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RESUMO

ABREU, G. K. M. Planejamento urbano e atividades econômicas: balanço das
experiências na cidade de São Paulo. 2017. 280 p. Dissertação (Mestrado).
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São
Paulo, 2017.

Este trabalho tem como objetivo investigar o papel dos instrumentos de
planejamento urbano na promoção de atividades econômicas na cidade de
São Paulo. A partir de uma revisão dos planos diretores e leis de zoneamento
municipais e estaduais propostos para a cidade desde meados do século XX
até os dias de hoje, bem como de uma pesquisa acerca da territorialidade do
uso comercial, de serviços e industrial no espaço intraurbano, identificamos
quatro tipos de estratégias empreendidas pelo Estado, através dos instrumentos de planejamento urbano, para orientar a localização das atividades
econômicas na cidade. Primeiro, a restrição a esses usos com o objetivo de
preservar outras funções urbanas, tais como o uso residencial de alta renda e
o patrimônio ambiental; segundo, a reserva de terras através do instrumento
zonal para manter ou atrair indústrias; terceiro, a definição de investimentos
públicos estratégicos, seja em infraestrutura ou em projetos específicos, nos
planos diretores; e, quarto, a adoção de incentivos fiscais e urbanísticos para
estimular a localização de novos estabelecimentos comerciais ou industriais
em territórios com pouca oferta de emprego. O trabalho apresenta um balanço
abrangente e crítico sobre as estratégias adotadas (ou, por vezes, somente
propostas), amparado pelo estudo de casos específicos, refletindo sobre o
contexto e as condicionantes da construção dos instrumentos e seu impacto
efetivo (ou potencial) na localização das atividades econômicas. Buscamos,
assim, oferecer uma contribuição para o debate acerca da história, do alcance
e dos limites dos instrumentos de planejamento urbano em São Paulo.
Palavras-chave: planos diretores, zoneamento urbano, desenvolvimento
econômico, São Paulo (SP)

ABSTRACT

ABREU, G. K. M. Urban planning and economic activities: assessment of
experiences in the city of São Paulo. 2017. 280 p. Master’s thesis. School of
Architecture and Urbanism, University of São Paulo. São Paulo, 2017.

This thesis aims to investigate the role of urban planning tools in promoting
economic activities in the city of São Paulo. Based on a review of urban plans
and state and municipal zoning laws proposed for the city from the mid-twentieth century to the present, as well as on a research on the territoriality of
commercial, service and industrial use in the urban space, we identified four
types of strategies undertaken by the State, through urban planning tools, to
guide the location of economic activities in the city. First, restricting economic
uses to preserve other urban functions, such as high income residential use
and environmentally sensitive areas; second, guaranteeing land reserves,
through zoning, in order to maintain or attract manufacturing plants; third,
defining strategic public investments, whether in infrastructure or specific
projects, in master plans; and, fourth, using fiscal and urban incentives to
draw new commercial, services, and manufacturing firms to areas with fewer
employment opportunities. The thesis presents a comprehensive and critical
assessment of strategies chosen (or, sometimes, only proposed), supported by
specific case studies, and reflects on the context and constraints of creating
and applying these tools and their actual (or potential) impact on the location of economic activities. Thus, we seek to contribute to the debate on the
history, scope and limits of urban planning tools in São Paulo.
Key words: master plans, urban zoning, economic development, São Paulo (SP)
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INTRODUÇÃO

Catarina acorda todos os dias às 5 horas da manhã. Ela gosta de acordar cedo, mas não antes
de o sol raiar. Ainda assim, para chegar ao serviço no horário combinado, é preciso levantar
da cama a essa hora. Isso porque Catarina demora quase duas horas para ir ao trabalho. Sua
casa fica na Vila Nova Galvão, no Tremembé, próximo à divisa do município de São Paulo com
Guarulhos, delimitada pelo córrego do Cabuçu. Depois de tomar o café, Catarina caminha até o
ponto de ônibus da rua Lagoa Sacopenapã, onde pega o 2025-10, com direção a Santana. O trajeto
demora mais de meia hora. Sai do ônibus na altura da estação de metrô Tucuruvi, onde pega a
linha azul até o centro histórico da cidade. Na estação da Luz, troca de linha de metrô. Entra no
vagão da linha amarela e segue até a estação Faria Lima. Agora já está mais próxima ao local de
trabalho, porém ir a pé demoraria demais. Por isso, pega o ônibus 9051-10, sentido Lapa. Desembarca a cinco minutos a pé do serviço. As subprefeituras de Tremembé e Pinheiros têm uma população semelhante – ambas abrigam 2,6% da população do município de São Paulo. Tremembé, no
entanto, tem menos de 1% das oportunidades de trabalho formais, enquanto Pinheiros concentra
mais de 15% dos empregos.
Assim como Catarina, milhões de habitantes de São Paulo dispendem muitas horas semanais no transporte entre suas casas e locais de trabalho. Pesquisa recente da Firjan aponta que,
para mais de 5,5 milhões de trabalhadores da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a média
do tempo de deslocamento casa-trabalho-casa é de 2 horas e 12 minutos. Estudo do IPEA, com base
em dados da PNAD de 2009, indica que o tempo médio de deslocamento casa-trabalho na RMSP é
de 42,8 minutos. A população pobre é a que mais sofre: enquanto o tempo médio de deslocamento
de trabalhadores do 1o decil de renda é de cerca de 36 minutos, o tempo de deslocamento daqueles
que estão no 10o decil de renda é de 45 minutos. Isso se dá em função de um desequilíbrio estrutural entre a localização dos empregos e os locais de moradia da população de baixa renda (Mapa i).
Enquanto seis subprefeituras do centro expandido – Sé, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana, Santo
Amaro e Mooca – concentram quase 64% dos empregos formais, alcançando uma média de 1,30
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Mapa i. Desequilíbrios espaciais entre distribuição do emprego, densidade e vulnerabilidade
Fonte: emprego: Rais/MTE; densidade: Deinfo/SMDU/PMSP; vulnerabilidade: IPVS/Seade, 2010
Elaboração da autora, 2017
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emprego/habitante, a região conhecida como Leste 2 – que inclui as subprefeituras de Itaquera, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, São
Mateus, São Miguel e Cidade Tiradentes – abriga somente 5% dos empregos
formais, resultando na proporção de 0,08 emprego/habitante.
Esse desequilíbrio é resultado de um processo de desenvolvimento
urbano excludente que definiu a forma de crescimento e de distribuição dos
usos da cidade. Por um lado, há a dificuldade de oferta de moradia à população de baixa renda em locais bem localizados, com oferta de infraestrutura
e emprego. Por outro lado, temos o desafio de promover a descentralização
das oportunidades de emprego para áreas densamente povoadas, porem sem
atividade econômica relevante.
A questão não é nova. Em 1968, o relatório do Plano Urbanístico Básico
(PUB) levanta o tema da localização das atividades econômicas sob uma perspectiva técnica, destacando a importância de superar “a alta concentração de
atividades terciárias na área central de São Paulo” que vinha causando uma
“séria distorção na estrutura metropolitana” (São Paulo [cidade], 1968b: 146).
Na proposta do Plano Diretor 1985-2000, a questão da distribuição territorial
das atividades econômicas é levantada em função de seu impacto no preço da
terra urbana, mostrando como a concentração de emprego e infraestrutura
no centro expandido tem resultado em um padrão de urbanização segregado.
No Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002, o tema é associado à perspectiva
de efetivação da função social da propriedade urbana, que compreenderia “a
descentralização das fontes de emprego e o adensamento populacional das
regiões com alto índice de oferta de trabalho” (Art. 12, item VII). O tema é
recorrente, com maior ou menor importância, a todos os planos e propostas
de zoneamento. No PDE de 2014, o tema ganha relevância absoluta: a questão
central do plano “é (...) como reequilibrar as dinâmicas urbanas, acolhendo
a todos dignamente e aproximando as oportunidades de emprego e moradia
por toda a cidade” (São Paulo [cidade], 2015: 10).
Apesar da discussão em torno da promoção de atividades econômicas
na cidade estar presente ao longo de toda a trajetória de desenvolvimento
dos instrumentos de planejamento urbano em São Paulo, a tradução desses
discursos em ferramentas efetivas de transformação do território no sentido
de promover a descentralização dessas atividades e do emprego parece não
ter tido grande relevo ou alcance.
Esta pesquisa tem como ponto de partida, portanto, duas questões: por
um lado, a inquietante constatação de um profundo desequilíbrio espacial
entre a distribuição do emprego e o local de moradia, particularmente da
população mais vulnerável; e, por outro lado, a flagrante falta de efetividade
dos instrumentos de planejamento urbano em incidir sobre a localização das
atividades econômicas na cidade, a despeito do discurso da descentralização
do emprego estar sempre presente. Assim, para contribuir a um debate que
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tem como horizonte a superação dessa condição de desequilíbrio estrutural e
o aprimoramento dos instrumentos de planejamento urbano na escala municipal, esta dissertação realiza uma investigação que se debruça sobre as estratégias e o papel do planejamento urbano – e, particularmente, dos instrumentos de regulação urbanística – na promoção de atividades econômicas em
São Paulo. A seguir, (i) introduzimos os principais elementos que delineiam a
questão da pesquisa, isto é, seu objeto, tema e recorte; (ii) apontamos algumas
considerações sobre a metodologia adotada e o percurso realizado; e (iii) apresentamos a forma de estruturação do texto final desta dissertação.

i

Questão da pesquisa

Esta pesquisa busca, como questão principal, investigar o papel dos instrumentos de planejamento urbano na promoção de atividades econômicas na
cidade de São Paulo. A escolha da problemática se justifica em função de duas
perspectivas. Do ponto de vista do objeto de pesquisa, entendemos a importância de continuamente revisitar o debate sobre os instrumentos do planejamento urbano no âmbito da gestão pública, revendo as ideias já ensaiadas,
analisando seu impacto sobre a cidade real e permitindo, assim, uma reflexão sobre as possibilidades e caminhos para a inovação nesse campo. Além
disso, do ponto de vista do recorte temático, verificamos em nossa experiência empírica que há um persistente desafio na articulação de instrumentos de
planejamento urbano à programas de desenvolvimento econômico – historicamente, os instrumentos de planejamento urbano no Brasil dialogam quase
que exclusivamente com a atividade de produção imobiliária, deixando de
lado a dimensão programática das propostas de transformação territorial,
que acabam sendo operações imobiliárias.
A partir de uma análise abrangente dos planos diretores e leis de zoneamento, buscaremos apontar indícios sobre a efetividade das estratégias traçadas que se relacionam com a promoção de atividade econômica no território.
No entanto, vale destacar que este não é o único objetivo da pesquisa, pois
conhecemos as limitações da avaliação de efetividade e causalidade. Assim,
buscamos, de forma mais geral, traçar um campo amplo de discussões que
oferecem diversas aberturas para novas pesquisas e aprofundamentos.

