para 

realizar as transformações tidas como necessárias e mostrar a disposição da prefeitura 

em reverter a situação existente, para dar passos a requalificação da área. Dentre outras 

ações, a mudança da sede da prefeitura para o Parque Dom Pedro II, realizada naquela 

gestão, foi um fator importante na reversão do histórico movimento do poder político 

rumo ao deslocamento das elites econômicas. 

Na gestão Paulo Maluf (1993-1996), a municipalidade se afasta dos projetos para 

melhoria do centro, direcionando ações e esforços para o desenvolvimento do setor 

sudoeste da cidade. Na lacuna deixada pelo poder municipal, grupos e entidades da 

sociedade civil reivindicaram melhorias, planos e ações por parte do poder público para 

a requalificação do centro. As ações realizadas durante o governo Maluf e Celso Pitta 

(1997-2000) na região central são fruto de pressões de entidades civis, dentre as quais se 

destaca a Associação Viva o Centro. As reivindicações resultaram na aprovação de 

novos planos urbanísticos, dentre os quais se destaca o Programa de Requalificação 

Urbana e Funcional do Centro de São Paulo (Procentro) e a Operação Urbana Centro. 



Perímetro da Operação Urbana Centro. Fonte: GeoSampa. Disponível em: 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx 

A Operação Urbana Centro, criada pela Lei 12.349 de 6 de junho de 1997, abrange as 

regiões dos chamados Centro Velho e Centro Novo e partes do Glicério, Brás, Bexiga, 

Vila Buarque e Santa Ifigênia. A Operação visa requalificação urbana, buscando 

estimular investimentos nessas áreas específicas, que possuem a maior densidade 

construtiva da cidade. 

 

Mediante contrapartida financeira a Operação Urbana Centro estabelece incentivos à 

produção de novas edificações, à regularização de imóveis, à reforma de edifícios para 

sua adequação a novos usos e também cria condições especiais para a transferência de 

potencial construtivo de imóveis de interesse histórico.  A Operação também estabelece 

intervenções no espaço público e no sistema viário de seu perímetro, buscando valorizar 

a paisagem urbana, melhorar os deslocamentos, incentivar o uso dos espaços públicos e 

reforçar as atividades culturais e de lazer. 

Apesar da Operação Urbana Centro ainda estar em vigor, sua execução foi baixa. Com 

pouca adesão dos setores privados para os investimentos, a operação urbana não 

conseguiu frear a ida do setor imobiliário rumo ao vetor sudoeste e tampouco atraiu a 

iniciativa privada para as intervenções urbanas necessárias.  

Na segunda metade da década de 1990, ocupações de edifícios ociosos por movimentos 

de luta por moradia passam a ser constantes. Os atos, que se tornaram emblemáticos, 

tinham por finalidade pressionar o poder público para políticas que atendessem as 

demandas por moradia e chamar a atenção da sociedade para o déficit habitacional. As 

ocupações se dão num contexto de fortalecimento do discurso do direito à cidade e do 

debate em torno do fim do aluguel e despejos, da melhoria das condições das habitações 

existentes e a construção de novas unidades habitacionais próximas aos locais de 

trabalho, comércio e serviços públicos.  



Até então a habitação de interesse social não estava nas diretrizes das políticas públicas 

para a revitalização do centro. Na gestão da prefeita Marta Suplicy (2001-2004) foi 

instituído o Programa Morar no Centro, que tinha como formas de intervenção urbana a 

recuperação de edifícios degradados e subutilizados, reabilitando-os para uso 

residencial, destinando-os a famílias de baixa renda. Houve a implantação do Perímetro 

de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIH) nas Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS), instrumento criado com o Plano Diretor Estratégico de 2002, combinando 

produção de moradias e recuperação dos espaços urbanos. Os projetos em terrenos e 

edifícios vazios contaram com recursos do Fundo Municipal de Habitação.  

Os projetos de habitação social estavam incluídos no Plano Reconstruir o Centro, criado 

na gestão Marta, que visava realizar intervenções urbanas de pequeno e grande porte, 

estabelecendo parcerias políticas e materiais com outras instancias de governo (estadual 

e federal), organismos internacionais, governos de outros países, iniciativa privada, 

instituições públicas (fundações, entidades de classe e universidades), ONGs e 

organizações comunitárias.  

