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Um dos "motores" que impulsionam o aparecimento de novos centros, 

a renovação de áreas urbanas e o processo de expansão f ísica – vert ical  e 

horizontal  – nas grandes metrópoles da região centro sul brasi leira é a 

expansão dos serviços mercantis não f inanceiros, que empregam pessoal 

qual i f icado em at iv idades intensivas em trabalho intelectual.  Essa expansão 

permite ao mercado imobi l iár io, o desenvolvimento de estratégias que visam 

dar respostas às demandas por espaços qual i f icados, motivadas pela forma 

como esses serviços funcionam e se art iculam com outros segmentos da 

economia. As demandas a que nos refer imos, são aquelas geradas tanto 

pelas próprias at iv idades classif icadas como serviços, quanto pela força de 

trabalho l igada a essas at iv idades, e que se caracter iza por ser al tamente 

qual i f icada, produtiva e detentora de níveis elevados de renda, obt idos a 

part i r  de salár ios e outras remunerações. 

Tais demandas são múlt iplas e se expressam na paisagem de diversas 

maneiras, seja pelo incremento de lugares voltados a um t ipo de lazer e de 

consumo mais el i t izados, seja pela const i tuição de áreas marcadas por 

determinados padrões de habitação e infraestruturas voltadas aos mais 

abastados, seja pela concentração desses serviços em lugares específ icos 

da região metropol i tana. 

Alguns números referentes aos serviços mercantis não f inanceiros 

podem evidenciar a expansão, pela qual vem passando o setor.  Em 2000 

esses serviços ocuparam 5,8 milhões de pessoas no Brasi l  e em 2001 o 

número passou para 6,2 milhões, o número de empresas passou de cerca de 

767mil  para 813 mil 2.  Essa expansão vem se dando em função das 

transformações nas at iv idades produtivas, do processo de global ização e, 

portanto, das transformações na divisão social  e divisão internacional do 

trabalho. 

                                            
1 Professor ass istente do Depto. de GEOCIÊNCIAS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
edi lson@uel.br  
2 Dados recolhidos da Pesquisa Anual de Serviços 2001 do IBGE.  
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A at ividade que o IBGE denomina "serviços de informação" por 

exemplo ,  reúne as telecomunicações, at iv idades de informática e serviços 

audiovisuais. Este úl t imo i tem engloba as at iv idades de telefonia, internet,  

serviços de computação e comercial ização de publ ic idade nas TVs aberta e 

a cabo, entre outros. Juntas, essas at iv idades faturaram um total  de R$ 75,3 

bi lhões, em uma receita operacional l íquida total  de R$ 251 bi lhões, 

produzida pelo setor de serviços mercantis não-f inanceiros no país em 2001. 

Essa receita, segundo o IBGE, foi  10% superior a de 2000 e correspondeu, 

em termos nacionais, a 31,4% da receita e apenas 6,6% do pessoal ocupado, 

com uma média salar ial  de 9,8 salár ios mínimos 3. 

A distr ibuição macroregional de alguns grupos de at iv idades que 

juntamente com o setor f inanceiro, compõem o chamado setor terciár io 

complexo, dá uma clara idéia do grau de concentração espacial  deste úl t imo, 

sobretudo do ponto de vista da receita. 

Tabela 1 

Participação das regiões brasileiras na receita bruta gerada pelos 
grupos de atividade do setor de serviços – 2001. (%) 

Região NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO OESTE 

Total  2 ,4 9,2 67,3 14,5  6 ,5

Serviços  pres tados  as  

famíl ias  

1 ,8 11,

0

65,1 16,3  5 ,8

Serviços  pres tados  as  

empresas  

1 ,5 8,5 74,1 10,8  5 ,1

Serviços  de  informação 2 ,8 10,

2

65,2 13,8  8 ,0

Correio  t ranspor tes  e  

serviços  auxi l iares  

3 ,0 8,2 66,1 16,9  5 ,7

Atividades imobil iár ias  e  

a luguel  de  veículos  

máquinas  e  equipamentos  

1 ,4 10,

0

67,3 15,6  5 ,7

Outros  serviços  1 ,2 7,4 66,9 14,3  7 ,6

IBGE – Pesquisa anual de serviços 2001 

A anál ise desses dados evidencia que o setor está fortemente 

concentrado nas regiões Sul e Sudeste, as quais somadas, abarcam algo em 

                                            
3 Pesquisa Anual de Serviços 2001 do IBGE.  
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torno de 80%, ou mais, da receita produzida para a maioria dos grupos de 

at iv idade representados na tabela 1. 

Segundo Mil ton Santos (1994), esta tendência à forte concentração 

espacial  se repete na escala da rede urbana, com as grandes regiões 

metropol i tanas, especialmente São Paulo, pois a grande cidade mundial  

brasi leira, abriga um número signif icat ivo de empresas e trabalhadores que 

produzem a part i r  do chamado trabalho intelectual e imaterial .  É sob estas 

condições que São Paulo reaf irma seu novo papel na divisão terr i tor ial  do 

trabalho brasi leira, assumindo o posto metrópole informacional e redef inindo 

sua central idade e suas relações com as demais porções do terr i tór io e 

também seu espaço construído, seu arranjo interno. 