Objeto: instrumentos de planejamento urbano
O objeto central de estudo será o conjunto dos planos diretores e leis de zoneamento formulados para a cidade de São Paulo, desde meados do século XX até
os dias de hoje. Apesar da extensa variedade de estratégias e ferramentas
atualmente utilizadas no âmbito das políticas urbanas, que variam de projetos temporários de ativação do espaço público aos grandes projetos urbanos,
optamos por concentrar a pesquisa naqueles instrumentos tradicionalmente
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associados ao planejamento urbano, que se operacionalizam sobretudo por
meio de regulações urbanísticas.
A opção por estudar os instrumentos do planejamento urbano se
ampara na proposta neoinstitucionalista de olhar para o desenho das tecnologias e dispositivos do governo como ponto de partida. Assim, pretendemos
acrescentar novas camadas de leitura às perspectivas críticas que se baseiam
em leituras de macroprocessos sociais e econômicos. Acreditamos que a
análise dos instrumentos de planejamento urbano permite um estudo sobre
as formas de atuação do Estado sobre o urbano e sobre as tensões entre os
setores público e privado na produção do espaço.
Para Lascoumes e Le Galès (2012), os instrumentos da ação pública
guardam em si uma forma de relação entre governantes e governados e que,
por isso, não são neutros. O principal desafio no estudo sobre instrumentos de
ação pública é, portanto, a desnaturalização da tecnologia, que deve se dar a
partir da desconstrução da ótica funcionalista sob a qual os instrumentos são
usualmente analisados, revelando seu conteúdo social e político e ampliando
a compreensão das formas de atuação do Estado. Para isso, é preciso contestar a ideia de que os instrumentos são técnicos e, portanto, neutros – como se
houvesse separação entre técnica e política.
Esse desafio é particularmente difícil de ser superado no campo do
planejamento urbano, onde a construção do instrumento, por exigir conhecimentos técnicos específicos – seja de economia, engenharia, direito, ou urbanismo em geral –, é automaticamente reconhecida como uma etapa quase
científica, como se seu conteúdo se restringisse aos limites do debate técnico.
Feldman (2005) aponta que, já na estruturação do Departamento de Urbanismo da Prefeitura, baseado na Scientific Management School, se prezava pela
separação entre técnica e política. Villaça (1999) destaca todo o conjunto de
superplanos técnicos que marcou a produção do planejamento urbano no Brasil
nas décadas de 1960 e 1970, de matriz modernista e aplicabilidade restrita.
Nas décadas mais recentes, desde o início da luta pela Reforma Urbana, tem
se avançado no sentido da construção mais democrática de instrumentos
de planejamento urbano. Ainda assim, o debate sobre planejamento urbano
parece ainda estar muito fortemente marcado pela sua impenetrabilidade
técnica, o que reforça a importância de incluir, na desconstrução analítica
dos instrumentos que se pretende realizar aqui, seus componentes políticos
e sociais.
De forma geral, esperamos desvendar as transformações da relação
entre Estado e agentes privados no âmbito da política urbana e verificar, na
medida do possível, os limites da ação pública municipal, através do planejamento urbano, no fomento às atividades econômicas. Será particularmente
interessante a possibilidade de interpretar, através da análise dos instrumentos, as variações entre o papel de steer (fornecer diretrizes e regulamentar) e
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row (agir diretamente e empreender) a ser cumprido pelo Estado. No caso do
planejamento urbano, vamos observar os deslocamentos entre aqueles instrumentos mais fortemente baseados na ideia do Estado como promotor ativo
do desenvolvimento urbano (a perspectiva do row) àqueles baseados buscam
somente direcionar e orientar as ações do privado (a perspectiva do steer).

Tema: atividades econômicas
O tema proposto como recorte para realizar a leitura e análise dos instrumentos de planejamento urbano é o das atividades econômicas. Essa escolha
se justifica, primeiro, pela constatação de que a distribuição dessas atividades no território intraurbano determina, em grande medida, a estrutura dos
deslocamentos e as condições de acesso à cidade que seus moradores podem
usufruir. Em segundo lugar, acreditamos que exista uma lacuna no debate
acadêmico sobre planejamento urbano com respeito a esse tema e, por isso,
esperamos que esta pesquisa possa contribuir com novas perspectivas para
um quadro ampliado de debate crítico sobre o planejamento urbano no Brasil
e em São Paulo.
Ao se abordar a dimensão da atividade econômica no campo do planejamento urbano, em geral as pesquisas se debruçam sobre o tema da produção da cidade e as implicações da relação do Estado com o mercado imobiliário. Aqui, nosso ponto de partida é outro: queremos investigar a dimensão da
produção na cidade, e não só da cidade. Assim, daremos ênfase, na análise dos
planos diretores e leis de zoneamento, às questões e ferramentas relacionadas à localização das atividades de comércio, serviços e indústria. No entanto,
como veremos ao longo do trabalho, esse será somente o ponto de partida
– mas não necessariamente o ponto de chegada, pois ao longo da investigação será necessário incluir aspectos da produção imobiliária da cidade para
compor a reflexão sobre os instrumentos de planejamento urbano.
O tema das atividades econômicas implica também um desafio particular para a análise dos instrumentos de planejamento urbano: ao contrário de
habitação e meio ambiente, temas nos quais a política pública local pode ser
mais efetiva e cumprir um papel mais determinante, o protagonismo sobre as
atividades econômicas recai quase que exclusivamente na atuação do setor
privado, com interferência somente indireta da política pública municipal.
Há também um senso comum que indica que, em termos de política pública,
o papel do poder local é minimizado frente à importância das políticas monetárias empreendidas pelo governo federal. Dessa forma, as leituras realizadas
buscam também romper com essa visão que, por vezes, pode ter impedido o
avanço de pesquisas que relacionam urbanismo à economia.
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Recortes: território intraurbano, São Paulo, de 1950 até os
dias de hoje
O recorte espacial da pesquisa é o território intraurbano e, especificamente,
o município de São Paulo. A grande maioria dos estudos que articulam a
dimensão espacial às análises sobre a distribuição e a dinâmica das atividades econômicas se concentra na escala regional, sejam pesquisas no campo da
geografia, da economia ou do planejamento regional. Há poucos estudos que
se propõem a analisar esse tema a partir da escala urbana, ou intraurbana,
como defende Villaça (1995). No entanto, os instrumentos de planejamento
urbano, conforme distribuição de competências definida na Constituição
de 1988, devem ser formulados e aplicados pelo poder municipal, incidindo,
assim, sobre a escala intraurbana. Por isso, dada a escolha do objeto de
pesquisa, se justifica assim a escolha da escala de análise.
Consideramos que, especialmente no âmbito do planejamento urbano,
as leituras que se concentram sobre a escala intraurbana são absolutamente
necessárias, na medida em que se vinculam diretamente ao objeto de proposição dos instrumentos de planejamento urbano. Villaça aponta que “a estruturação do espaço intraurbano é dominada pelo deslocamento do ser humano,
enquanto força de trabalho ou enquanto consumidor”, ao contrário do espaço
regional, que seria “estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento das informações (comunicações) e das mercadorias em geral” (1995:
481). Para estudar o espaço intraurbano, é preciso reconhecer o papel central
exercido pela localização, pois “refere-se às relações entre um determinado
ponto do território urbano e todos os demais” (Villaça, 1995: 489). É nessa
escala territorial que buscamos desenvolver a pesquisa, ainda que cientes de
possíveis limitações explicativas que essa escala impõe.
A opção pelo estudo da cidade de São Paulo é motivada, primeiramente,
pela densidade e diversidade de regulações urbanísticas já propostas e aplicadas, o que amplia o leque de análise sobre os instrumentos de planejamento
urbano. Além disso, a situação dramática de desequilíbrio entre local de
emprego e moradia em um município de 11 milhões de habitantes, inserido
em uma metrópole de 20 milhões, torna o desafio ainda mais significativo.
Por fim, a experiência profissional da autora, que trabalhou na Prefeitura
de São Paulo, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU),
entre 2013 e 2016, também contribuiu para a escolha deste município, considerando sua participação em discussões teóricas e práticas sobre o tema, que
garantiram um acúmulo de informações e questões que poderiam alimentar
esta pesquisa.
Há, ainda, o recorte temporal da pesquisa: nosso horizonte se estende
de meados da década de 1950 até os dias de hoje. Essa escolha se fundamenta
em dois marcos relevantes da história do planejamento urbano em São Paulo.
Primeiro, a constituição do primeiro Departamento de Urbanismo na Prefei23
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tura de São Paulo em 1947, ou seja, o momento em que o planejamento urbano
foi institucionalizado no interior da administração municipal. Segundo, a
aprovação da primeira lei abrangente de uso do solo, ao menos em termos de
sua extensão espacial: a Lei dos Ruídos de 1955. Além disso, o amplo recorte
de tempo também se justifica para que possamos perceber transformações no
território que não poderiam ser observadas em um horizonte temporal muito
curto. A mudança de localização das atividades ou a instalação de novas atividades econômicas, bem como os efeitos de uma Lei de Zoneamento ou Plano
Diretor, não se dão de forma expedita, sendo necessário, assim, analisar um
período para amplo a fim de apontar transformações relevantes no território
intraurbano.
Consideramos que, especialmente no âmbito do planejamento urbano,
as leituras que se concentram sobre a escala intraurbana são absolutamente
necessárias, na medida em que se vinculam diretamente ao objeto de proposição dos instrumentos de planejamento urbano. Villaça aponta que “a estruturação do espaço intraurbano é dominada pelo deslocamento do ser humano,
enquanto força de trabalho ou enquanto consumidor”, ao contrário do espaço
regional, que seria “estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento das informações (comunicações) e das mercadorias em geral” (1995:
481). Para estudar o espaço intraurbano, é preciso reconhecer o papel central
exercido pela localização, pois “refere-se às relações entre um determinado
ponto do território urbano e todos os demais” (Villaça, 1995: 489). É nessa
escala territorial que buscamos desenvolver a pesquisa, ainda que cientes de
possíveis limitações explicativas que essa escala impõe.
A opção pelo estudo da cidade de São Paulo é motivada, primeiramente,
pela densidade e diversidade de regulações urbanísticas já propostas e aplicadas, o que amplia o leque de análise sobre os instrumentos de planejamento
urbano. Além disso, a situação dramática de desequilíbrio entre local de
emprego e moradia em um município de 11 milhões de habitantes, inserido
em uma metrópole de 20 milhões, torna o desafio ainda mais significativo.
Por fim, a experiência profissional da autora, que trabalhou na Prefeitura
de São Paulo, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU),
entre 2013 e 2016, também contribuiu para a escolha deste município, considerando sua participação em discussões teóricas e práticas sobre o tema, que
garantiram um acúmulo de informações e questões que poderiam alimentar
esta pesquisa.
Há, ainda, o recorte temporal da pesquisa: nosso horizonte se estende
de meados da década de 1950 até os dias de hoje. Essa escolha se fundamenta
em dois marcos relevantes da história do planejamento urbano em São Paulo.
Primeiro, a constituição do primeiro Departamento de Urbanismo na Prefeitura de São Paulo em 1947, ou seja, o momento em que o planejamento urbano
foi institucionalizado no interior da administração municipal. Segundo, a
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aprovação da primeira lei abrangente de uso do solo, ao menos em termos de
sua extensão espacial: a Lei dos Ruídos de 1955. Além disso, o amplo recorte
de tempo também se justifica para que possamos perceber transformações no
território que não poderiam ser observadas em um horizonte temporal muito
curto. A mudança de localização das atividades ou a instalação de novas atividades econômicas, bem como os efeitos de uma Lei de Zoneamento ou Plano
Diretor, não se dão de forma expedita, sendo necessário, assim, analisar um
período para amplo a fim de apontar transformações relevantes no território
intraurbano.