O Plano Reconstruir o Centro assinalava que a perda populacional em todos os distritos 

da região central foi responsável por tornar o centro da cidade subutilizado, mesmo 

havendo boas condições de transporte e infraestrutura. O Plano seria concretizado por 

meio de ações envolvendo a melhoria das condições das calçadas, do viário, da 

iluminação pública da e zeladoria urbana. Além de ter como diretriz a priorização da 

habitação de interesse social e a reabilitação de edifícios desocupados, o Plano visava 

incentivar e ampliar de atividades comerciais, estimular o lazer, atividades culturais e 

recreação nos espaços públicos e a recuperação e preservação do patrimônio histórico 

local.  

As ações realizadas no governo Marta Suplicy envolveram negociações com o Banco 

Interamericano para o Desenvolvimento (BID), firmando um contrato de empréstimo, 

viabilizando parte dos planos de recuperação da área central. No início da gestão José 

Serra (2005-2006) houve alterações nas diretrizes do Procentro, passando a visar, 

sobretudo, a valorização imobiliária da área central. No entanto, os recursos do BID 

foram pouco utilizados. 

Ainda no governo Serra e durante todo o mandato de Gilberto Kassab (2006-2012), o 

Projeto Nova Luz foi apresentado como o principal ato do poder público para a 

recuperação e transformação da região da Luz, Campos Elíseos e Santa Ifigênia, que há 

anos suas ruas tornaram-se pontos de uso de entorpecentes. Para atingir estes objetivos, 

alguns rumos são estabelecidos, como o estimulo a construção de novos 

empreendimentos imobiliários e a valorização do patrimônio cultural e artístico 

existente na região. As ações para a requalificação e valorização do patrimônio histórico 

da Luz vêm desde a segunda metade da década de 1990, com o ‘Projeto Monumenta’. 

O termo ‘cracolândia’, sempre veiculado pela mídia, virou jogada de marketing politica 

para justificar as ações higienistas na região, onde os principais alvos eram os usuários 

de crack. Havia verificação e interdição de estabelecimentos, como bares, guarda-



volumes de camelôs e prostíbulos. Prostitutas, imigrantes e negros eram os principais 

alvos das truculentas abordagens policiais. 

Junto às ações de limpeza social, a prefeitura lançou a Lei de Incentivos Fiscais (Lei n° 

14.096/05, regulamentada em 2006 por meio do decreto 46.996/06), para atrair novas 

empresas de comércio e serviços em uma área com cerca de 250 mil metros quadrados, 

ampliada para em 270.000 m² em 2007. Foi definida a Emissão de Certificados de 

Incentivo ao Desenvolvimento, restituindo 50% do valor aos investimentos residenciais 

a imóveis destinados a atividades comerciais, e 80% do valor em imóveis destinados a 

atividades educacionais, artísticas, tecnológicas, hotelaria e saúde. Também era 

concedido 50% de redução do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), o Imposto 

sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis (ITBI) e 60% de redução de Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) aos imóveis alvos de investimentos (SÃO 

PAULO, 2006).  

No primeiro ano de mandato do prefeito Fernando Haddad (2013-2016), o Projeto Nova 

Luz foi cancelado, a prefeitura alegou inviabilidade técnica para sua execução. 

Analisando todo o projeto, é evidente a intensão de promover mudanças no perfil 

populacional e de frequentadores da região, com a iniciativa privada á frente das 

tomadas de decisão, deixando explicito um processo gentrificador.  

Na gestão do prefeito Fernando Haddad, com a aprovação do novo Plano Diretor 

Estratégico (2014) e da Lei de Zoneamento (2016), as Zonas Especiais de Interesse 

Social foram duplicadas, voltadas para a produção de moradias destinadas para famílias 

de até três salários mínimos ao longo de eixos de transporte público e no Centro da 

cidade. Para tentar reverter o déficit habitacional e garantir moradias em áreas bem 

localizadas e dotadas de serviços e infraestrutura urbana, foi criada a Cota de 

Solidariedade, mecanismo que determina que todo empreendimento maior que 20.000 

m² destine ao menos 10% de sua área para a promoção de moradia social.  