Nosso objet ivo neste texto é a indicação de algumas característ icas 

presentes em determinados lugares da zona sul de São Paulo onde a 

expansão dos serviços mercantis não f inanceiros tem t ido impactos diretos, 

manifestando e acentuando, com o auxi l io das formas herdadas, sua 

tendência à concentração. Essa tendência à concentração é ainda mais 

evidente nos chamados serviços de informação e serviços prestados a 

empresas, cuja local ização no contexto da zona sul paul istana, vem 

ensejando processos de nucleação, renovação e expansão int imamente 

relacionados a ações planejadas e concatenadas no âmbito do mercado 

imobi l iár io. 

A selet iv idade espacial  das at iv idades do setor serviços, em part icular 

do grupo de serviços de informação e serviços prestados a empresas, 

permite a formulação duas perguntas; 

 Quais as característ icas das áreas intra-urbanas capazes de 

abrigar estas at iv idades? 

 Qual a relação entre a inserção destas at iv idades e as prát icas 

de produção e comercial ização do espaço intraurbano levadas a cabo por 

diversos agentes como o Estado e os que atuam no mercado imobi l iár io? 

A transformação de São Paulo: de Metrópole Industrial à Metrópole 
Terciária Global 

Nesta terceira etapa de sua mundial ização São Paulo - a Região 

Metropol i tana - transforma-se e, ao mesmo tempo, mantém a central idade 

alcançada nas décadas precedentes em função da sua indústr ia. 
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Essa transformação é o resultado da ampliação do número e da 

importância das at iv idades do chamado setor terciár io, seja do ponto de 

vista do emprego, seja do ponto de vista das rendas geradas 4. Porém, foi  em 

função da importância alcançada por sua at iv idade industr ial  no contexto 

nacional,  que São Paulo conf igura-se atualmente como uma Metrópole 

Terciár ia e global.  Portanto, vale a pena destacar algumas das 

transformações que se operaram em termos da at iv idade industr ial  na 

Região Metropol i tana, de modo a elucidar um pouco mais o quadro, no qual 

a Metrópole adquire e consol ida uma nova central idade em termos nacionais. 

Nas últ imas décadas, em função de uma série de inovações 

tecnológicas e gerenciais,  as grandes empresas puderam dissociar no 

espaço, gestão e produção, juntamente com este fator,  ocorreu uma maior 

integração do terr i tór io por meio de diversas redes e infra-estruturas, 

propiciando uma certa f lexibi l ização da local ização industr ial .  

No Estado de São Paulo, a f lexibi l ização da local ização industr ial  

at ingiu cidades de porte médio, num raio de cerca de 150 km da Região 

Metropol i tana de São Paulo que fossem capazes de oferecer as condições 

minimamente necessárias como isenções f iscais, terrenos dotados de infra-

estrutura, força de trabalho, entre outras. Ao mesmo tempo, tais cidades não 

apresentavam problemas como as crescentes restr ições legais, em geral 

l igadas a problemas ambientais, as greves e os congest ionamentos da 

Grande Metrópole. Desta forma, houve a prol i feração dos distr i tos industr iais 

no inter ior do Estado de São Paulo e o crescimento da part ic ipação deste na 

produção industr ial  na escala nacional.  Al iada a tudo isso, houve a 

expansão, a diversi f icação, a sof ist icação tecnológica, a f lexibi l ização da 

produção industr ial  e a intensif icação da competição internacional,  forçando 

à constante inovação tecnológica. 

Os elementos descri tos geraram uma demanda por serviços 

especial izados 5, que permaneceram concentrados na Região Metropol i tana, 

                                            
4 Ver a esse respeito EMPLASA.Plano Metropol i tano da Grande São Paulo 1993/ 2010 
São Paulo: Emplasa. 1993.  
5 Vale expl ic i tar um pouco o caráter geográf ico inerente a estas at iv idades novas, 
em função de sua importância em termos da nova central idade exerc ida por São 
Paulo na escala nacional .  Para tanto c i tamos um trecho no qual Mi l ton Santos 
anal isa o refer ido caráter ,  at inente às at iv idades do terc iár io complexo :  
“O novo fenômeno de metrópole dominante está re lac ionado à expansão, dentro 
das f i rmas produt ivas, ou como estabelecimentos jur id icamente independentes de 
um setor de serviços. [ . . .]  Isto se dá através da transição progressiva “de uma 
economias de bens a uma economia de funções”, fenômeno assinalado por Barcet,  
Bonamy e Mayere(1984), onde os ramos que se desenvolvem e se autonomizam 
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expandindo aí,  ocupações que exigem alta qual i f icação e oferecem melhor 

remuneração a exemplo das consultor ias, market ing, publ ic idade, 

administração f inanceira, etc. 

Em resumo, podemos dizer que o crescimento do setor terciár io está 

diretamente l igado a uma renovada inserção de São Paulo nos f luxos 

produtivos, f inanceiros e culturais de cunho nacional e internacional,  e que 

tal  inserção redef iniu a central idade da Região Metropol i tana, 

transformando-a em um centro de decisões e de serviços  com grande 

inf luência sobre todo o terr i tór io nacional.  

Essa nova central idade alcançada pela Região Metropol i tana, 

int imamente relacionada à emergência do chamado Terciár io complexo e de 

um setor f inanceiro com fortes conexões internacionais, impl ica por sua vez, 

em impactos consideráveis, cuja repercussão se manifesta na conf iguração 

de uma nova estrutura espacial ,  part icularmente em relação ao município da 

Capital .  Conforme sal ientamos, a questão da emergência de uma nova  
central idade exercida pela Região Metropol i tana de São Paulo vem sendo 

relacionada a processos como a dispersão da produção industr ial ,  associada 

à concentração de at iv idades de gestão e de prestação de serviços 

sof ist icados e exigentes, tanto de al ta qual i f icação técnica, por parte da mão 

de obra que os fornece, quanto de condições infra-estruturais para sua 

real ização, or iginando assim, juntamente com at iv idades tradicionalmente 

consideradas como integrantes do setor terciár io, o chamado “terciár io 

complexo”. 