ii

Método, materiais e percurso

O percurso desta pesquisa se dividiu em uma sequência de etapas que alternaram olhares mais abrangentes e análises mais específicas. Oscilando entre
o geral e o particular, buscamos ao final realizar um esforço de síntese para
que os elementos apresentados pudessem contribuir para ancorar um campo
movediço de pesquisa.
O primeiro passo foi recuperar os planos e regulações urbanísticas de
São Paulo desde a década de 1950, bem como os estudos e leituras realizados
por pesquisadores do tema, construindo um extenso mapeamento das ideias e
propostas expressas nesses instrumentos. Nessa leitura, buscamos já destacar
as ferramentas e dispositivos que se relacionavam mais diretamente com o
tema das atividades econômicas. Em seguida, buscamos compreender os diferentes aspectos da territorialidade das atividades econômicas na cidade através de análises da cartografia do uso do solo e da distribuição do emprego,
bem como da análise da literatura relacionada ao tema, a fim de entender do
que se tratava – e como havia se transformado – a cidade real.
Concluídas essas etapas, passamos a desenvolver estudos mais focados em casos e situações particulares, onde a relação entre os instrumentos
de planejamento urbano e a questão da localização das atividades econômicas era mais evidente. A identificação desses casos resultou do esforço de
cruzamento entre as leituras realizadas nas duas primeiras fases da pesquisa.
Esses estudos específicos se alternaram entre análises estratégias específicas
– como é o caso dos incentivos ao uso misto e à fachada ativa na proposta dos
Eixos de Estruturação da Transformação Urbana no PDE de 2014 – e recortes
territoriais – como são os casos das regiões de Jurubatuba e Itaquera, que
foram estudadas mais atentamente. Foi sobretudo nessa etapa de pesquisa
onde conseguimos fazer transparecer o papel dos agentes envolvidos, os
discursos em disputa e os pormenores envolvidos que a análise prévia, muito
abrangente, não havia podido revelar.
Por fim, fazendo o caminho de volta do particular ao geral, revisitamos as hipóteses levantadas durante as primeiras etapas à luz das tensões
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provocadas pelas investigações dos estudos de caso, de forma a construir uma
leitura sintética que pudesse responder à questão proposta pela pesquisa. A
organização final do texto desta dissertação reflete esse movimento final da
pesquisa, conforme apresentaremos adiante.
Com relação aos materiais de pesquisa, lançamos mão de um diverso
leque de fontes primárias e secundárias. Primeiramente, recorremos a revisões bibliográficas dos principais debates acerca dos instrumentos de planejamento urbano, do papel das dinâmicas econômicas na estruturação da cidade
de São Paulo e do tema do desenvolvimento econômico local. Nossa principal
fonte consistiu no extenso universo dos estudos urbanos, que abarca tanto
textos de urbanistas e planejadores urbanos, como sociólogos, cientistas políticos, geógrafos e economistas.
Revisitamos, também, os documentos originais dos planos e regulações urbanísticas, a fim de buscar detalhes referentes ao tema das atividades econômicas que pudessem ter escapado às análises já consagradas sobre
o planejamento urbano em São Paulo. Esse universo de análise de planos e
regulações consistiu nos seguintes documentos: Lei dos Ruídos (1955), Plano
Urbanístico Básico (1968), Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (1971),
Lei Geral de Zoneamento (1972), Zoneamento Industrial Metropolitano (1978),
Anteprojeto de Lei do Plano Diretor 1985-2000 (1985), Projeto de Lei de Plano
Diretor (1991), Plano Diretor Estratégico (2002), Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo e Planos Regionais Estratégicos (2004), Leis de Incentivos
Fiscais na Zona Leste (2004–2013), Plano Diretor Estratégico (2014) e Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (2016). Como é possível notar, incluímos nesse conjunto uma peça de regulação do Governo do Estado – o Zoneamento Industrial Metropolitano. Essa inclusão, em meio a outras leis e planos
municipais, se justifica porque se tratava de uma regulação do uso do solo
urbano, que era nosso objeto de estudo, que diretamente impactava a localização das atividades econômicas.
Para estudar a ocupação do território pelas atividades econômicas na
cidade de São Paulo, realizamos cartografias do uso do solo no nível do lote,
separando usos comerciais e de serviços dos usos industriais. Para realizar
comparações entre dois momentos históricos, concentramos a produção de
cartografias nos anos 1957 e 2012. Para o ano de 1957, utilizamos os mapas com
a localização do comércio e da indústria realizados para a pesquisa “Estrutura Urbana da Aglomeração Paulista” realizada pela SAGMACS. Já para o
ano de 2012, utilizamos a base de dados do Cadastro Territorial e Predial, de
Conservação e Limpeza (TPCL), disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo.
Quando necessário, também utilizamos as bases da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Imposto Predial e Territorial urbano (IPTU), também
disponibilizadas pela Prefeitura. Para complementar a análise da territorialização das atividades econômicas, também lançamos mão de fotografias e das
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visualizações do Google Street View, de forma conferir materialidade à análise
abstrata e diagramática da cartografia. Assim, pudemos acrescentar um
dado mais próximo da vida urbana real, ou seja, da concretude, composição e
morfologia desses territórios. A complementação com as fotografias evita que
o lastro da realidade, ou do que é tangível, seja perdido.
Por fim, havia ainda lacunas que a análise de dados e a revisão bibliográfica não conseguiam preencher. Assim, acrescentamos à metodologia da
pesquisa a realização de entrevistas semiestruturadas com agentes diversos:
buscamos tanto representantes do poder público, como do setor privado.
Entrevistamos três representantes de associações de classe para buscar a perspectiva dos comerciantes e industriais: (i) Luiz Augusto Barbosa, da Distrital Sul da Associação Comercial de São Paulo (ACSP); (ii) Leonardo Ugolini,
da Distrital Sul do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP); e
(iii) Larissa Campagner, atual coordenadora do Comitê Técnico de Política
Urbana da ACSP, com quem pudemos nos aprofundar em questões específicas da legislação urbana. Realizamos entrevistas, também, com agentes que
participaram desses debates sob a perspectiva do poder público: (iv) Patrícia
Sepe, ex-chefe de gabinete da Subprefeitura de Itaquera em 2004; (v) Ivany
Ueta, arquiteta aposentada da Prefeitura de São Paulo que acompanhou,
desde a década de 1980, os debates internos à administração municipal sobre
o zoneamento industrial; e (vi) o ex-deputado estadual Roberto Gouveia, que,
à época de seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
foi o responsável pelo Projeto de Lei que originou a Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI) de Itaquera. Complementamos esse conjunto
com uma entrevista realizada com (vii) Valter Costa, ex-presidente do Fórum
de Desenvolvimento da Zona Leste, que pode contribuir com a perspectiva
dos movimentos sociais da região, e (viii) Fátima Marinera, ex-presidente da
Associação das Indústrias da Região de Itaquera e atual diretora da indústria Rubbercity, que ofereceu informações importantes sobre a incidência dos
instrumentos na promoção do Polo Industrial de Itaquera.

iii

Estrutura da dissertação

Após um percurso de idas e vindas, optamos por organizar o texto final desta
dissertação em função daquilo que era central à questão da pesquisa: as estratégias empreendidas pelo Estado, através dos instrumentos de planejamento
urbano, frente ao tema da localização das atividades econômicas na cidade.
Dessa forma, esta dissertação se estrutura em duas partes distintas, além
desta introdução e das considerações finais.
Na Parte 1, incluímos um capítulo onde são traçados, de forma sintética, os debates que fundamentam esta pesquisa. Apresentamos três discussões principais: primeiro, a revisão da leitura crítica estabelecida no campo
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do planejamento urbano a respeito da trajetória e do desenvolvimento dos
instrumentos urbanísticos no Brasil e em São Paulo, em particular; segundo,
a interpretação do papel das dinâmicas econômicas na estruturação da
cidade de São Paulo, que se estabeleceu com base no trabalho de urbanistas,
geógrafos e economistas; e, terceiro, o embate entre paradigmas que marca
as políticas de desenvolvimento econômico local, que oscilam entre a ideia
da competição entre cidade e promoção da cidade global, por um lado, e a
perspectiva de construção de políticas inclusivas de desenvolvimento local,
por outro.
Já a Parte 2 é composta por quatro capítulos, onde apresentamos os
principais desenvolvimentos e descobertas da pesquisa. Optamos por sistematizá-los a partir da divisão em quatro estratégias: preservar (o outro) – capítulo 2; reservar – capítulo 3; investir – capítulo 4; e incentivar – capítulo 5. Essas
operações revelam as múltiplas facetas do planejamento urbano, servindo
assim a uma reflexão mais ampla sobre o papel da profissão do planejador
urbano no contexto da administração municipal. Apesar de seguirmos, aproximadamente, uma organização cronológica, haverá uma série de sobreposições entre os capítulos. Acreditamos que essas coincidências são saudáveis,
na medida em que podem relativizar o papel do instrumento e revelar como
um mesmo plano, lei ou dispositivo pode servir, simultaneamente, a objetivos
diversos. Além disso, acreditamos que essa organização permite uma perspectiva diferente ao debate já estabelecido sobre os instrumentos de planejamento urbano, na medida em que ressaltará as estratégias que respondem à
questão principal dessa pesquisa, que trata das formas de aproximação entre
os instrumentos e as atividades econômicas na cidade.
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PARTE I