Outro mecanismo são os Instrumentos Indutores da Função Social da Propriedade, que 

por meio do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsório (PEUC), a prefeitura 

notificará os proprietários que não aproveitam o potencial construtivo do imóvel com 

área superior a 500m², estabelecendo para os proprietários prazos de até 5 anos para 

obras e ocupação dos imóveis. Caso não haja o cumprimento dos prazos, a prefeitura 

aplicará o IPTU progressivo e, após 5 anos de cobrança, poderá ser realizada a 

desapropriação do imóvel.  



Distritos do anel central destacados em azul (Bela Vista, Bom Retiro, Cambucí, Consolação, 

Liberdade, República, Santa Cecília e Sé). Os diversos pontos no mapa correspondem aos imóveis e 

terrenos notificados pela prefeitura por não cumprirem Função Social da Propriedade. Pelo Plano 

Diretor Estratégico, os locais notificados serão prioritariamente destinados para a produção de 

moradias. 

Fonte: GeoSampa. Disponível em: 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx 

As políticas públicas para incrementar moradias de interesse social e a aplicação de 

medidas para reverter os problemas habitacionais ainda são lentas e insuficientes. No 

caso do centro, os esforços do poder público e de setores privados se direcionam na 

tentativa de estimular a vinda e a sociabilidade da classe média na região, deixando 

escancarada a intenção de mudar o perfil populacional e econômico da área. 

Novos empreendimentos imobiliários no centro de São Paulo: retorno das classes 

médias como aposta de transformações urbanas e sociais 

No caso do centro de São Paulo, os esforços do poder público e de setores privados se 

direcionam na tentativa de requalificar os espaços públicos, como atrativo para novos 

investimentos privados e a consequente vinda de populações de maior renda econômica.  

Neste contexto, o mercado imobiliário impulsiona o retorno populacional e a ocupação 

de regiões dotadas de infraestrutura urbana e serviços. Paralelamente, a produção de 

novos empreendimentos imobiliários transforma a paisagem de locais até então 

considerados degradados, gerando um circulo de investimentos e consequente mudança 

no perfil econômico das regiões. 



Segundo dados da Embraesp – Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio – ainda 

durante a década de 1990, houve um leve aumento no lançamento de unidades 

residenciais nos distritos centrais de São Paulo, sobretudo a partir de 1994, bem como 

um aumento na participação na produção de toda a cidade, verificando um pico em 

1998 com 22,8% das unidades residenciais lançadas na cidade de São Paulo. 

Fonte: REINA & COMARÚ (2015), dados da Embraesp  

 

A tabela a seguir apresenta em números as unidades residenciais lançadas no anel 

central entre os anos de 2000 e 2009. Os dados indicam aumento da atuação do mercado 

imobiliário no centro entre 2003 e 2007, somando um total de 8.757 unidades. 

Fonte dos dados: Embraesp/Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. 

Organização: Matheus Lima 

A partir de 2010 houve expressivo aumento nos lançamentos de unidades habitacionais 

nos distritos do anel central, com destaque para o distrito da República, que antes do 

novo processo de aumento populacional do centro, era o distrito que havia baixíssima 

atuação do mercado imobiliário, chegando a ter nenhuma unidade habitacional lançada 

em determinados anos. Apesar do distrito da Sé ainda ter pouca atuação do setor 

imobiliário, em 2012 e 2015 houve números consideráveis em lançamentos 

habitacionais, superior a distritos do anel central que a atuação do mercado imobiliário 

sempre se manteve razoável ao longo dos últimos anos. 

