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Centro de São Paulo atrai empreendimentos
 imobiliários residenciais

Este Informe busca fazer uma leitura dos dados 
provenientes do cadastro Embraesp - Empresa Brasileira 
de Estudos de Patrimônio, sob o enfoque da distribuição 
territorial dos lançamentos de unidades residenciais 
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verticais no município de São Paulo . O lançamento de um 
empreendimento corresponde ao início de sua 
comercialização e, assim, os dados referentes a um 
determinado período permitem captar as tendências do 
mercado, tanto quanto às preferências de localização dos 
novos investimentos, quanto às características de cada 
uma das unidades lançadas. O processo que vai da 
aquisição dos terrenos pelos empreendedores até a 
entrega das unidades habitacionais é longo e complexo, 
pois inclui a concepção do projeto, sua submissão aos 
órgãos de aprovação municipal que devem garantir a 
observância das regras da legislação urbanística, e a 
comercialização das unidades. Analisa-se aqui portanto, o 
momento específico do lançamento, mas não os dados de 
venda das unidades, dos estoques disponíveis e da sua real 
ocupação como moradia.

A análise aborda apenas os empreendimentos imobiliários 
verticais de uso residencial, em razão de sua importância 
para o mercado imobiliário e de suas implicações na 
expansão da cidade, na distribuição da população e nos 
impactos na dinâmica urbana. Destacou-se o aumento do 
número de novos lançamentos na região central do 
município devido à inflexão na tendência ao esvaziamento 
demográfico observado nas décadas anteriores. 
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Optou-se por analisar o período entre 2007 e 2016, 
comparando-o com os dez anos anteriores, tendo em vista 
o salto quantitativo na produção imobiliária em São Paulo 
em 2007,  que cresceu 50% no número de unidades 
lançadas em relação ao ano anterior, conforme Gráfico 1, 
reflexo da retomada econômica do país iniciada em 2004 e 
das mudanças provocadas no arcabouço normativo do 
setor imobiliário, que trouxeram mais estabilidade jurídica 
para empreendedores e compradores, além de ampliarem 
as bases para o crédito imobiliário. Outro fator que 
contribuiu para o aumento da produção foi a abertura de 
capital de um número significativo de grandes 
incorporadoras, que passaram a ter ações negociadas na 
Bolsa de Valores e, desse modo, acesso a novos recursos 
para investimentos.

Os recursos oriundos do programa ‘Minha Casa Minha 
Vida’ e a ampliação do crédito imobiliário então ocorrida 
deram novo impulso à atividade a partir de 2010, 
recuperando o ligeiro decréscimo resultante da crise 
financeira internacional de 2008-2009, e mantiveram os 
resultados positivos do mercado até 2014, com exceção de 
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2012, também por efeito de fatores externos . 

O agravamento da situação política e econômica nacional 
a partir de 2014 afetou fortemente o setor nos dois anos 
posteriores, atingindo em 2016 o menor patamar de toda 
a série histórica analisada.

1
 Os dados agregados por distritos e Prefeituras Regionais estão disponíveis no portal Infocidade (http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/)

2
 Um panorama desse período pode ser encontrado nos trabalhos de alguns pesquisadores acadêmicos (SÍGOLO, 2014; RUFINO, 2012; HOYLER, 2014) e em relatórios 

de entidades do próprio setor (SECOVI, 2016; ABRAINC, 2016).
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Gráfico 1 - Unidades residenciais verticais lançadas - Município de São Paulo, 1997 a 2016.

Fonte: Embraesp;  Elaboração: SMUL/ Geoinfo
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Os números alcançados pela atividade imobiliária no 

município de São Paulo são expressivos: entre 2007 e 2016 

foram lançadas 305.505 unidades residenciais verticais, 

que corresponderam a mais de 42 milhões de metros 

quadrados construídos, sobre 9,5 milhões de metros 

quadrados de área de terreno. Em comparação ao período 

anterior (1997 a 2006), quando foram lançadas 248.681 

unidades, houve um acréscimo de 23%, o que caracteriza o 

período recente como uma década de intensa produção e 

ampliação do mercado.