Dizendo de outro modo, a  nova central idade estar ia baseada no fato 

de que São Paulo concentra o maior número de at iv idades l igadas à 

pesquisa, à gestão do capital ,  aos serviços sof ist icados e aos f luxos 

f inanceiros, culturais e produtivos. (SANTOS 1994). 

                                                                                                                                        
são, dentre outros, a pesquisa, os seguros, o f inanciamento, as diversas formas de 
engineer ing ,  publ ic idade, os transportes[. . .]  Essas at iv idades freqüentemente são 
interdependentes, uma vez que exigem f luxos de informação especia l izados. Trata-
se, pois,  de funções entre as quais muitas se caracter izam pela imater ia l idade dos 
seus respect ivos produtos ou das condições de sua real ização. A noção de 
economia externa ganha, desse modo, uma nova dimensão.[. . .]  Ass im, enquanto as 
at iv idades de produção mater ia l  tendem a se dispersar,  esses novos terc iár ios 
tendem a ser geograf icamente concentrados.  
Num país como o Brasi l ,  boa parte da produção que se desconcentra tem relações  
de interdependência com at iv idades presentes nas áreas centrais,  das quais 
dependem para a obtenção de insumos, serviços, informações. O grau de inter-
re lac ionamento local  de ta is at iv idades desconcentradas é pequeno e em certos 
casos nenhum. Desse modo o recurso ao centro se impõe”.(SANTOS, Mi l ton. Por 
uma Economia Pol í t ica da Cidade. São Paulo: Hucitec/Educ, 1994. p 42)  
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A inscrição espacial  destas at iv idades na tessitura urbana do 

município central  de uma metrópole como São Paulo, tem se efet ivado de 

modo a ensejar no âmbito do mercado imobi l iár io estratégias de valor ização 

e de ação, que incidem sobre subespaços específ icos, muitas vezes 

redef inindo por completo as característ icas dos locais onde estas ações se 

efet ivam. 

Tal é a tendência que, sob vários aspectos, é possível veri f icar-se em 

relação à Zona Sul de São Paulo, pois são múlt iplas suas manifestações, 

sendo até mesmo visíveis por meio da transformação veloz da paisagem e do 

rápido aumento do preço do solo, em alguns pontos da refer ida parcela do 

terr i tór io municipal.  

Uma breve análise: a zona sul do município de São Paulo 

Nos últ imos 20 a 30 anos, a zona sul vem apresentando uma forte 

tendência de atração em relação aos interesses de uma série de atores 

importantes na conjuntura atual de produção do espaço urbano, tais como: 

incorporadores e construtores de condomínios residenciais de al to padrão e 

também dos chamados megaprojetos 6.  Para a Emplasa, os megaprojetos 

const i tuem uma nova conf iguração na produção do espaço urbano-

metropol i tano, surgida no f inal dos anos 80. São empreendimentos 

imobi l iár ios com mais de 30.000 m2 de área construída, voltados 

especialmente para atender a demanda por parte de determinadas at iv idades 

terciár ias, as quais requerem espaços altamente equipados, e em cuja 

produção aparecem integrados capitais de or igens diversas como fundos de 

pensão, capital  bancário, capitais de or igem comercial  e do próprio setor 

imobi l iár io. 

O exemplo pioneiro foi  sem dúvida o Centro Empresarial  de São Paulo, 

cuja construção, a cargo da Lubeca, braço imobi l iár io do Moinho Santista, 

iniciou-se em 1974 e foi  concluída com a inauguração em 1977. Com uma 

área construída de 409.258 m2, uma população diár ia de 10.800 pessoas e 

uma circulação de 7.500 veículos/dia, o empreendimento abriga sedes 

administrat ivas de corporações como a Rhodia ,  Sanbra ,  Gessy Lever, 

Alcoa, American Express entre outras. 

                                            
6 “Dr ib lar a cr ise, apostando no processo de expansão e sof ist icação do setor 
terc iár io metropol i tano parece ser uma das saídas encontradas pelos empresár ios 
que vêm invest indo nos chamados “megaprojetos”,   empreendimentos com mais de 
30.000 m2 de área construída, pr incipalmente na Capita l” .  (EMPLASA - Relatór io 
Prel iminar ao Plano Metropol i tano 1993-2010 p.102).  
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Na esteira aberta pelo Centro Empresarial ,  nos anos 80 e 90, vir iam 

outros empreendimentos de grande porte. Os shopping centers, por exemplo, 

estão presentes em número signif icat ivo na Zona Sul:  

Tabela 02 - Shopping Centers na zona sul de São Paulo: 

Shopping Centers  Ano de 
Morumbi 1982 
 In ter lagos  1988 
 Jardim Sul  1990 
 Fies ta  1994 
 SP Market   1994 
Shopping “D&D” 1995 
São Paulo Market  Place  1995 

  Fonte: PINTAUDI, 1989 e “consultas in loco”. 

A l ista se compõe ainda de edif íc ios para escri tór io na região da 

Avenida Luis Carlos Berr ine, diversos centros administrat ivos espalhados 

pela marginal Pinheiros, desde a ponte Ary Torres, no cruzamento da 

avenida Bandeirantes, e que vão estendendo-se cada vez mais para o sul,  

ao longo da marginal e já at ingem as proximidades da ponte do Socorro. 