CONTEXTO

CAPÍTULO 1

1.1

DEBATES

Instrumentos de planejamento urbano

Encontramos na literatura um extenso debate acerca dos instrumentos de planejamento urbano
no Brasil e, particularmente, em São Paulo. A nossa revisão dessa trajetória crítica, que deve ser
sempre revisitada como novos olhares, está baseada em estudos seminais que propõem periodizações e leituras diversas sobre o desenvolvimento dos instrumentos de planejamento urbano stricto
sensu (Villaça, 1999 e Leme, 2000) e de zoneamento (Rolnik, 1997 e Feldman, 2005). Ao refazer esse
percurso, buscaremos, quando possível, apontar as mudanças que percebemos nas formas de
interface entre o planejamento urbano e a perspectiva de promoção de atividades econômicas no
território.
Villaça (1999), em contribuição seminal acerca da história do planejamento urbano no país,
divisa três períodos distintos nessa trajetória. O primeiro momento, entre 1875 e 1930, é marcado
pela formulação e implementação dos planos de melhoramentos urbanísticos e de embelezamento da cidade. Construídos por uma geração de profissionais formados no campo da engenharia, os planos visavam, por um lado, aprimorar os sistemas de circulação e saneamento da cidade
e, por outro lado, conferir às regiões centrais um aspecto mais elegante, referenciado nas grandes
reformas das cidades europeias. Tal urbanismo higienista que caracteriza os planos da época
também transparece nas primeiras regulações urbanísticas da cidade, que demarcavam territórios residenciais da elite, conforme aponta Rolnik (1997). A autora revela a construção de uma
matriz que ainda hoje é presente, baseada na “muralha protetora em torno dos bairros residenciais de elite, [na] posição eternamente periférica dos bairros populares, [na] concentração dos
investimentos e [na] super-regulação do centro-sudoeste da cidade, [e na] expansão horizontal de
baixa densidade” (Rolnik, 1997: 14).
Ao oferecer os parâmetros para ampliação da rede de infraestrutura de mobilidade – como
a abertura de ruas, instalação de ferrovias, construção de vias expressas e rodovias –, os planos
formulados nessa época tinham como objetivo melhorar as formas de circulação de pessoas e
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mercadorias pela cidade. Já os planos de embelezamento urbano e as primeiras regulações urbanísticas atendiam essencialmente às prioridades da elite
econômica da cidade, de forma a garantir condições aprazíveis para seu local
de moradia. Seus principais mecanismos de funcionamento eram o bloqueio
à entrada de elementos considerados incômodos – como as indústrias e as
habitações da população de baixa renda – e a construção de paisagens urbanas elegantes, à moda das cidades europeias.
Nesse momento inicial, a localização das atividades econômicas não
recebe grande atenção enquanto elemento de organização espacial da cidade.
Os planos indicavam obras de infraestrutura a serem realizadas, porém sem
conferir grande ênfase ao funcionamento das dinâmicas econômicas urbanas; já as regulações urbanísticas, que atingiam somente os bairros exclusivamente residenciais, tampouco continham propostas para usos econômicos.
No caso das regulações, as atividades econômicas aparecem somente pelo
negativo: quando são mencionadas, é para destacar que determinada atividade não pode adentrar os bairros residenciais da classe dominante. O objetivo das leis parciais desse período era, assim, evitar perturbações à tranquilidade desejada. Não havia qualquer dispositivo com o objetivo de promover
determinada atividade econômica. Vamos explorar esse ponto de vista em
detalhe no capítulo seguinte.
O segundo momento da trajetória do planejamento urbano no Brasil
tem início em 1930 e se estende até 1990. Para Villaça (1999), o que o caracteriza é a difusão de planos técnicos de base científica. Com relação ao período
anterior, marcado pelos planos de embelezamento urbano, há um deslocamento significativo em direção ao fortalecimento da dimensão da eficiência
da cidade. Não por acaso, como nota Leme (2000), ocorre uma substituição
do uso do termo embelezamento para urbanismo – o campo do conhecimento
das cidades –, que se torna a nova palavra de ordem. Villaça destaca que o
termo urbanismo ainda guardava associações com a dimensão estética da
cidade e que, por isso, será aos poucos substituído pelo termo planejamento
urbano, reforçando ainda mais a dimensão racional e técnica que caracteriza
os planos do período.
É também durante as décadas de 1950 e 1960 que ocorre a entrada de
profissionais de outras disciplinas e a emergência de novos temas no âmbito
do planejamento urbano. Essa multidisciplinaridade, para Villaça, está relacionada com o caráter mais científico dos novos planos. Criticamente, o autor
aponta que esses planos, ao delinear métodos racionais e diretrizes amparadas em explicações científicas, acabavam por “se satisfazer com sua própria
‘verdade’”, sem “se preocupar com sua operacionalização e sua exequibilidade” (Villaça, 1999: 204).
A escala urbana ganha outra dimensão ao longo da segunda metade do
século XX: com a intensificação do processo de industrialização, a magnitude
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das obras de infraestrutura ganha um peso destacado no orçamento público.
Além das atividades econômicas realizadas na cidade, a própria produção da
cidade (sobretudo relacionada à infraestrutura urbana) passa a ser uma força
de dinamização econômica em grande escala. Também associado à intensificação da industrialização, há um processo de migração de grandes contingentes populacionais, expandindo a mancha urbana através de loteamentos
irregulares periféricos. Esse padrão foi interpretado na literatura como a
urbanização da “industrialização com baixos salários”, na qual a forma de
produção de moradia mais precária – a autoconstrução irregular nas periferias urbanas – seria funcional para a manutenção dos baixos salários dos
trabalhadores empregados no setor modernizador da economia – a indústria
(Maricato, 1996). O processo de periferização da cidade ocorre à revelia das
regulações urbanísticas e planos formulados na época, que “permanecem
alienados dessa realidade que estava sendo gestada” (Maricato, 2012: 140).
Outro elemento que passa a definir a nova construção espacial da
cidade a partir da década de 1940 é o intenso processo de verticalização, intimamente vinculado à expansão da atividade imobiliária. Ao contrário dos
edifícios que caracterizavam a cidade até então, concentrados no centro
histórico e de uso predominantemente comercial, a verticalização agora
passar a corresponder essencialmente a edifícios de apartamentos residenciais. Para Feldman (2005), frente a essas novas dinâmicas, as intervenções
viárias são questionadas enquanto forma dominante da ação do Estado sobre
a cidade, fortalecendo-se no interior da administração municipal a ideia de
que era necessário construir uma legislação abrangente de controle do uso e
da ocupação do solo.
Ainda nesse período intermediário, Villaça verifica três subdivisões
possíveis: de 1930 a 19651, com o urbanismo e os planos diretores; de 1965 a
1971, com a emergência dos superplanos; e de 1971 a 1992, com os planos sem
mapa. Primeiro aparecem os planos com visão mais abrangente, buscando
olhar para a cidade como um todo e não só para o centro ou para partes específicas a serem remodeladas. As regulações urbanísticas também se alinham
a esse desenvolvimento, com o surgimento das primeiras tentativas de emplacar um zoneamento para a cidade toda, e não só para as áreas residenciais.
Em seguida, a intenção de abarcar a totalidade passa da dimensão
territorial para um leque amplo de aspectos da vida urbana – economia,

1 Já Leme (1998) identifica especificidades dentro dessa subdivisão, que a levam a propor uma
periodização mais segmentada, entendendo dois períodos diferentes (1930–1950 e 1950–1965).
Para a autora, que encerra seu horizonte de estudo em 1965 – quando se tem a criação do SERFHAU no âmbito nacional e, assim, uma transformação radical do planejamento no país –, as
décadas de 1930 e 1940 são marcadas pelo surgimento dos planos com uma visão mais ampla
da cidade, em paralelo com a construção das primeiras propostas abrangentes de zoneamento;
enquanto nas décadas seguintes, de 1950 e 1960, se verifica a emergência dos planos regionais, com amplitude ainda maior em termos de escala, que passaram a considerar o processo de
metropolização das cidades.
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saúde, educação. Os superplanos, ao propor o envolvimento com uma variedade enorme de problemas sociais, acabaram se afastando das condições de
exequibilidade pela administração pública, tornando-se cada vez mais planos-discurso (Villaça, 2000). O Plano Urbanístico Básico (PUB) é um exemplo dessa
categoria criada por Villaça.
Os planos que vêm em seguida a essa experiência são, em contrapartida, muito mais simples, limitando-se a apresentar um conjunto de diretrizes
que, muitas vezes, dispensam até a representação cartográfica – daí a alcunha dos planos sem mapa. Em São Paulo, temos o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), instituído em 1971, que se Villaça usa como exemplo
desse tipo de plano. Feldman (2005) defende justamente que, nesse momento,
se dá uma substituição da ideia do plano pelo zoneamento como ferramenta
primordial do planejamento urbano no âmbito da administração pública.
Veremos os instrumentos e propostas do PUB, do PDDI e da Lei Geral de
Zoneamento de 1972 em mais detalhe ao longo dos capítulos seguintes.
Por fim, Villaça indica como o terceiro grande momento de sua periodização da trajetória do planejamento urbano aquele que se inicia a partir
dos anos 1990, quando observa uma politização mais intensa do processo de
elaboração do plano, especialmente quando comparado ao momento anterior,
marcadamente tecnocrático. As gestões municipais de perfil mais progressista, como aponta Maricato (2011), permitiram experiências de planejamento
urbano com maior participação da sociedade civil. O projeto de lei do Plano
Diretor de 1991, realizado durante a gestão de Luiza Erundina na Prefeitura de
São Paulo, faz parte desse quadro, de democratização do debate urbanístico.
Esse avanço culmina na aprovação do Estatuto da Cidade em 2001 (Lei
Federal 10.257/2001) – o texto de Villaça, publicado em 1999, não incorpora
esse desenvolvimento. Desde o Estatuto da Cidade, a cidade de São Paulo já
aprovou dois planos diretores, o Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002 e sua
revisão, de 2014, bem como a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) de 2004 e
sua respectiva revisão, de 2016. Paralelamente, ao longo dos anos 1990 e 2000,
há experiências de flexibilização da regulação urbanística, com a introdução
de instrumentos como as Operações Urbanas Consorciadas.
De forma geral, os trabalhos críticos acerca dos instrumentos de planejamento urbano no Brasil e em São Paulo convergem na visão de que essas
ferramentas – planos ou regulações – foram pouco instrumentais ao processo
de transformação da cidade e que, das poucas vezes em que efetivamente
foram aplicados, serviram sobretudo aos interesses de grupos dominantes.
Villaça coloca que, “pelo menos durante cinquenta anos – entre 1940 e 1990 – o
planejamento urbano brasileiro encarnado na ideia de plano diretor não atingiu minimamente os objetivos a que se propôs” (Villaça, 1999: 224). Já Maricato, com relação ao “abundante aparato regulatório que normatiza a produção do espaço urbano no Brasil”, aponta que “a ineficácia dessa legislação é,
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de fato, apenas aparente, pois constitui um instrumento fundamental para o
exercício arbitrário do poder, além de favorecer pequenos interesses corporativos” (Maricato, 2012: 147). Para a autora, isso ocorre devido a um descolamento entre as propostas depositadas nos instrumentos e a cidade real.
Para contribuir a esse debate, esta dissertação propõe revisitar os
instrumentos de planejamento urbano stricto sensu e as leis de zoneamento
produzidos pela administração municipal de São Paulo através de uma lente
específica: a questão da promoção das atividades econômicas no território.
Ao se debruçar sobre os instrumentos formulados entre meados do século
XX até os dias hoje na cidade de São Paulo nos capítulos que seguem, esta
pesquisa busca mapear os avanços e limites das propostas e ideias já formuladas, incluindo aqueles planos que não saíram do papel e as regulações que
foram parcialmente aplicadas. Consideramos importante refazer essa trajetória para construir um quadro completo das abordagens ensaiadas pelos
instrumentos da política urbana em relação às atividades econômicas na
cidade e, assim, contribuir com apontamentos sobre o alcance e os limites
desses instrumentos.