Distritos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bela Vista 568 721 235 106 - 180 268 

Consolação 391 796 560 459 842 200 - 

Liberdade 480 209 46 699 546 104 276 

República 751 735 68 682 1.829 1.254 556 

Santa Cecília 214  144 756 208 1.303 879 578 

Distritos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bela Vista 546 416  - 460 774 186 410 248 91 386

Consolação 288 477 350 247 191 352 128 312  -  -

Liberdade 328 210 372 440 321 710 412 478 237 86

República 370  - 102 290  - 96 33 66 226 198

Santa Cecília 400      128      108      179      395      847      354      828      571                          -

Sé  -  -  -  -  -  -  -  - 12       -



Sé       -       - 399 - - 423 198 

Fonte dos dados: Embraesp/Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. 

Organização: Matheus Lima 

 

Paralelamente ao crescimento no número de lançamentos imobiliários no anel central, a 

população residente nos distritos centrais sobre, como mostra o gráfico a seguir, com 

números do censo demográfico realizado pelo IBGE nos anos de 2000 e 2010. 

Gráfico 1. População residente nos distritos centrais (2000 e 2010) 

Fonte: dados censitários IBGE. Elaboração: Matheus Lima 

Com o crescimento populacional observado entre 2000 e 2010, o distrito da Santa 

Cecília apresenta a maior população entre todos os distritos centrais, chegando a pouco 

mais de 80 mil moradores. Bela Vista e Liberdade também possuem uma das maiores 

populações do centro de São Paulo, com quase 70 mil moradores. Quase todos os 

distritos apresentaram significativa taxa de crescimento populacional, conforme 

apresentado a seguir pelo gráfico 2: 



Gráfico 2. Taxa de crescimento (em %) da população nos distritos centrais (2000 a 2010) 

Fonte: elaborado por Matheus Lima 

Apesar da taxa em porcentagem indicar crescimento baixo em relação aos outros 

distritos, Consolação possui uma das maiores populações do centro de São Paulo, assim 

como o distrito da Bela Vista, conforme indicado pelo primeiro gráfico. Bom Retiro e 

Cambuci tiveram as maiores taxas de crescimento em todo o centro, com 2,45% e 

2,55%, respectivamente. O distrito da Sé, que experimentou maior queda populacional 

ao longo do processo de esvaziamento populacional que afetou o centro, apresentou 

taxa de crescimento bastante significativo, com número quase igual ao distrito da Santa 

Cecília e próximo ao distrito da República. 

 Os dados reforçam a tese que relaciona o aumento populacional no centro de São Paulo 

com os recentes investimentos do mercado de imobiliário na região, produzindo 

condomínios destinados a uma população de classe média. Os agentes imobiliários 

promovem os novos empreendimentos pelos benefícios já existentes na região, como a 

ampla rede de transportes públicos, pontos turísticos e comerciais combinados com 

novos serviços de lazer e entretenimento. 



Figura1. Estande de vendas localizado na Santa Ifigênia. Em destaque na propaganda a inscrição 

“More no Centro”. Foto: Matheus Lima (2017). 

Frases como “more no centro”, “viva no centro” e “venha desfrutar do centro” marcam 

cada vez mais os estandes, cartazes, folhetos e banners de anúncios promovidos por 

incorporadoras imobiliárias. 



Figura 2. Anuncio de um antigo prédio que passou por ‘retrofit’ na Santa Ifigênia 

Foto: Matheus Lima (2017) 

 

Figura 3. Empreendimento BK30 Largo do Arouche 

Foto: Matheus Lima (2017) 

  



Figuras 4.  Empreendimento Setin Downtown, destacando a proximidade com a estação de metrô. 

A tipologia das novas unidades habitacionais localizadas no centro é em geral pequena, 

variando em torno de 20 a 50m². O espaço reduzido dos apartamentos se configura 

como expressão da variedade de outros lugares e formas de viver no centro, com isso o 

local de moradia torna-se secundário perante as diversas possibilidades de sociabilidade 

e atividades pelo centro da cidade. Os apartamentos pequenos – hoje denominados de 

“studios” pelo marketing imobiliário – surgem no centro já na década de 1940, 

convergindo com o processo de metropolização de São Paulo. A nova tipologia de 

apartamentos estava não só ligada com a imagem da modernidade, mas também com a 

inauguração de novos modos de trabalhar, morar e viver a cidade, constitutivos da 

expansão metropolitana e da imensa demanda de habitação impulsionada pelo intenso 

processo de urbanização. Assistimos na atualidade o marketing imobiliário apostando 

nos signos da modernidade e no significado simbólico dos bairros centrais como forma 



de atrair compradores que aspiram viver o cosmopolitismo e a agitação social do centro, 

combinando o passado com o presente. 