Em relação a esse assunto em part icular,  há um t ipo específ ico de 

empreendimento que merece ser destacado, são os edif íc ios “ intel igentes” 

voltados à demanda empresarial  por escri tór ios, não atendida em outras 

áreas como a Faria Lima ou a Paul ista, os quais podem inclusive não dispor 

da mesma atual ização tecnológica. 

Os usuários potenciais destes vários t ipos de empreendimentos como 

grandes empresas, sobretudo Transnacionais, bancos, prestadores de 

serviços especial izados requerem espaços extremamente bem equipados e 

com grande acessibi l idade para instalarem seus centros administrat ivos; uma 

exigência dos novos tempos em função do processo de Global ização. 

Também a presença de grandes supermercados na região pode ser 

colocada em evidência, no intui to de apontar a intensidade e a velocidade 

das transformações que incidem sobre o perf i l  do uso do solo, na zona sul 

nos úl t imos anos. 

Pontualmente a presença dos grandes supermercados, no caso da 

Zona Sul,  parece abrir  caminho a outros empreendimentos. Como exemplo, 

vale ci tar a recente concentração existente entre a ponte do Morumbi e a 

avenida João Dias e imediações, especialmente na Chácara Sto. Antônio, 
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onde no entorno do supermercado Carrefour, uma série de edif íc ios para 

escri tór io foram construídos, atraindo para lá o Deuscht Bank, AT&T, 

Compaq, Amro Bank etc. os quais juntaram-se a outros anter iormente 

existentes como o CESEC, do Banco do Brasi l .  

Mais adiante o Hotel Transamérica, os escri tór ios da empresa Hoescht,  

da Gazeta Mercanti l ,  o Credicard Hal l  e a nova f i l ia l  do Tom Brasi l  (casa de 

shows e espetáculos),  são mais alguns exemplos das mudanças que vem 

ocorrendo neste subespaço metropol i tano, at ingindo a área próxima à ponte 

do Socorro. 

No que diz respeito a vert ical ização residencial ,  no período dos 

últ imos 20 anos, a Zona Sul vem se destacando no contexto metropol i tano. 

Estudos r igorosos, como o que foi  elaborado por Maria Adél ia A. de Souza 

(1994), indicam que ao longo da década de 80, em certos bairros da Zona 

Sul,  a vert ical ização, sobretudo a de alto padrão manifestou-se com certa 

intensidade. Bairros como Morumbi, Campo Belo, Jabaquara e Aeroporto 

aparecem respect ivamente como o pr imeiro, o sexto, o décimo segundo e 

décimo terceiro em relação ao número total  de lançamentos entre 1980 e 87 
7.  

O mesmo estudo aponta para o fato de que, no caso dos lançamentos 

de apartamentos com quatro dormitór ios, em bairros local izados na Zona Sul 

como Morumbi e Campo Belo ou nas suas vizinhanças imediatas com a Zona 

Oeste e Centro Expandido como Itaim, Moema e Vi la Nova Conceição, 

durante o ano de 1985  “construíram-se nesses bairros cerca de 50% dos 
apartamentos mais valorizados de São Paulo”  (Souza, 1994, p.147).  

Em bairros estr i tamente residenciais como o Alto da Boa Vista e 

Jardim Marajoara, enquadrados na lei  de zoneamento como Z1, que até o 

início dos anos 1990, conheciam um certo esvaziamento em função dos 

assaltos e do problema da violência de um modo geral,  a part i r  de 1995/96 

vem se conf igurando como atrat ivos para grandes empresas do setor 

imobi l iár io, como por exemplo, a Coelho da Fonseca. 

Essa empresa vem lançando na região, desde o f inal do ano de 1995, 

casas térreas com quatro suítes e 5 salas, seis garagens sendo três 

                                            
7 Cf SOUZA, Maria Adél ia A. de. A Ident idade da Metrópole. São Paulo: 
Hucitec/Edusp.1994. p.142.  
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cobertas, piscina com deck e churrasqueira, num total  de 318 m2 de área 

privat iva, com preço a vista a part i r  de R $ 390.000,00. 8

O que mais chama a atenção no caso deste lançamento, além do seu 

preço elevado e dos requintes de conforto oferecidos, é a possibi l idade 

encontrada pela empresa de cr iar um condomínio fechado reaproveitando um 

terreno de 10.000 m2, antes ut i l izado por uma única residência. 

Formas semelhantes de reaproveitamento podem ser veri f icadas até 

mesmo há mais tempo no caso do Jardim Marajoara, cuja abrangência foi  

estendida transformando-se em uma “Zona de Valor 9“ .  

Para além dos l imites do Jardim Marajoara, ou seja, no entorno da Z-

1 10,  que const i tui  o núcleo or iginal do bairro, a vert ical ização vem se 

manifestando com certa intensidade. Porém no inter ior da parte estr i tamente 

residencial  do bairro, conjunto de casas semelhantes ao lançamento da 

Coelho da Fonseca vem sendo real izados. 

Por f im um outro dado, chama nossa atenção, é o perf i l  dos 

compradores: 

O perf i l  dos compradores de apartamentos no Jardim 

Marajoara varia muito. Boa parte deles trabalha nas 

indústr ias de região de Santo Amaro, nos escri tór ios ao 

longo da Marginal do Rio Pinheiro e da Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berr ini .  ‘São pessoas que não 

querem percorrer grandes distâncias dentro da cidade 

para chegar ao emprego’(OLIVEIRA 1996. p.76). 