Cabe aqui ressaltar os impactos gerados pelo setor na 

dinâmica urbana local. Os empreendimentos imobiliários 

res idenc ia i s  t ransformam constantemente  o  

adensamento populacional das regiões, alterando a 

demanda por mobilidade, equipamentos e serviços 

públicos e privados, bem como modificam o uso do solo e a 

paisagem urbana. Resultam ainda em mudanças na 

dinâmica do preço da terra, criando novas áreas de 

valorização, que requerem investimentos públicos de 

requalificação e renovação. Além do próprio poder 

público, a ação da incorporação imobiliária privada é um 

dos principais agentes da transformação urbana. No caso 

específico em estudo, o potencial de transformação é 

enorme. Considerando uma média de 3 pessoas por 

domicílio, o número de imóveis lançados na década em 

análise é suficiente para dar abrigo a uma população de 

cidade de grande porte, cerca de 915 mil habitantes.

O Mapa 1 a seguir evidencia que as unidades residenciais 

lançadas entre 2007 e 2016 estão concentrados nas 
3

Prefeituras Regionais  que compõem o Centro Expandido: 

Sé, Moóca, Lapa, Pinheiros, Vila Mariana e Ipiranga; além 

da área de expansão do vetor sudoeste: Campo Limpo, 

Butantã e Santo Amaro. Essas nove Prefeituras Regionais 

concentravam mais de 66% do total de unidades 

residenciais lançadas no município no período.

As nove Prefeituras Regionais que mais atraíram 
lançamentos são as mesmas da década anterior. 
Entretanto, elas diminuíram sua participação percentual 
em relação ao total de unidades residenciais lançadas no 
município (de 71% para 66%). Conforme Gráfico 2 abaixo, a 
participação de cada uma das citadas Prefeituras Regionais 
sofreu alterações, modificando as posições dos primeiros 
lugares do ranking.

3
 Até 2016, as Prefeituras Regionais eram denominadas Subprefeituras.

Mapa 1 - Unidades residenciais lançadas

Prefeituras Regionais, 2007 - 2016.

, 

Fonte: Embraesp;  Elaboração: SMUL/ Geoinfo

Gráfico 2 - Participação percentual das Prefeituras Regionais nas unidades residenciais lançadas,

Município de São Paulo - 1997 a 2006 e 2007 a 2016.

Fonte: Embraesp;  Elaboração: SMUL/ Geoinfo
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Tabela 1 - Unidades residenciais verticais lançadas - Ranking das Prefeituras Regionais, 

1997 a 2006 e 2007 a 2016

Posição Unidades residenciais
verticais

Participação 
no MSP

Moóca 1.° 28.978 9,49%

Sé 2.º 28.534 9,34%

Lapa 3.° 27.851 9,12%

Município de São Paulo - 305.505 100%

Campo Limpo 4.º 25.094 8,21%

Santo Amaro 5.º 22.949 7,51%

Pinheiros 6.° 19.363 6,34%

Ipiranga 7.º 19.332 6,33%

Vila Mariana 8.º 16.193 5,30%

Butantã 9.º 14.288 4,68%

Prefeituras
Regionais

Período 1997 - 2006

Fonte: Embraesp;  Elaboração: SMUL/ Geoinfo

Período 2007 - 2016

Posição Unidades residenciais
verticais

Participação 
no MSP

Vila Mariana e Pinheiros - líderes de lançamentos no 

período de 1997 a 2006 - apresentaram as maiores quedas 

na participação de unidades residenciais lançadas, 

respectivamente -5,37 e -3,59 pontos percentuais, 

conforme Tabela 1. Por outro lado, as Prefeituras Regionais 

da Moóca e da Sé obtiveram um crescimento de 0,83 e 

2,03 pontos percentuais respectivamente, e assumiram as 

duas primeiras posições, agregando quase 20% do total de 

unidades residenciais lançadas entre 2007 e 2016. Cabe 

ainda destacar a Prefeitura Regional de Campo Limpo, que 

aumentou sua participação em 1,99 pontos percentuais 

em relação ao total de unidades lançadas no município e 

saltou da nona para quarta colocação.