Tanto na década de 1940 –  período em que se inicia a expansão urbana e a 

verticalização do centro – quanto na atual expansão imobiliária do centro de São Paulo, 

os apartamentos de tipologia pequena visa maior aproveitamento do solo urbano, 

equacionando preço do terreno, tecnologias construtivas, legislações urbanas e desenho 

arquitetônico.  

 

Figuras 5 e 6. Anúncio dos empreendimentos Conect-SP Praça da Sé e You, central park Augusta. 

Nas propagandas é enfatizada a proximidade dos empreendimentos com pontos turísticos da 

cidade. 



Apesar de ainda não alterarem drasticamente o paisagem do centro de São Paulo, os 

novos empreendimentos imobiliários, finalizados ou em construção, se destacam entre 

construções mais antigas, contrastando com as etapas anteriores de construção, uso e 

ocupação do solo. 

Figura 7. Pequeno prédio antigo disputa espaço com novo empreendimento na Rua Aurora, 

próximo à Praça da República. Foto: Matheus Lima (2017) 



Figura 8. Edifícios construídos em meados da década de 1940 junto com prédio novo na República. 

Foto: Matheus Lima (2017) 

Figura 9. Novos empreendimentos surgem em meio ao cenário de edifícios antigos e deteriorados. 

Foto: Matheus Lima (2017) 



Figura 10. Grandes terrenos subutilizados são comuns nos distritos da Sé e República, locais que 

apresentam maior estoque de outorga onerosa. Espaços como este são ocupados por novos 

condomínios residenciais. 

Foto: Matheus Lima (2017) 

Figura 11. Bancos privados financiam a construção dos novos empreendimentos imobiliários. 

Foto: Matheus Lima (2017) 



Figura 12. Novo empreendimento em meio aos prédios antigos na região do Largo do Arouche 

Foto: Matheus Lima (2017) 

 

Figura 13. Novo condomínio erguido próximo ao Elevado João Goulart, popularmente conhecido 

como Minhocão. Foto: Matheus Lima. 



Figura 13. Novo condomínio erguido à beira do Elevado João Goulart, popularmente conhecido 

como Minhocão, obra viária responsável por depreciar o preço dos imóveis em seu entorno. 

Foto: Matheus Lima (2017) 

Figura 14. Novo condomínio na Bela Vista. Foto: Matheus Lima (2017) 



Figura 15. Novo edifício residencial marca a paisagem da zona cerealista, área próxima ao Parque 

Dom Pedro II e Praça da Sé. 

Foto: Matheus Lima (2017) 

Considerações finais 

Os programas, diretrizes e projetos de intervenção urbana para a revitalização do centro 

de São Paulo foram pouco executados ao longo dos anos, evidenciando uma promoção 

da imagem de figuras políticas e suas bandeiras partidárias. Analisando os projetos do 

poder público – que também tiveram colaboração da iniciativa privada – fica evidente o 

caráter gentrificador e higienista, sobretudo com as populações mais pobres e com 

aqueles que vivem em situações de vulnerabilidade social extremas, como moradores de 

rua, usuários de drogas, imigrantes ilegais oriundos dos países mais miseráveis do 

planeta e travestis e transsexuais, que por falta de oportunidades de empregos formais 

acabam tendo como opção quase única a realização de programas sexuais. 

A própria palavra revitalização significa nova vida, como se a vida existente nos locais 

degradados no centro de São Paulo não fosse desejável. É por este viés que as políticas 

públicas higienistas associam a pobreza à desordem e à violência, justificando ações e 

práticas violentas por meio do aparelho do Estado contra populações vulneráveis. O 

Estado intervém em espaços de interesse, surgindo inicialmente com um discurso 

pacificador e de assistência aos mais pobres, porém a militarização dos espaços urbanos 

logo entra em cena e prevalece constantemente. Se antes a noção de guerra estava ligada 

ao conflito quase proporcional em força bélica entre Estados-Nação, a guerra 

contemporânea se da com o Estado contra uma população desarmada, carente de 



recursos e sem defesa, estando em jogo a criminalização da pobreza, com uma política 

de violência irrestrita (GRÓS, 2009).  