                                            
8 Preço do per íodo de lançamento  
9 Local izado na conf luência das Avenidas Washington Luís e Inter lagos, na Zona Sul de 
São Paulo, o Jardim Marajoara é um bairro pequeno onde só é possível  construir  
casas. Ou seja, é uma Z-1. A região que recebe essa denominação hoje é muito maior 
e inc lu i  áreas onde também é possível  construir  prédios res idencia is.  
‘É a chamada zona de valor,  isto é, uma região com as mesmas caracter íst icas de 
valor ização imobi l iár ia ’ ,  af i rma Luiz Antônio Pompéia, diretor da Empresa Brasi le i ra de 
Estudos de Patr imônio (Embraesp). O empresár io expl ica que este fenômeno ocorre 
em muitos bairros de São Paulo, onde a expansão de uma região valor izada foi  
incorporando outros bairros.  
Em geral ,  os prédios lançados no Jardim Marajoara têm apartamentos de dois ou três 
e quatro dormitór ios, dest inados às fa ixas de renda média e média al ta.  (OLIVEIRA 
1996. p78)  
 
10 As Z 1 são def in idas na le i  de zoneamento com estr i tamente res idencia is e que 
portanto devem predominantemente conter res idências unifami l iares de até 2 
pavimentos, entre outras caracter íst icas urbanist icas.  

 10840



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Os dados assim apresentados podem levar a crer que exista uma 

correlação posit iva entre a demanda por habitações de al to padrão e a 

tendência de crescimento de empregos terciár ios na Zona Sul,  mas contando 

apenas com estes dados, essa proposição não poderia ser considerada com 

seriedade, isto é, para além do campo especulat ivo, em que pese sua 

plausibi l idade. 

O que de fato pode ser ressaltado neste caso, é a tendência de 
crescimento da oferta de imóveis de alto padrão ,  em certas local idades da 

Zona Sul,  próximas aos eixos formados pelas avenidas Luiz Carlos Berr ini  e 

Marginal Pinheiros, bem como a atração que a região cont inua a exercer 

sobre grandes empresas do setor imobi l iár io. O modo como esta tendência 

vem se efet ivando permite perceber os mecanismos de cont inuidade, no caso 

de alguns bairros como o Alto da Boa Vista, ou dizendo de outro modo, 

podemos perceber os meios pelos quais os locais outrora ocupados por 

segmentos de classe mais favorecidos economicamente, estão sendo 

revalor izados através de novas possibi l idades de uso. Da mesma forma o 

processo de valor ização e as “novas gr i fes” implantadas nos condomínios 

fechados e edif íc ios de al to padrão também afastam os mais pobres e 

ampliam a segregação, a exemplo das moradias removidas na operação 

urbana que canal izou o córrego “Águas Espraiadas” or iginando uma nova 

avenida e mais um eixo de valor ização e intensa especulação imobi l iár ia. 

Consequentemente, a Zona Sul tem sofr ido impactos consideráveis, a 

part i r  da efet ivação das tendências de expansão do setor de serviços, 

especialmente no que diz respeito a aspectos de infra-estrutura e da 

valor ização do solo, evidenciada pela intensif icação do processo de 

vert ical ização. 

Especialmente os Megaprojetos têm representado pesados impactos 

sobre as infra-estruturas e serviços em geral das áreas onde se instalam. 

Esses impactos têm exigido do poder públ ico, renovados invest imentos em 

novas e ant igas capacidades infra-estruturais e gerado novas exclusões e 

novas formas de escassez no transporte, na telefonia, entre outros. 

A mudança de perf i l  correlata a este conjunto de novas conf igurações 

de uso do solo é indicat iva de que a região possui um enorme potencial  em 

termos daquelas “condições necessárias e suficientes 11”  para a 

                                            
11 Como exemplo das condições necessár ias temos o seguinte :  
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implantação de empreendimentos com este porte. Uma destas condições a 

ser destacada, é aceleração do processo de valor ização daquelas áreas 

onde exista alguma “disponibi l idade” para real izar empreendimentos 

imobi l iár ios que se dest inem a atender a demanda por imóveis de al to 

padrão, especialmente edif íc ios residenciais ou que se dest inem a abrigar 

at iv idades terciár ias. Por “disponibi l idade”, entendemos: 

 O fato de exist i rem glebas ou terrenos com área suf ic ientemente 

grande para viabi l izar a implantação destas at iv idades; 

 As eventuais restr ições de ordem legal,  que em função da 

legislação de zoneamento, porventura venham a exist i r ;  

 A existência ou não de condições adequadas de infraestrutura, 

especialmente em termos de acessibi l idade, ou seja, posição/si tuação em 

relação a um conjunto variável de fatores, como, por exemplo, vias de 

trânsito rápido, transporte colet ivo, áreas comerciais,  etc. 

A presença ou ausência destes fatores pode signif icar tanto as 

condições de viabi l ização como de inviabi l ização de um empreendimento. 