A distribuição dos lançamentos pelas Prefeituras Regionais 

mostra os fluxos da dinâmica imobiliária no território. A 

quantidade e a localização dos empreendimentos podem 

ser analisadas por meio de duas características espaciais: a 

concentração e o espraiamento dos lançamentos no 

território. O Mapa 2 a seguir mostra a distribuição das 

unidades residenciais lançadas no município nos dois 

períodos distintos: 1997-2006  e  2007-2016.

No período entre 1997 e 2006, apesar do volume menor de 

unidades residenciais lançadas em comparação ao 

período posterior, identifica-se maior concentração nas 

áreas passíveis de verticalização do vetor sudoeste da 

cidade, que agrega a população com maior renda, com 

destaque para os distritos de Itaim Bibi e Moema, que 

somaram 23.153 unidades residenciais lançadas, e na Vila 

Andrade (9.918 unidades), ocupando grandes vazios ainda 

existentes nas proximidades do Panamby. Concentrações  

expressivas também foram observadas no Tatuapé (9.062 

unidades), em Perdizes (7.405 unidades) e na Vila 

Leopoldina (6.855 unidades).
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No intervalo entre 2007 e 2016, o mercado imobiliário 

buscou novas oportunidades e assistiu-se a um duplo 

movimento, de concentração espacial de lançamentos em 

novas áreas e, ao mesmo tempo, de espraiamento em 

direção a zonas mais periféricas, agora também sujeitas ao 

interesse privado no processo de verticalização do uso 

residencial do solo. As maiores concentrações de unidades 

lançadas deslocaram-se em direção a áreas contíguas às 

anteriormente privilegiadas pelos empreendimentos, mas 

caracterizadas por abrigarem população com menor 

rendimento médio comparadas às regiões como Moema e 

Itaim Bibi. Destacaram-se nesse novo período a porção da 

Prefeitura Regional da Sé, que se estende do Baixo Augusta 

à  Re p ú b l i ca  e  S a nta  C e c í l i a ,  q u e  s o m a ra m  

aproximadamente 20 mil novas unidades residenciais 

lançadas; bem como o distrito de Vila Andrade (16.619 

unidades), mas agora na área denominada Morumbi Sul; 

além da Barra Funda (9.733 unidades), especialmente no 

perímetro da Operação Urbana Água Branca - significando 

ali um acréscimo de 527% em relação ao período anterior. 

Outra área que vale destacar nesse período é o eixo da 

Avenida Jornalista Roberto Marinho, inserida no 

perímetro da Operação Urbana Água Espraiada e que 

recebeu lançamentos de 7.840 unidades.

Ressalta-se também o movimento de espraiamento 

ocorrido na atividade imobiliária, que ampliou sua 

produção em regiões mais distantes do centro expandido 

do município. Nesse sentido, em relação ao total das 

unidades habitacionais lançadas, notou-se forte 

crescimento em alguns distritos das zonas leste e norte, 

como Vila Maria e Vila Medeiros (6.110 unidades), São 

Mateus (26 unidades lançadas no período 1997-2006 e 

3.605 lançadas entre 2007-2016), Itaim Paulista e Vila 

Curuçá (3.786 unidades), Jaraguá (2.634 unidades) e 

Jaçanã (1.232 unidades).
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Nessas áreas, parte significativa dos empreendimentos 

foram destinados ao segmento denominado ‘Habitação de 

Mercado Popular’ (HMP), conforme análise dos relatórios 
4

de aprovação de projetos, disponibilizados pela SMUL .

Wissenbach (2008) destaca a estratégia adotada pelas 

incorporadoras no início dos anos 2000, quando 

ampliaram seus investimentos na produção de alto padrão 

em uma tendência espacialmente concentrada nos bairros 

mais valorizados. Segundo o autor, esta estratégia tinha 

por objetivo ampliar a receita gerada pelas empresas e, 

consequentemente, ser a base de sua valoração no 

4
 Disponível em:  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/licenciamentos/servicos/

mercado de capitais em um movimento associado ao 
lançamento de ações na Bolsa de Valores. Conforme já 
apontado, o cenário observado posteriormente (2007-
2016) apresenta uma configuração territorialmente mais 
dispersa, com novos vetores de expansão em direção às 
regiões mais periféricas. 