1.2

Atividades econômicas e o espaço urbano

Ao longo da história da formação das cidades, as dinâmicas econômicas
exerceram uma influência fundamental na organização urbana. Na escala
regional, as matrizes econômicas dominantes em cada período histórico
determinaram os pontos no território de maior importância, seja em função
do cruzamento de fluxos ou do seu papel estruturante em alguma etapa da
cadeia produtiva, catalisando o desenvolvimento de aglomerações urbanas.
Estudos seminais sobre a história da cidade de São Paulo apontam as evidências dessa vinculação, buscando na história econômica, complementada pela
análise de condicionantes geográficos, as bases referenciais para explicar seu
desenvolvimento urbano (Monbeig, 2004; Singer, 2004; Prado Jr., 1998).
O período que se estende desde a fundação da Vila de São Paulo de
Piratininga até meados da segunda metade do século XIX é marcado pela
economia de subsistência. Em um primeiro momento, apartada das correntes associadas ao mercado do açúcar nordestino – o eixo econômico mais
relevante da colônia –, a vila reunia apenas algumas centenas de habitantes
que cultivavam seus próprios alimentos em hortas domésticas. Em seguida,
com o ciclo do ouro em Minas Gerais, a vila ganha maior proeminência como
entreposto comercial, pois localizava-se estrategicamente no cruzamento dos
caminhos dos tropeiros, como evidencia Prado Jr., ao destacar que, “através
de toda a história colonial da capitania, São Paulo ocupa o centro do sistema
de comunicações do planalto. Todos os caminhos, fluviais ou terrestres, que
cortam o território paulista vão dar nele e nele se articulam” (Prado Jr., 1998:
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27). Ainda assim, tratava-se de uma economia de pequena escala, que pouco
impactou no crescimento do pequeno aglomerado urbano.
Nas últimas décadas do século XIX, no entanto, a produção de café no
Estado de São Paulo – que existia desde o início do século – amplia seu papel
estratégico na economia do país, passando de 16% do total da produção nacional para 40% (Emplasa, 1982: 23). Além disso, a instalação da ligação ferroviária entre São Paulo e Santos é inaugurada em 1868, de forma que grande parte
da produção passa a ser escoada pelo porto de Santos, passando por São Paulo
(Singer, 2004). O ciclo do café, que se estende até a década de 1920, marca um
segundo período importante da história da cidade, promovendo uma inflexão
significativa no processo de urbanização. Entre 1872 e 1920, a população passa
de 31.385 para 579.033 habitantes, ou seja, observa um crescimento a uma taxa
superior a 6% ao ano em média.
O desenvolvimento de uma densa rede urbana de comércio e serviços
está, para Monbeig (2004), associada aos novos moradores da cidade – os
fazendeiros de café, que passaram a fixar residência no núcleo urbano de
São Paulo. Mas há uma mudança estruturante na mão de obra trabalhadora
que também provoca e impulsiona a constituição desses estabelecimentos
de comércio e serviços: enquanto no período anterior os trabalhadores eram
essencialmente escravos, desprovidos de salários, nesse momento a mão de
obra torna-se assalariada. Esses trabalhadores, agora com poder aquisitivo,
passam a consumir itens diversos do comércio local, dinamizando esse setor
e, futuramente, a indústria local.
O período seguinte, de 1930 a 1950, é marcado pela intensificação da
industrialização na cidade, que já vinha se estabelecendo desde o início do
século XX, com as fábricas de fiação e tecelagens instaladas por imigrantes
italianos e libaneses, conforme descrevem Monbeig e Singer (2004). Para
explicar a escolha da cidade como local prioritário para localização industrial na época, Prado Jr. destaca não só o papel de São Paulo como “centro das
comunicações do seu mercado principal” como também a proximidade com o
porto de Santos, de onde vinham insumos e por onde era exportada parte da
produção (Prado Jr., 1998).
Esse contexto deriva de uma política nacional de substituição de
importações, desencadeada também pela ocasião das duas guerras mundiais,
que paralisaram a indústria europeia, reduzindo a possibilidade de importações de produtos desses países. Nas observações finais de seu texto, publicado originalmente em 1953, Monbeig evidencia a força econômica de uma
industrialização em plena ascensão, destacando que, na metade do século
XX, “novas fábricas foram construídas, registrando-se paralelamente um
aumento dos investimentos industriais norteamericanos, uma retomada dos
investimentos franceses e, como seria de esperar, a reentrada em cena das
empresas alemãs” (Monbeig, 2004: 111).
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As indústrias, desde o início do século XX, se assentam sobre as planícies dos principais rios da cidade. O trinômio formado pela presença da ferrovia, de terrenos planos e baratos e a abundância de água conferia condições
ideais para a implantação do parque fabril, conforme aponta Langenbuch
(Franco, 2005). Inicialmente, se instalaram junto ao rio Tamanduateí, na
margem oposta ao centro histórico da cidade; depois, se expandiram em direção aos núcleos urbanos do ABC Paulista e nas margens do rio Pinheiros, nos
núcleos industriais de Jaguaré e Jurubatuba.
A partir da década de 1950, tem início um processo de industrialização
pesada, com a entrada de fábricas de setores mais intensivos em tecnologia,
como máquinas e equipamentos. As indústrias de bens de consumo passam a
ser substituídas por indústrias de bens de produção2. Esse desenvolvimento
está associado à política desenvolvimentista impulsionada pela administração nacional de Juscelino Kubitschek (1956-1961). A industrialização foi
acompanhada por fluxos migratórios volumosos – trabalhadores em busca
de oportunidades de emprego – que levaram a população urbana a expandir
intensamente ao longo desse período3, caracterizando o processo de metropolização de São Paulo.
Há leituras que evidenciam o caráter excludente desse processo de
urbanização, na medida em que não foi garantido o acesso amplo à moradia
com qualidade (Maricato, 1996). Com dificuldade de acesso a habitações bem
localizadas, o enorme contingente populacional que se instalou na cidade
nesse período ocupou as periferias sem infraestrutura com autoconstrução, a
partir de loteamentos irregulares. Para alguns autores, esse processo de urbanização era funcional ao projeto de desenvolvimento da época, na medida em
que o tipo de moradia precária que produzia permitia que os trabalhadores
continuassem recebendo baixos salários (Ibid.).
De forma geral, há um consenso na literatura a respeito da interpretação da história econômica de São Paulo até meados da década de 1970 e da
caracterização e leitura de cada período na definição dos processos de urbanização. Porém, na década de 1970, após o auge da industrialização na metrópole de São Paulo, há uma desaceleração dessa dinâmica: é a partir daqui que
encontramos divergências importantes na literatura sobre o tema. O processo

2 Segundo Singer, “de um modo geral, a participação dos cinco ramos mais importantes que
produzem bens de consumo cai de 47,3% em 1949 para 34,9% em 1959, ao passo que a participação
dos seis ramos mais importantes que produzem bens de produção sobe de 34,9% em 1949 para
42,7% em 1959” (Singer, 2004: 194).
3 Entre 1940 e 1950, a população da cidade de São Paulo cresceu a uma taxa média de 5,18% ao
ano; entre 1950 e 1960, 5,70%. Durante as duas décadas seguintes, a taxa anual de crescimento
populacional começa a decrescer, mas permanece alta: no decorrer da década de 1960, a população cresceu a uma taxa de 4,57% ao ano e na década de 1970, a 3,69%. A partir dos anos 1980, a
taxa de crescimento é reduzida drasticamente: entre 1980 e 1991, a população cresceu a uma taxa
de 1,04% ao ano; na década de 1990, a 0,87%; e, finalmente, entre 2000 e 2010, a 0,79%.
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que se desenrolou ao longo das últimas três décadas é interpretado de formas
bastante diversas.
Por um lado, há autores que interpretam essa dinâmica de desaceleração industrial como uma transformação irreversível da base econômica da
metrópole, de secundária para terciária, ancorada em um processo de desindustrialização (Biderman, 2004; Meyer et al., 2004). Para Biderman, “a cidade
apresenta cada vez mais uma especialização funcional de sedes de empresas,
serviços às empresas e indústrias que servem aos dois primeiros do que a
concentração setorial (na indústria) que a caracterizava na década de 1970”
(Biderman, 2004: 268). Ou seja, para o autor, mesmo as indústrias que permanecem na metrópole seriam dinamizadas em função do setor terciário. Essa
leitura baseia-se sobretudo nos dados da força de trabalho, que evidenciam
uma queda brusca na participação dos empregos na indústria em relação ao
total do município (e mesmo da região metropolitana) e uma elevação considerável dos empregos no terciário.
Outros autores, no entanto, oferecem uma perspectiva alternativa,
alertando que o processo observado não deveria ser descrito como de desindustrialização ou descentralização total das indústrias da metrópole. Observando a dinâmica econômica nacional, Azzoni argumenta que não se trata de
um processo de espalhamento das unidades fabris pelo território nacional,
uma vez que as indústrias passam a se localizar ao redor da região metropolitana, ainda de forma muito concentrada, no âmbito da macrometrópole
de São Paulo (Azzoni apud Torres, 2012). O autor também evidencia que esse
processo estaria relacionado com a manutenção das sedes de comando dessas
empresas na cidade de São Paulo, reforçando ainda mais sua contínua centralidade para o desenvolvimento industrial nacional.
Além disso, Araujo (2001) defende que, menos do que uma desconcentração, o que ocorreu foi uma reestruturação industrial na metrópole, em
função de transformações estruturais nos processos de trabalho, como a
terceirização de atividades, a redução do pessoal ocupado e a inovação nos
processos de produção. Essa interpretação permite explicar a migração estatística de parte do contingente de trabalhadores do setor secundário para
o terciário, embora grande parte das atividades de serviços desempenhadas
atualmente ainda esteja intimamente relacionada à indústria.
Matteo (2007) também destaca que a indústria “teima em crescer” na
metrópole; porém, trata-se de uma indústria transformada, que não mais
corresponde às grandes plantas industriais, mas sim a fábricas intensivas em
capital e tecnologia e integradas ao setor de serviços, refutando a hipótese
de Biderman ao afirmar que “a metrópole paulista é, ainda, uma região que
tem seu dinamismo econômico conferido pela indústria, e não pelos serviços”
(Matteo, 2007: 4).