Uma anál ise acurada deste t ipo de repercussão, cujos efei tos estamos 

relacionando ao que denominamos de uma nova estrutura espacial  em São 

Paulo, pode ser encontrada no excelente trabalho de Maria Adél ia A. de 

Souza acerca do processo de vert ical ização em São Paulo. Desta forma o 

próprio Estado, através do planejamento, transforma-se em um criador de 

di ferenciações no tecido urbano metropol i tano, que acabam por atuar como 

cr iadoras de desigualdades sociais e por se adequar ao processo de 

valor ização diferencial  do espaço, que al imenta prát icas especulat ivas. A 

di ferenciação e as possibi l idades de uso de cada subespaço metropol i tano 

tornam-se assim, as condições de um processo de “valor ização selet ivo”:  

A cidade const i tui ,  em si mesma, o lugar de um processo 

de valor ização selet ivo. Sua material idade é formada pela 

justaposição de áreas di ferentemente equipadas, desde 

                                                                                                                                        
“A div isão do trabalho e a disponibi l idade de massas da capita l  suf ic ientes para 
produzir  empreendimentos de grande porte são condições necessár ias, mas não são 
suf ic ientes para o surgimento de Shoppings. Tais empreendimentos são de porte 
tão grande que exigem, para sobreviver, a polar ização de enorme zona de 
inf luência, com um mínimo de poder aquis i t ivo.(. . .)  
Ass im a própr ia c idade precisa possib i l i tar a oferta dessas zonas de inf luência. A 
extensão e a população ( o poder de compra) das zonas passa então a depender do 
s istema de avenidas e v ias expressas e da taxa de motor ização da população. 
(SEMPLA 1992? p148)  
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as real izações mais recentes, aptas aos usos mais 

ef icazes de at iv idades modernas, até o que resta do 

passado mais remoto, onde se instalam usos menos 

rentáveis, portadores de técnicas e de capitais menos 

exigentes. Cada lugar, dentro da cidade, tem uma 

vocação diferente, do ponto de vista capital ista, e a 

divisão interna do trabalho a cada aglomeração não lhe é 

indiferente. Assim, às diversas combinações 

infraestruturais correspondem combinações supra-

estruturais específ icas. (SANTOS. 1994. p. 129,130). 

Em função deste processo selet ivo, áreas inteiras de uma cidade 

podem sofrer mudanças velozes, em termos de suas paisagens 

aparentemente estát icas e consol idadas, isto é, mudanças de forma e de 

função. Um dos resultados de mudanças deste t ipo em São Paulo é, sem 

dúvida, a valor ização de algumas áreas que até pouco tempo exibiam em 

suas paisagens as característ icas próprias da peri fer ias pobres 12.  

Este verdadeiro mecanismo de expulsão dos mais pobres, ou que 

sobre outro ponto de vista, é também o responsável por di f icul tar 

extremamente a f ixação de novos migrantes na Capital ,  tem como 

contrapart ida o crescimento demográf ico acelerado de diversos municípios 

da coroa peri fér ica da Região Metropol i tana 13.  Por outro lado o desempenho 

do segmento de imóveis de alto padrão em São Paulo, sobretudo de 

                                            
12 Um exemplo bastante t íp ico é o dos bairros adjacentes a Vi la Andrade. Bairros como 
Vi la das Belezas, Parque Arar ibá, Jardim Santo Antonio e Jardim Fonte do Morumbi e o 
da própr ia Vi la Andrade, s i tuados nas proximidades da conf luência da Avenida 
Giovanni Gronchi com a Estrada de Itapecer ica da Serra, e com Avenida Car los 
Caldeira F i lho, a inda guardam muitas das caracter íst icas ass inaladas. Porém no bairro 
v iz inho, o de Vi la Andrade, que até v irou ident i f icação de uma das Zonas de Valor do 
mapa publ icado semanalmente pelo jornal  Folha de São Paulo, e onde foi  se instalar o 
Shopping Jardim Sul da Camargo Correa, a s i tuação é bem outra e contrasta com a 
dos v iz inhos. Nele as torres de apartamentos com 3 e 4 dormitór ios emergem em meio 
a muitas glebas ainda vazias. 
Completa ainda essa l ista a instalação de uma loja de grande porte do Carrefour e 
a construção de um ramal de superf íc ie do metrô na segunda metade dos anos 
1990.  
13 Considerando-se os dados publ icados pela Emplasa, referentes à var iação da 
população residente entre 1980 e 1991, a part i r dos resultados prel iminares do Censo 
de 1991, a lguns munic íp ios apresentaram taxas bastante elevadas de crescimento, se 
comparadas à média da Grande São Paulo que f icou em torno de 1,86. Trata-se de  
munic íp ios como Santana do Parnaíba com 12,71; Francisco Morato com 10,26; 
Itaquaquecetuba com 7,67; Arujá com 7,2.  
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apartamentos, no mesmo período 14 foi  um dos mais posit ivos das úl t imas 

décadas. 

Um novo padrão de crescimento f ís ico-espacial  parece estar se 

conf igurando em São Paulo 15,  podendo ser percebido através de dois 

fenômenos importantes. O primeiro é que, o chamado “padrão peri fér ico de 

expansão” 16,  calcado na solução habitacional da autoconstrução associada 

ao loteamento clandest ino, parece dar mostras de esgotamento, pelo menos 

nos l imites da Capital :  

A visão da cidade em contínua expansão para a peri fer ia, 

observada nos úl t imos 20 anos, transformou-se. As fotos 

de satél i te e as taxas de crescimento intra-urbanas 

mostram acentuada redução do r i tmo de expansão do 

crescimento desta região. Agora como já foi  mencionado, 

taxas elevadas de crescimento encontram-se também nos 

anéis inter ior e intermediár io, expl icadas em alguns 

locais por encort içamento, e em outros por 

vert ical ização.(. . . )  

A explosão do crescimento populacional nos anéis 

inter ior e intermediár io de São Paulo, que passa a 

ocorrer nos anos 80, é sem sombra de dúvida, um 

processo novo no padrão de crescimento da cidade 

(SEMPLA 1992? p.37). 