Manteve-se, entretanto, a concentração ao redor dos 
distritos mais valorizados, mas neste último período, 
situado em zonas que apresentavam preços reduzidos na 
comparação com os polos de concentração anteriores, 
como por exemplo a Barra Funda em relação a Perdizes, ou 
ainda como Santa Cecília em relação à Consolação.
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Mapa 2 - Distribuição das unidades residenciais verticais lançadas - Município de São Paulo, 

1997 a 2006 e 2007 a 2016
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Legenda

Fonte: Embraesp;  Elaboração: SMUL/ Geoinfo



Com base nos padrões de localização dos investimentos, 
pode-se afirmar que na última década, a região central do 
município - que para efeitos de planejamento urbano 
corresponde à Prefeitura Regional Sé - passou a ser um dos 
principais polos de atração para novos empreendimentos 
imobiliários. Conforme Gráfico 3 abaixo, a Prefeitura 
Regional Sé recebeu, na última década, 28.534  
lançamentos de novas unidades residenciais (acréscimo 
de 57% em relação à década anterior). Esta Prefeitura 
Regional apresentou o maior crescimento absoluto 
(10.789 unidades) no número de lançamentos entre 2007 
e 2016, ressaltando sua crescente participação percentual 
no total de apartamentos lançados no município, com 
destaque para o período entre 2014 e 2016, quando a 
região passou a responder por mais de 15% desse total.

A intensidade do crescimento da produção imobiliária na 
Prefeitura Regional Sé, entre os anos de 2007 e 2016, não 
o c o r r e u  d e  m o d o  h o m o g ê n e o  n o  e s p a ç o .
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Conforme Gráfico 4 a seguir, os distritos Liberdade, Bela 

Vista e Consolação apresentaram queda em comparação 

com os dez anos anteriores, enquanto República, Santa 

Cecília, Cambuci, Bom Retiro e Sé apresentaram 

crescimento. O fluxo de investimentos observados na 

República representa uma inversão na tendência de 

décadas de estagnação imobiliária no centro histórico do 

município. A maior variação entre os distritos da Prefeitura 

Regional foi observada exatamente na República, distrito 

que saiu da sexta colocação para a primeira no período 

analisado. Ressalta-se que mesmo o distrito Sé, 

caracterizado por ter sido por décadas o centro financeiro 

da metrópole e por ter poucas áreas propícias a novos 

empreendimentos imobiliários, aparece no gráfico com 

mais de mil unidades residenciais lançadas. De todo modo, 

é o distrito República que recebeu a maior parcela dos 

empreendimentos no período e que resultaram no 

lançamentos de 6.365 apartamentos nesta área da cidade.
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Gráfico 4 - Unidades residenciais verticais lançadas, Prefeitura Regional Sé
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O Mapa 3 abaixo ilustra as diferentes estratégias de 
localização adotadas pelas incorporadoras para a região 
central em períodos distintos. No intervalo entre 1997 e 
2006, os lançamentos de unidades residenciais verticais 
estavam concentrados nas porções sul e oeste da 
Prefeitura Regional Sé, ao longo das áreas mais 
valorizadas, como as redondezas do Parque da Aclimação, 
da Avenida Paulista e do bairro de Higienópolis. Já no 
período entre 2007 e 2016, os lançamentos estiveram 
concentrados na área central dessa Prefeitura Regional, 
com destaque para a região denominada Baixo Augusta, 
bem como nas redondezas do Largo do Arouche, 
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Mapa 3 - Distribuição das unidades residenciais verticais lançadas, Prefeitura Regional Sé

Fonte: Embraesp;  Elaboração: SMUL/ Geoinfo
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Legenda

no distrito República.

Esta oferta expressiva de apartamentos em uma região da 
cidade que, por um longo período, mostrou perda de 
população pode ser um fator de impulso à tendência de 
repovoamento do centro, que já havia sido apontada no 

5
Censo Demográfico do IBGE de 2010 . A retomada do uso 
residencial na área central do município poderá significar 
um reforço à tão desejada diversificação de usos e ao 
aumento da densidade demográfica nesta porção da 
cidade, o que corresponde a uma das diretrizes do Plano 
Diretor Estratégico em vigor (Lei n.° 16.050/14).

5
 Ver também:  Informe Urbano 2: O centro expandido volta a crescer - distribuição territorial da população.
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