38

Independente da leitura a ser adotada para interpretar esse processo, o
breve mapeamento desse debate revela como a discussão sobre a economia da
cidade ainda é pouco voltada para o entendimento de sua territorialização na
escala local. A despeito da constatação da importância das dinâmicas econômicas para a estruturação do espaço urbano, ainda são raros os estudos que
se debruçam sobre as atividades econômicas na escala intraurbana: grande
parte das análises deriva de estudos da economia regional, nos quais a territorialização e a base de dados é agregada por município. O tecido da cidade
se perde nessas leituras.
Além disso, os estudos utilizam, em geral, bases de dados de empregos e valor adicionado da produção para realizar suas leituras, raramente
lançando mão de cartografias que busquem revelar onde está o objeto debatido, como os mapeamentos de uso do solo. Assim, esta dissertação busca
preencher essa lacuna e contribuir para ampliar o debate que relaciona o
espaço urbano às dinâmicas e transformações econômicas através de uma
investigação que terá como foco a escala intraurbana e as políticas municipais de planejamento urbano. Retomaremos diversos pontos do debate que
apresentamos aqui ao longo dos próximos capítulos, à luz dos resultados e
descobertas realizados pela pesquisa.

1.3

Desenvolvimento econômico local

A partir da década de 1970 em países do capitalismo central – e a partir da
década de 1980 em países do capitalismo periférico, como o Brasil –, se instala
um grave quadro de crise econômica e reestruturação produtiva e territorial.
O paradigma da produção fordista é substituído por um modelo de acumulação flexível, resultando na desestruturação das relações clássicas de trabalho
e produção, no fechamento de fábricas e na redução dramática dos empregos
industriais, com expansão do setor de serviços. Esse processo é amparado, na
perspectiva da ação estatal, pela desregulamentação da economia e pela difusão de políticas de incentivo, que compõem o receituário neoliberal.
Nesse contexto de diluição dos processos produtivos e de ampliação
da volatilidade do capital internacional, as cidades tornam-se um espaço e
uma escala estratégicos para o desenvolvimento. A dissolução das fronteiras
do capital provocada pela globalização da economia enfraquece o papel do
Estado nacional e passa a exigir um papel mais ativo dos governos municipais na condução de políticas de desenvolvimento econômico.
Além disso, nessa perspectiva, a escala do município seria mais eficaz
do que a nacional em termos da articulação de um grupo de atores locais
necessários ao processo de desenvolvimento econômico, conformando
processos de governança em arranjos institucionais ampliados. Essas práticas de governança, como veremos a seguir, podem assumir caráter muito
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diverso, variando de experiências de participativismo a coalizões de grandes
empresários. No Brasil, a defesa pela ampliação do poder da escala local se
fortalece a partir do final dos anos 1980, com o novo pacto social e político
que se estabelece na Constituição de 1988, de forte caráter descentralizador e
municipalista.
O conceito de “desenvolvimento econômico local” é conformado nessas
circunstâncias para designar, genericamente, determinado conjunto de políticas, ações e iniciativas – conduzidas por essa combinação de atores que
envolve Poder Público, empresas e outros tipos de stakeholders – que visam
a expansão da base produtiva local, o crescimento econômico e a geração
de emprego. O debate em torno das práticas de desenvolvimento econômico
local é, portanto, bastante recente e envolve perspectivas muito variadas, que
tentaremos recuperar nessa breve revisão.
É possível distinguir, na literatura, a identificação de dois paradigmas
de experiências e reflexão acerca do desenvolvimento econômico local diferentes: “uma de reprodução da lógica capitalista global em escala localizada
e outra de experimentações contra hegemônicas” (Martins e Caldas, 2009:
216). Os dois paradigmas de desenvolvimento econômico local partem de
pontos de vista opostos: por um lado, a perspectiva da produção de riquezas,
priorizando ações que permitam a atração do grande capital internacional
para aumentar a arrecadação e o PIB municipais; de outro lado, a perspectiva
da redução de desigualdades, com foco em programas de geração de renda,
emprego e inclusão produtiva.
O primeiro paradigma decorre da vertente que enquadra a questão do
desenvolvimento econômico local na lógica de competição entre cidades. O
nexo está na crescente disputa para se tornar uma cidade global, ou seja, um
nó dos fluxos globais de capital e informação. Para isso, os governos locais,
segundo a cartilha, “não [teriam] outra escolha senão oferecer todos os tipos
de concessões – em termos de flexibilização do arcabouço de regulação, isenções tributárias ou até de investimentos diretos do próprio governo local para
atrair atividade econômica” (Klink, 2001:18).
A ansiedade pela captação de investimentos privados levou os governos locais a implementar políticas de city marketing, com base em estratégias
que visavam tornar a cidade mais atraente a esse capital volátil. No âmbito
do planejamento urbano, o papel exercido pelos grandes projetos urbanos
é central: a renovação urbana de áreas tidas como degradadas serviria à
constituição de novas centralidades de negócios, com torres de escritórios,
shopping centers e complexos turísticos, criando uma imagem de modernidade em sintonia com o terciário avançado global (Harvey, 1996; Nobre, 2000).
Em São Paulo, o avanço do complexo terciário ao longo do rio Pinheiros,
sob a ideologia da cidade global, é viabilizado pela aplicação do instrumento
das operações urbanas consorciadas durante a década de 1990. Esse avanço
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se deu sobretudo em função da flexibilização das regulações de uso e ocupação do solo, que permitiu a expansão do mercado imobiliário de escritórios,
espelhando experiências da década de 1980 como o Battery Park City, em Nova
York, e o Canary Wharf, em Londres. Uma das características desse paradigma de atração de investimentos no contexto de competição entre cidades
é justamente a reprodução de modelos e tipologias de políticas exercidas por
cidades norte-americanas ou europeias a despeito de especificidades locais.
Tal pensamento único localista (Arantes et al., 2012) se espalha por países da
América Latina através de consultores e organizações internacionais, que
difundem soluções carimbadas que se caracterizam, em geral, por receitar
uma ação concentrada e de exceção em recortes do território, em detrimento
dos problemas sistemáticos que afligem o cotidiano urbano.
Através dessas práticas, se consolida o que Harvey aponta como uma
transformação do papel dos governos locais do gerenciamento ao empresariamento (Harvey, 1996). É importante notar que essa nova forma de arranjo
da administração municipal, que pressupõe a inclusão de outros atores na
arena de debates junto ao Poder Público, abre espaço também para práticas
progressistas, na medida em que o entendimento da “cidade como corporação
coletiva” (Ibid.) pode ser aplicado a arranjos mais democráticos.
Vainer concorda com essa visão, apesar de criticar a pretensão de que
o poder local seria capaz de enfrentar os desafios das crises sociais e econômicas, colocando ser possível “propor o debate de alternativas que rompam
radicalmente com a perspectiva competitiva” para compor “um governo local
comprometido com os grupos sociais subalternos e voltado para a construção
de alternativas societárias” (Vainer, 2001: 149). Enquanto no paradigma da
competição entre cidades, o arranjo institucional corresponde a uma coalização entre governos locais e representantes do grande capital, sobretudo
imobiliário e do terciário avançado, no paradigma das experiências locais
contra hegemônicas os arranjos podem incluir moradores e pequenos empresários locais, sindicatos e organizações sem fins lucrativos.
Assim, o segundo paradigma de desenvolvimento econômico local que
observamos se estabelece com base nas experiências urbanas democráticas
empreendidas por governos locais progressistas. No Brasil, as gestões de
Olívio Dutra (PT, 1989-1992) em Porto Alegre ou de Luiza Erundina (PT, 19891992) em São Paulo marcam um período fértil de experimentação na escala
local para promover um modelo de desenvolvimento mais equitativo.
Na contramão dos investimentos concentradores que caracterizam as
práticas inseridas no paradigma da competição entre cidades, a cidade de
Porto Alegre implantou um Orçamento Participativo em 1989, visando interferir na lógica de investimentos públicos em infraestrutura, promovendo sua
descentralização em função do debate público. Em São Paulo, a inversão de
prioridades também marcou a gestão Erundina, com a ampliação dos orça-
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mentos da saúde, educação, transportes, abastecimento e habitação (Maricato, 1996). Essas experiências são resultado de uma “gradual compreensão
dos processos participativos e de restituição aos cidadãos do controle sobre
os seus espaços de desenvolvimento” (Dowbor e Bava, 1996: 7).
A partir de um recorte mais específico com relação à problemática
do emprego, Dowbor e Bava (1996) apontam políticas locais possíveis dentro
dessa perspectiva contra hegemônica. Citam, por exemplo: incentivos à constituição de um cinturão verde em torno das cidades, que pode se beneficiar de
sinergias entre pequenos produtores locais e o mercado consumidor urbano;
programas de simplificação burocrática para instalação e funcionamento
de pequenas e médias empresas ou de acesso a crédito em pequena escala; e
investimentos em infraestrutura básica, que podem em si absorver emprego
na construção civil. Além disso, evidenciam a estruturação de relações mais
próximas com o pequeno empresário ou empreendedor e a necessidade de
promoção e incentivo ao cooperativismo e à economia solidária como alternativas à lógica empresarial competitiva.
Martins e Caldas (2009) acrescentam outros exemplos, como o caso dos
distritos industriais e de serviços de São José do Rio Preto e do setor moveleiro da região das Serras Gaúchas. Esse conjunto de experiências, para os
autores, permite entrever “um espaço para experimentação e emergência de
novas formas de articulação entre os vários atores sociais e o âmbito local que
privilegiam iniciativas (...) que não reproduzem apenas formas de produção
capitalista e também não estão centradas em empreendimentos controlados
pelo Estado” (Martins e Caldas, 2009: 216).
A dualidade de paradigmas que permeia o conceito de desenvolvimento
econômico local é apontada também por autores internacionais. Hague et al.
(2011 apud Colantonio et al., 2014) registram a existência de práticas, por um
lado, que se enquadram na estratégia de “pro-business competition”, buscando
atrair investimentos e desenvolver uma cultura empresarial através de mega-projetos e incentivos fiscais; e, por outro lado, que se apoiam na visão de
“pro-poor economic development”, envolvendo moradores e empresários da
comunidade local para promover melhorias na qualidade de vida nos bairros
e gerar novas oportunidades de emprego.
Ainda que esses debates venham articulando sistematicamente as
dimensões da cidade e da economia, os instrumentos de planejamento urbano
tradicionais, como os planos urbanos e as leis de zoneamento, parecem ter um
papel marginal no conjunto de ações mobilizadas para alcançar os objetivos
enunciados no paradigma mais progressista do desenvolvimento econômico
local. O outro paradigma, da competição entre cidades, por sua vez, parece ter
cooptado os instrumentos da política urbana para viabilizar a regeneração
urbana por meio da flexibilização da legislação urbanística e dos grandes
projetos urbanos.
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O debate mais contemporâneo em torno do tema do desenvolvimento
econômico local, considerando o abismo que se estabeleceu ao longo das últimas décadas entre os dois tipos de experiências que descrevemos, buscam,
cada vez mais, desenhar alternativas que possam aliar os dois paradigmas,
de forma a promover processos mais abrangentes e multidimensionais – que
permitam, sim, a atração de novas empresas e talentos, mas em conjunção
com um processo de inclusão social e de caráter democrático.
Após apontarem a limitação de estratégias que recaíam unicamente na
implementação de projetos emblemáticos ou âncoras, novas linhas de desenvolvimento econômico local passam a enfatizar a importância da pequena e
média empresa, das articulações com agentes locais, do fortalecimento das
atividades produtivas modernas, no avanço da economia do conhecimento,
da cultura e da inovação e na absorção da perspectiva do desenvolvimento
sustentável e da economia verde (Colantonio et al., 2014; Katz e Bradley, 2013).
Ressaltam, também, a importância de abordagens que visam não somente
a ampliação da arrecadação municipal ou das riquezas produzidas, como
também da qualidade de vida nas cidades.
Dentre os documentos produzidos para a Conferência Habitat III, da
Organização das Nações Unidas, há um policy paper específico sobre o tema
das estratégias de desenvolvimento econômico urbano que incorpora esse
novo olhar (Habitat III, 2016). O documento reforça a importância da governança compartilhada entre agentes públicos e privados como meio para
fortalecer as economias locais e criar empregos sob uma perspectiva de
desenvolvimento inclusivo. Com relação especificamente às ferramentas de
regulação urbanística, o documento coloca que a leis de uso e ocupação do
solo devem acomodar um desenvolvimento de alta densidade, promovendo
cidades compactas e de uso misto. Buscando fazer a ponte entre os dois paradigmas que mencionamos, o documento da Habitat III recomenda, em suas
conclusões finais, que a comunidade global deve apoiar iniciativas para um
desenvolvimento econômico baseado na expansão do emprego e da melhoria
da qualidade de vida.
De uma forma ou de outra, os debates em torno do conceito e das
práticas de desenvolvimento econômico local abrangem um leque extenso
de práticas e iniciativas do Poder Público, da regulação do solo a políticas
fiscais. Colantonio et al. colocam que, “in practice, local economic development
strategies include place promotion, land and property initiatives, lobbying for
infrastructure funding, direct business subsidies, networking strategies, small-firm
support, flagship development projects, tourism promotion and related instruments
and policies” (Colantonio et al., 2014: 18). Assim, o caminho que esta pesquisa
trilhará não será de análise de uma estratégia de desenvolvimento econômico
local como um todo, mas sim de uma pequena peça desse quebra-cabeças – os
planos e regulações urbanísticas.
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PARTE II