                                            
14 Ver o trabalho apresentado por DANTAS, Jorge R. Dinâmica do Mercado 
Imobi l iár io Habitacional1980/90. São Paulo: FAU USP 1991. que corresponde ao 
volume 5 do Seminár io METRÓPOLES LATINO AMERICANAS real izado pela FAU-USP 
em outubro de 1991. Do mesmo seminár io ver também TASCHNER, Suzana 
Pasternak. Alternat ivas habitac ionais nas Metrópoles. São Paulo: FAU USP, 1991.  
que anal isa a diminuição s ignif icat iva do percentual  de pessoas pobres, isto é, com 
renda média mensal de até 8 salár ios mínimos em 1987 (57,54%),  no anel 
per i fér ico do munic íp io de São Paulo, em relação ao ano de 1977, quando esse 
percentual era de 65,95 %.   
15 Os dados dos Censos 1991e 2000, revelaram  uma completa redef in ição do perf i l  
do crescimento demográf ico no munic íp io de São Paulo. Pela pr imeira vez neste 
século houve uma redução do saldo migratór io para a Capita l ,  o qual tornou-se 
negat ivo, afetando de forma muito s ignif icat iva a taxa de crescimento demográf ico 
de São Paulo, impl icando transformações em relação ao modo como vem se 
processando o crescimento f ís ico-espacia l  da Capita l .  
16 Entendemos que o termo “padrão per i fér ico de expansão” não seja de todo 
adequado, pois como revela nossa própr ia pesquisa, as formas assumidas pela 
expansão metropol i tana em São Paulo, não obedecem as mesmas c ircunstâncias em 
todos os quadrantes do munic íp io, podendo apresentar var iações s ignif icat ivas em 
função de caracter íst icas especí f icas de cada subespaço. Apesar dessas ressalvas o 
termo designa em parte, o modo como se deu a formação de vastas áreas de todos 
os quadrantes da c idade, daí  estarmos empregando-o em nosso trabalho.   
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O segundo é denominado no próprio estudo supracitado, de 

“diminuição perversa da segregação sócio-espacial”  (SEMPLA 1992? p.58), 

em função de que o adensamento da área central  por meio do aumento do 

número de cort iços, ao lado de uma intensif icação do processo de 

vert ical ização, provocaram uma aproximação das classes no espaço urbano 

sem, contudo impl icar qualquer melhoria signif icat iva da qual idade de vida 

da população de menores rendimentos. 

Pode-se dizer que, nos úl t imos anos, a zona sul vem passando por 

uma verdadeira redef inição do seu signif icado no contexto da formação 

sócio-espacial  metropol i tana. 

Esta redef inição é decorrente de vários fatores tais como o novo 

padrão de crescimento f ís ico-espacial ,  o crescimento do setor serviços, a 

implantação de vários t ipos de empreendimentos imobi l iár ios, dentre os 

quais destacam-se os megaprojetos, fazendo assim com que se def ina um 

novo perf i l  para a zona sul,  marcado pela presença de at iv idades de serviços 

intensivos em trabalho intelectual e pela construção de condomínios 

residenciais de al to padrão. Para Luís Antônio Pompéia, da Embraesp 17,  a 

Zona Sul const i tui-se na “região perfei ta para o crescimento da cidade. 

Poucas vezes se viu numa cidade grande o que São Paulo verá nessa região 

nos próximos anos” (OLIVEIRA 1996. p.81). O acertado “vat icínio” de 

Pompéia fundamentava-se na baixa densidade populacional e pr incipalmente 

no fato de ser a Zona Sul “alcançada por uma excepcional via de acesso a 

Marginal Pinheiros”  ( idem). 

De fato, uma boa parte de todos os megaprojetos construídos na Zona 

Sul encontram-se local izados no eixo da avenida Nações Unidas, a Marginal 

Pinheiros como é mais conhecida, conf igurando um franco processo de 

valor ização dos imóveis da área, especialmente dos terrenos ainda não 

construídos 18.  Em função disso, f ica evidente que parte da expl icação para 

esse conjunto de fenômenos, que estão transformando o perf i l  da Zona Sul,  

passa pela extraordinária acessibi l idade proporcionada pelo sistema de vias 

de trânsito rápido, composto pelas Marginais, as quais são, sem sombra de 

dúvida, um dos mais importantes corredores de tráfego da Região 

Metropol i tana. 

                                            
17 EMBRAESP - Empresa Brasi le i ra de Estudos Patr imoniais.  
18 Na região da marginal  ,  a especulação fez o preço do m2 subir de US $ 100 na 
década de 70 para algo em torno de US $ 2000 em meados dos anos 90 ; um aumento 
de mais de 20 vezes .  (OLIVEIRA 1996 ).  
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Mas nem só da Marginal Pinheiros vive o sistema viár io da Zona Sul,  

diversas vias expressas e não expressas, mas de grande volume e 

capacidade de tráfego estão presentes na zona sul.  Além disso, embora seja 

uma condição necessária e das mais importantes, a acessibi l idade por si  só 

não seria suf ic iente para desencadear o conjunto de transformações, cuja 

descrição estamos nos empenhando em del inear. Ou seja, não é apenas em 

função da acessibi l idade proporcionada pela Marginal e pelas outras vias 

importantes que os megaprojetos estão surgindo na Zona Sul.  