Stephen Grahan (2016) destaca que no novo padrão de vigilância do espaço urbano os 

cidadãos comuns precisam ser constantemente rastreados e vigiados. A nova doutrina de 

segurança marca cada vez mais o espaço urbano das grandes cidades como novos 

campos de conflitos. Nesta nova noção de guerra, com o Estado voltado contra a 

população comum desarmada, atores sociais tratados como elementos ‘antissociais’ são 

violentamente liquidados pelo planejamento urbano guiado por ideias militarizadas de 

segurança. 

Como mostrado anteriormente, no início dos anos 1990 a área central da cidade de São 

Paulo volta a ser foco das políticas de revitalização urbana. A década de 1980 é marcada 

por profunda crise econômica e redução drástica dos recursos para o desenvolvimento 

social e urbano municipais, é neste contexto que os municípios elaboram estratégias 

para o desenvolvimento econômico local, adaptando as cidades para uma posição 

privilegiada no cenário econômico no âmbito global. Para David Harvey (1996), a 

transformação que a administração urbana vem sofrendo desde as últimas décadas do 

século XX está relacionada com a adoção do empresariamento na administração urbana. 

Tornou-se consenso que os governos urbanos devem ser muito mais inovadores e 

empreendedores, abertos para explorar diversos meios de gestão para contornar crises e 

assegurar melhores condições de vida para a sua população. Para o autor, tal processo 

está relacionado com as dificuldades que atingiram as economias capitalistas desde as 

grandes recessões na economia mundial nos anos 1970, produzindo desindustrialização, 

desemprego estrutural e generalizado, austeridade a nível nacional e local, juntamente 

com uma crescente onda de neoconservadorismo e um apelo muito forte para a 

racionalidade do mercado e da privatização. As transformações na administração urbana 

têm profundas raízes macroeconômicas, onde há o declínio dos poderes do Estado-

Nação no controle exclusivo do fluxo monetário multinacional, de modo que os 

investimentos urbanos tornam-se cada vez mais uma negociação entre o capital 

financeiro e os poderes públicos locais, que se esforçam da melhor maneira possível 

para atrair ao máximo o desenvolvimento capitalista. É por esta via que o 

empresariamento urbano teve um importante papel numa transição geral na dinâmica de 

regime de acumulação fordista-keynesiano para um regime de acumulação flexível. 

É comum ao planejamento urbano estratégico qualificar a cidade enquanto uma 

mercadoria a ser vendida. Neste mercado extremamente competitivo, o marketing 

urbano se impõe como algo determinante nos processos de planejamento e gestão 

urbana, exibindo o que a cidade oferece ou pode vir a oferecer em múltiplos mercados. 

No entendimento dos planejadores urbanos e dirigentes políticos, as cidades estão 

submetidas às regras e às injunções das empresas, submetendo a lógica de 

gerenciamento de negócios empresariais. No modelo neoliberal, a metrópole deve ser 

aberta economicamente para o mercado externo, justamente o grande capital qualifica a 

cidade como mercadoria. A abertura da cidade para o exterior tem caráter claramente 

seletivo: as fronteiras estão abertas para investidores, visitantes e usuários solventes, ou 



seja, àqueles que tem poder econômico para pagar pelos serviços. A solvência pode ser 

entendida como os benefícios econômicos à cidade que podem ser oferecidos pelos 

estrangeiros – como bens, capitais e serviços - constituindo uma estratégia de promoção 

da cidade. A ideia de direito à cidade passa a ser proporcional ao status social daqueles 

que podem desfrutar dos serviços oferecidos pela cidade neoliberal (VAINER, 2000). 