ESTRATÉGIAS

CAPÍTULO 2

PRESERVAR (O OUTRO)
pôr ao abrigo de (algum mal, dano ou perigo); defender, resguardar
não destruir (algo ou a si mesmo); conservar, salvar (Houaiss, 2016)

Introdução
O planejamento urbano modernista se assenta sobre a ideia de organização da cidade através da
separação total dos usos. Defendem que, assim, seria possível torná-la mais eficiente. No manifesto urbanístico da Carta de Atenas, publicado em 1933 no IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), Le Corbusier apresenta um conjunto de noventa e quatro princípios deste
urbanismo funcionalista. No 15o item, introduz o zoneamento como a ferramenta que permitiria
colocar o princípio de separação dos usos em prática:
O zoneamento é a operação feita sobre um plano de cidade com o objetivo de atribuir a cada função
e a cada indivíduo seu justo lugar. Ele tem por base a discriminação necessária entre as diversas atividades humanas, cada uma das quais reclama seu espaço particular: locais de habitação,
centros industriais ou comerciais, salas ou terrenos destinados ao lazer (Le Corbusier, 1993: 55).
Essa visão marcadamente tecnicista de solução dos problemas urbanos contém, também, traços
ideológicos. Ao desconsiderar a complexidade das dimensões socioeconômicas e dos componentes históricos imbuídos na conformação das cidades, o urbanismo funcionalista se ancora em uma
crença positivista de atuação sobre as formas de organização urbana, incorporando o zoneamento
como instrumento de segregação, que coloca, como Rolnik sugere, “cada um no seu lugar” (1981).
Esse é o pano de fundo para este capítulo, que tem como objetivo realizar uma leitura da
interface entre os instrumentos de planejamento urbano e as atividades econômicas na cidade
tendo como ponto de vista a utilização das regulações urbanísticas como ferramenta de restrição
ao comércio e à indústria em determinados setores, a fim de preservar outros usos ou funções
urbanas.
Durante as décadas de 1920 e 1930, ao redor do mundo, espalham-se as experiências abrangentes com o zoneamento (Mancuso, 1980). De um urbanismo caracterizado pela utilização de
planos de melhoramentos e embelezamento, que determinavam as futuras grandes obras a serem
realizadas pelo Estado, passamos a uma prática urbanística na qual o papel do Estado é o de
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regulador da construção privada. Em São Paulo, esse deslocamento se realiza
somente em 1972, com a aprovação da Lei Geral de Zoneamento, fruto de um
trabalho interno ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura, sob coordenação do arquiteto Benjamin Adiron Ribeiro. Para Feldman, “o zoneamento
[de São Paulo] ocupa o lugar do plano enquanto prática: passa a atuar como
instrumento que responde às novas necessidades de controle dos setores
mais valorizados da cidade” (2005: 278). O zoneamento é, desde sua concepção
inicial, utilizado pelas elites para conservar seu modo de vida na cidade.
Assim, no contexto desse urbanismo funcionalista, se constrói uma
percepção da atividade econômica – e, sobretudo, da indústria – como
elemento gerador de impactos negativos à vida na cidade. Ou seja, em muitos
casos, as atividades econômicas afloraram como tema no debate urbanístico
somente na medida em que se queria assegurar a preservação de outra função
urbana. Dessa interpretação, decorre a visão de que seria preciso utilizar os
instrumentos de planejamento urbano para garantir a separação das atividades econômicas em relação a usos que devem ser preservados. Destacaremos
dois sentidos dessa leitura: por um lado, a visão da incomodidade em relação
aos usos residenciais; e, por outro lado, a dimensão da poluição das atividades
econômicas, do ponto de vista do debate da preservação ambiental.
Na perspectiva que orienta as leituras deste capítulo, o Estado se coloca,
através do zoneamento, na posição de regulador das atividades privadas para
restringir – e não promover – as atividades econômicas. Para Lascoumes e Le
Galès (2012), o Estado regulador seria também aquele mais alinhado a um
papel de guardião social dos interesses coletivos. No entanto, como veremos,
essa atribuição reguladora é muitas vezes cooptada por interesses de grupos
específicos, ao invés de atuar no sentido de garantir um futuro melhor para
a cidade como um todo.
No discurso apresentado na Carta de Atenas, os múltiplos usos da
cidade – habitação, atividade econômica, lazer – são abordados de maneira
relativamente uniforme, sem conferir uma importância superior ou prioritária a um ou outro uso. Já no caso da experiência do município de São Paulo, a
narrativa modernista de separação dos usos é em grande medida capturada
pelos interesses da classe hegemônica e traduzida em leis de zoneamento
que têm como objetivo central a preservação dos bairros residenciais de alta
renda. Isso decorre do histórico da construção do zoneamento em São Paulo,
que desde seus primórdios, na passagem do século XIX para o XX, já se dá a
partir de uma matriz de proteção aos locais de moradia da elite (Rolnik, 1997).
Vamos nos aprofundar nessa perspectiva na seção 2.1, recuperando a
trajetória que se inicia com as leis parciais, passa pela Lei dos Ruídos (1955) e se
consolida na Lei Geral do Zoneamento (1972). Aqui, abriremos uma exceção ao
nosso recorte temporal, para buscar na matriz de construção do zoneamento
alguns aspectos que são essenciais para fundamentar nosso argumento. Atra-
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vés de cartografias do uso do solo e dos perímetros do zoneamento, mostraremos como essas sucessivas regulações foram efetivas na preservação dos
bairros residenciais de alta renda, contendo a atividade industrial em determinadas áreas. Além disso, também descreveremos a face mais contemporânea deste conflito, isto é, o embate entre as associações de bairro, que defendem a manutenção do uso estritamente residencial de determinados locais, e
as associações de comerciantes, que buscam ampliar a demarcação de áreas
onde é possível exercer formalmente a atividade de comércio e serviços.
Enquanto na seção 2.1, o foco da análise está nas disputas sobre o
zoneamento municipal a partir do conflito entre os interesses de promover
atividades econômicas e preservar os bairros residenciais da elite, na seção
2.2 iremos abordar as tensões entre desenvolvimento econômico e proteção
ao meio ambiente, com destaque à construção das regulações de uso e ocupação do solo na legislação estadual. Ao contrário das discussões da primeira
seção, que se iniciam no começo do século XX, a questão ambiental ganha
centralidade mais tarde, somente a partir da década de 1970. Ainda em 1968,
no Plano Urbanístico Básico (PUB), por exemplo, era proposta a instalação
de uma centralidade sub-regional em Parelheiros, com a criação de cerca de
90 mil novos empregos no setor terciário e 80 mil empregos na indústria, em
uma área que hoje é destinada à preservação e recuperação de mananciais.
Durante a década de 1970, são aprovadas legislações ambientais de
grande importância na esfera estadual, quando a imagem da indústria poluidora passa a ocupar um espaço maior no debate público. Particularmente,
destacam-se as leis de controle da poluição e de criação das áreas de proteção
e recuperação de mananciais, ambas de 1976. Esse novo marco regulatório
institui uma série de restrições à instalação de plantas industriais em São
Paulo, que seriam asseguradas através do procedimento de licenciamento
ambiental realizado pela CETESB (atual Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo, instituída originalmente como Companhia Estadual de Tecnologia
de Saneamento Básico em 1973).
Na segunda seção deste capítulo, vamos investigar, primeiramente, a
construção da perspectiva do desenvolvimento sustentável no debate internacional, que também se dá a partir da década de 1970. Esse debate é central para
a discussão acerca do impasse entre, por um lado, o fomento à indústria e, por
outro lado, a preservação dos ativos ambientais. Nesse momento, os modelos tradicionais de desenvolvimento adotados pelas nações são colocados em
cheque. Em seguida, registramos como esse conflito se deu no percurso de
construção do zoneamento industrial metropolitano pelo governo estadual,
que se dá como desdobramento das legislações ambientais mencionadas
acima. Aproveitamos, também, para trazer outro componente a esse debate,
que é particularmente relevante no contexto da metrópole de São Paulo: as
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implicações sociais do conflito entre as restrições ambientais e a instalação de
indústrias nas franjas urbanas.