Conforme sal ienta Pintaudi (1989), existem outros cr i tér ios importantes 

que não o da acessibi l idade, e que também são considerados na def inição 

locacional que envolvem a implantação de megaprojetos como os shopping 

centers, por exemplo. Entre eles, estão a existência de um contingente 

populacional de renda mais elevados na região que receberá o novo 

empreendimento e a disponibi l idade de grandes áreas a custo razoável e que 

fossem o mais possível,  l ivres de restr ições legais quanto às formas de uso 

e ocupação do solo. 

Há, portanto, uma série de condicionantes locais, para que estas 

transformações inerentes ao contexto próprio à Metrópole Terciár ia e Global 

em que São Paulo está se transformando, venham a manifestar-se na zona 

sul.  

Para melhor apresentar nossa argumentação, valemo-nos de alguns 

dados atuais, que embora sejam de natureza apenas indicat iva, nos 

permitem compor, juntamente com os outros descri tos até esta parte, o 

contexto no qual as questões que propomos ganham sentido e pert inência. 

Os dados a que me ref iro são algumas informações acerca de um dos 

maiores megaprojetos em fase de implantação na Zona Sul:  o Projeto 

Panambi. O gigantesco empreendimento prevê a construção de 42 edif íc ios, 

20 para f ins comerciais e 22 para f ins residenciais, em uma gleba de 443,9 

mil  m2, um invest imento que deverá at ingir  600 milhões de dólares. 

O caso do projeto Panamby põe em evidência uma das característ icas 

que têm fei to com que a Zona Sul venha recebendo grande parte dos 

chamados megaprojetos imobi l iár ios, trata-se da presença de enormes 

glebas vazias, servidas por um número razoável de sistemas de infra-

estrutura ef ic ientes, destacando-se dentre eles o sistema viár io. Contudo, 
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cabe perguntar:  quais as razões para que esta disponibil idade tenha se 
constituído de maneira tão expressiva justamente na Zona Sul? 

Entendemos que se pode começar a pensar esta questão, através das 

indicações que surgem a part i r  da or igem das glebas, onde aos poucos se 

vai instalando, o próprio projeto Panamby: 

O projeto Panamby iniciou-se em 1986, quando a Lubeca, 

atual Panamby Empreendimentos, adquir iu a área do 

espól io do mil ionário e playboy brasi leiro Baby Pignatari ,  

proprietár io à época, entre outras empresas, da Caraíba 

Metais, dedicada à mineração na Bahia. A preservação 

da r ica f lora or iginária da recomposição da Mata At lânt ica 

do local,  do parque e jardim cr iados por Burle Marx em 

meados da década de 50, ao lado da residência projetada 

por Oscar Niemeyer, foi  garant ida, i ronicamente, por uma 

desi lusão amorosa. Al i ,  Pignatari  pretendia residir  com a 

princesa Ira Fustemberg, ex-esposa do Xá do Irã. O f im 

do romance marcou também o abandono das obras e da 

Chácara Tangará, o que garant iu a integridade da área 

or iginal.  A residência, duas piscinas - uma aquecida - 

jardins e parque foram parcialmente concluídos. Hoje, 

palmeiras imperiais plantadas pessoalmente por Burle 

Marx cercam a mansão, agora transformada em escri tór io 

da Panamby.(A Construção São Paulo - nº 2382, outubro 

de 1993 - p.8).  

No trecho ci tado há um aspecto de fundamental importância a ser 

ressaltado. É o fato de que neste, caso em part icular,  a disponibil idade,  
isto é, a combinação entre glebas vazias de grande porte e dotadas de 

condições favoráveis de acessibi l idade, resultou em grande parte do fato de 

que, num passado próximo, a Zona Sul se const i tuiu como subespaço, cuja 

pr incipal l igação com o contexto metropol i tano que se formava, era o de ser 

um lugar de “vocação turíst ica”,  ou seja, que abrigava f luxos consistentes de 

pessoas que buscavam o bucol ismo de suas paisagens. 

Portanto, também o fato de que no passado à zona sul de São Paulo, 

equivalente ao ant igo município de Santo Amaro, tenha sido alvo de ações 

desencadeadas, tanto pelo poder públ ico, como por grandes empresários do 

setor imobi l iár io visando tornar essa parte da região metropol i tana em um 
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subúrbio residencial  e turíst ico, uma espécie de cidade satél i te balneária da 

capital  tem impl icações no presente, especialmente no t ipo de 

disponibi l idade que os megaprojetos encontraram na região.(OLIVEIRA 

1996.).  

Em resumo, a selet iv idade espacial  da nova dinâmica do terciár io 

complexo, sobretudo do grupo de at iv idades denominado pelo IBGE de 

serviços da informação e serviços prestados as empresas, encontrou nas 

disponibi l idades presentes na zona sul a resposta adequada. 

Desta forma entendemos que as anál ises e descrições presentes 

nesse trabalho contr ibuem para a compreensão do processo de cr iação 

nessa parte da metrópole do novo “centro nervoso e dinâmico” da Metrópole 

Terciár ia Global.  Alguns aspectos podem ser elucidados, na medida em que 

se faz convergir  à anál ise das ações de segmentos específ icos da 

sociedade, interessados na produção do espaço urbano, e a anál ise das 

“formas conteúdo”, do espaço construído, entendido como elemento de um 

processo dinâmico, espaço construído que, apesar de inerte, atua, ao 

permit i r ,  ao def inir  as possibi l idades de real ização dessa ou daquela 

intenção. 
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