Como apontado por Heitor Frúgoli Jr. (2000), a revitalização das áreas centrais está 

relacionada com o surgimento de outros subcentros, que passam a exercer um papel de 

“adversário” do centro tradicional. Em certos casos, as novas centralidades guardam 

certas relações de complementaridade com o núcleo central, porém passam a competir 

economicamente de maneira acirrada com o centro tradicional. Isso se dá, em particular, 

pela logica da expansão, que acarreta na fuga de empresas para os subcentros e a 

deterioração do núcleo original, havendo a mudança da composição social que passa a 

habitar este último marcada pela forte presença de classes populares. Ainda que possa 

ser observada uma tendência à dispersão e à descentralização no processo de expansão 

urbana, não é possível postular a perda de um “centro”, mesmo num contexto como o de 

São Paulo, onde não se possa mais falar de uma única centralidade, de feição tradicional 

e histórica. As regiões centrais das metrópoles concentram empresas e, portanto, 

empregos para considerável parcela da população. Isso sem contar a densidade de 

serviços oferecidos, as atividades comerciais, a concentração de instituições politico-

administrativas, o patrimônio representado pelo conjunto de suas edificações e áreas de 

moradia para setores das classes médias e populares. 

Outra dimensão a ser considerada é que nas regiões centrais realiza-se a densidade dos 

contatos face a face que marcam a vida moderna, constituída por múltiplas dimensões 

como o encontro e a sociabilidade, a mediação de distintos conflitos, a tolerância à 

diversidade sociocultural, política e etc., ganhando nesses espaços uma expressão mais 

explicita. 

Independentemente de seu referencial simbólico ou cognitivo, as áreas centrais tem sido 

objeto de diferentes campos de análises, propiciando vastas experiências em uma 

perspectiva de “reabilitação urbana”, entendo estes espaços das áreas centrais como 

indutores de atividades estratégicas (dentre as quais se destacam o turismo e cultura), 

segundo processos de adequação espacial e funcional (em uma perspectiva de 

preservação do patrimônio histórico), reconhecendo nos espaços existentes 

potencialidades na construção da identidade social e recuperação das tradições culturais. 

Nas “políticas urbanas” é raro considerarem as populações há muito tempo 

estabelecidas como elementos indutores no processo de revitalização das áreas centrais, 

prevalecendo sempre o principio de que as populações residentes são obstáculos para a 

implantação de tais políticas. O imaginário e as representações sobre a cidade passam 

pelo seu centro, independentemente de sua situação ambiental, funcional ou do modo 

como é ocupado. Trata-se da construção de significados que compõem as 

representações e os referenciais tanto coletivos quanto individuais, unindo e assumindo 

um sentido de viver público e privado (BÓGUS & SOUSA, 2016). 



No caso do centro de São Paulo, todos os esforços no sentido de revitalizar e atrair 

investimentos privados não geraram profundas alterações na paisagem e na composição 

socioeconômica de seus distritos, porém foram fundamentais para potencializar um 

discurso especulador. O potencial processo gentrificador no centro pode ser observado, 

inicialmente, pela possibilidade de reinvestimento lucrativo por parte de investidores 

após décadas de desvalorização.  

Como consequência disto, a região central passa a ser assumida parcialmente por 

agentes imobiliários, iniciando-se um processo de investimento, apropriação por parte 

das classes médias, renovação e reabilitação de espaços até então deteriorados. Logo em 

seguida as áreas passam por uma valorização e aumento de preços dos alugueis, seguida 

pela transformação e elitização do comercio e dos serviços e pela presença de novos 

equipamentos culturais sofisticados.  

Na nova dinâmica imobiliária do centro, os investimentos dos agentes imobiliários se 

dão especialmente nos distritos localizados à borda dos distritos mais centrais, como 

Bela Vista, Consolação, Liberdade e Santa Cecília, que mesmo durante o processo de 

esvaziamento populacional ocorrido entre as décadas de 1970 e 1990 mantiveram 

população em maior número em relação aos outros distritos. A tendência para os 

próximos anos é a maior atuação do mercado imobiliário nos distritos localizados no 

núcleo (República e Sé), que vêm experimentando nos últimos anos maior número de 

lançamentos habitacionais, chegando a superar em determinados anos outros distritos 

centrais. 
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