2.1

Preservar o uso residencial

2.1.1

Preservação dos bairros da elite na matriz do zoneamento

O zoneamento paulistano tem sua origem no final do século XIX, quando são
editadas as primeiras leis que determinam regramentos referentes às formas
de uso e ocupação do solo no município. O Código de Posturas Municipais
(1886), além de determinar critérios gerais para a vida na cidade, utiliza pela
primeira vez a definição de uma zona de incidência para um parâmetro específico de uso, como a proibição da instalação de habitações populares no perímetro de comércio da cidade. Outras leis subsequentes, durante a República
Velha, também vetaram alguns usos em determinados locais, como a Lei n.
86, de 29/12/1893, que proibiu estábulos no perímetro urbano. Foram editadas
ainda regulações que determinavam parâmetros morfológicos, como a Lei n.
111, de 21/09/1894, que definiu recuos mínimos para as edificações situadas na
avenida Paulista.
Esse conjunto de regramentos que constitui a origem do instrumento
do zoneamento na cidade de São Paulo foi utilizado, de forma geral, para
garantir um aspecto mais aprazível ao núcleo onde circulava a elite – o centro
e os bairros à oeste, em direção à avenida Paulista (Rolnik, 1997 e Nery Júnior,
2002). Sem carroças e habitações populares por perto, e com edificações aeradas e de padrão elevado, garantia-se assim uma paisagem urbana embelezada
a locais como o Campos Elísios, primeiro bairro nobre de São Paulo, onde os
barões do café instalaram suas mansões, e a avenida Paulista, com seus palacetes em estilo europeu.
Notamos que, entre 1886 e 1931, conforme atenta Nery Júnior (2002), as
normas de zoneamento não tratavam de forma simultânea da definição de
tipos de uso e parâmetros morfológicos de ocupação dos terrenos. É somente
a partir do Ato n. 127, de 1931, que as leis passam a atribuir esses parâmetros ao
mesmo tempo, aproximando-se do que é hoje o instrumento do zoneamento.
No Ato 127, onde se utiliza pela primeira vez o termo zoning, são demarcados
os setores da cidade (Jardim América e Higienópolis) onde só seria permitido
o uso de residências unifamiliares e onde deveriam ser obedecidos parâmetros como o recuo de seis metros do alinhamento da rua – ou seja, o padrão
de moradia da elite.
Embora estivesse prevista, no Ato 127, a possibilidade de constituição
de núcleos comerciais dentro desse setor, inspirados na ideia das unidades de
vizinhança, isso só poderia ocorrer com a anuência de, no mínimo, 75% dos
proprietários dos imóveis localizados em um entorno com um raio de 400
metros do ponto central desse núcleo. Esse dispositivo, como é possível supor,
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nunca foi utilizado, o que reforça a leitura de que, desde o início, sempre
houve uma resistência à entrada das atividades econômicas nos bairros residenciais tradicionais.
No próprio Ato 127, foi determinada a criação de uma comissão especial para elaboração de um zoneamento abrangente para a cidade, revelando
que já estava consolidada a visão de que era importante desenvolver tal
instrumento, ao invés de continuamente editar leis parciais. No entanto, isso
demorou muito a acontecer, devido à pressão das companhias loteadoras de
bairros residenciais de alta renda, que exigiam a garantia de proteção das
características de seus loteamentos e, assim, pressionavam pela instituição
de decretos parciais que regulavam somente seus territórios (Rolnik, 1997).
Nesse momento, o tema das atividades econômicas era periférico. As
indústrias, concentradas à leste do rio Tamanduateí e ao longo das ferrovias,
não apresentavam grande perigo à tranquilidade dos bairros residenciais, já
confinadas ao lado de lá pela geografia da cidade

(Mapa 2.1).

Com relação ao

comércio, como observamos acima, o Ato 127 chega a introduzir a questão da
atividade comercial e de serviços, porém de forma secundária e subordinada
aos interesses daqueles que moravam nos bairros da elite, sem considerar o
que seria importante para o funcionamento e a organização da cidade como
um todo. Em 1941, o Decreto-Lei n. 99 amplia o perímetro da zona de uso residencial e torna as restrições ainda mais rígidas, extinguindo a possibilidade
aberta pela Ato 127 de instalação de qualquer uso não residencial no interior
da zona. O Decreto 99 acaba por reforçar o caráter segregacionista do instrumento do zoneamento.
Como vimos, as leis editadas na primeira metade do século XX eram
parciais e fragmentadas (Feldman, 2005). Por um lado, havia aquelas regulações que eram parciais em relação à sua abrangência territorial, cobrindo
somente uma parte da cidade. Por outro lado, havia as leis que se limitavam a
tratar de aspectos específicos e pontuais da produção do espaço. A construção
de um instrumento de planejamento aplicável a toda a cidade torna-se uma
preocupação crescente nos debates urbanísticos da época.
Em 1947, é criado o Departamento de Urbanismo na Prefeitura de São
Paulo, com a missão de construir um plano abrangente, indo além dos planos
antecedentes, que se restringiam ao planejamento de obras viárias e de saneamento, e dos regramentos parciais de uso do solo. As divisões internas ao
departamento4 correspondiam às fases de elaboração de um plano (pesquisa
e diagnóstico, formulação de diretrizes, detalhamento e divulgação), em um
processo de americanização da administração pública (Ibid.). Porém, face à

4 Instituído pelo Decreto-lei 431, de 7 de julho de 1947, o Departamento de Urbanismo era
composto pela (i) Divisão de Pesquisas, Regulamentação e Divulgação, (ii) Divisão de Planejamento Geral, (iii) Divisão de Desenvolvimento do Plano, (iv) Divisão de Serviço de Biblioteca e
Arquivo, (v) Divisão de Serviço de Pesquisas Urbanas e (vi) Divisão de Serviço Técnico.
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Mapa 2.1 Leis parciais (1947-1957) e uso industrial da época (1957)
Zonas de uso residencial

Ferrovias

Uso industrial

Viário estrutural

Mancha urbana

Fonte: zonas de uso residencial: FELDMAN, 2005; uso industrial: SAGMACS, 1957
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 2.2 Leis parciais (1947-1957) e uso do solo residencial horizontal de alto padrão atual (2010)
Zonas de uso residencial (1947-1957)
Uso residencial horizontal de alto padrão (2010)

Fonte: zonas de uso residencial: FELDMAN, 2005; uso do solo: TPLC/PMSP, 2010
Elaboração da autora, 2017
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impossibilidade de encaminhar qualquer projeto de lei de amplo escopo à
Câmara, a estratégia de ordenamento urbano passa a se basear unicamente
na aprovação de “decretos silenciosos”, como sugere Feldman (2005).
Entre 1947 a 1957, uma profusão de decretos é editada, ampliando sucessivamente a demarcação das zonas, mas ainda sempre restrita a uma porção
específica da cidade – mesmo que a ocupação urbana, à época, fosse muito
mais ampla. Os decretos seguiam o padrão preexistente das leis parciais, ou
seja, delimitavam aqueles territórios onde se pretendia “bloquear, proteger,
fixar as características residenciais”, “que merecem, que exigem mesmo essa
proteção” (PMSP, Processo 107.093/54, fl. 3 apud Feldman, 2005: 164). A monofuncionalidade da zona só é rompida pela primeira vez em 1954, quando se
aprova a Lei 4.792 sobre o zoneamento do Pacaembu. Essa lei demarcava dois
tipos de zonas, a zona residencial e a zona comercial, além de definir parâmetros de ocupação do solo, incluindo o inédito coeficiente de aproveitamento.
Essa sequência de regulações foi bastante eficaz em seu objetivo de
preservar o uso residencial unifamiliar dos bairros de elite da cidade, confirmando a tese de Maricato de que temos, no Brasil, “planejamento para alguns,
mercado para alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, cidadania
para alguns...” (Maricato, 2012: 125). Se observarmos a sobreposição do uso
do solo atual em relação aos perímetros demarcados pelas leis parciais entre
1947 e 1957, veremos a correspondência entre alguns bairros de uso exclusivamente residencial horizontal de alto padrão e as zonas demarcadas na metade
do século XX – como Jardim Paulistano, Pacaembu, Alto da Lapa –, mostrando
como esses bairros já eram, desde aquelas regulações, protegidos (Mapa 2.2).
Assim, sob a égide da organização racional da cidade e com a justificativa de evitar conflitos entre usos incompatíveis na cidade industrial, ocultava-se um instrumento de profundo cunho ideológico. Ilustrações da época
(Figura 2.1) revelavam e difundiam o zoneamento como instrumento associado

a um conjunto de valores específicos, alinhados à forma como o instrumento
havia sido incorporado nos Estados Unidos, onde se entendia que as atividades econômicas – representadas por lojas e fábricas – eram inconvenientes
que sufocavam as residências particulares (Feldman, 2005).
Como vimos, até esse momento, o mosaico de leis parciais concentrava-se exclusivamente na demarcação de perímetros (ou na definição de vias) nos
bairros onde morava a elite. O restante da cidade não era objeto de regulação
– as áreas centrais, as várzeas ocupadas pelas indústrias ou os locais de moradia da população de baixa renda. As primeiras leis consideradas abrangentes
com relação ao território urbanizado da cidade surgem somente em 1955 e
1957: a Lei n. 4.805, de 29/09/1955, conhecida como a Lei dos Ruídos, e a Lei n.
5.261, de 04/07/1957, batizada de Lei dos CAs.
Feldman (2005) destaca que, embora tenham uma abrangência muito
maior em termos de território, essas leis ainda podem ser consideradas
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Figura 2.1 Ilustração sobre o zoneamento nos EUA, reproduzida no Brasil
Fonte: Dal Co, 1975 apud Feldman, 2005: 115

parciais na medida em que regulamentam apenas alguns aspectos do uso e da
ocupação do solo. No caso da primeira lei, trata-se de controlar a localização
de indústrias em função de seu horário de funcionamento e do ruído emitido;
já a segunda lei estabelece parâmetros para a construção em função do uso,
válidos para toda a extensão do território municipal: por exemplo, para o uso
residencial, valia o coeficiente de aproveitamento 4 e, para o restante dos
usos, 6, independente da localização – ou seja, prescindia de uma cartografia
de zonas. A seguir, vamos nos deter mais detalhadamente na Lei dos Ruídos,
pois é a primeira lei urbanística na qual uma atividade econômica aparece
como elemento central.

2.1.2

Delimitação de áreas industriais e a Lei dos Ruídos

Até então, o local das atividades econômicas, como o comércio e a indústria,
pouco importava às leis e decretos parciais de uso e ocupação do solo – desde
que não perturbasse a vida nos bairros residenciais da elite. Em 1955, a Lei
dos Ruídos traz para o primeiro plano a atividade industrial. O objetivo final
ainda é o mesmo daquele das leis anteriores: proteger as áreas residenciais.
No entanto, essa nova lei utiliza uma estratégia diferente daquela empregada
até então. Antes, a estratégia se assentava na definição de perímetros de uso
residencial onde não seria permitida a instalação do comércio e da indústria.
Agora, passa-se a demarcar, além das áreas residenciais, também os perímetros de zonas industriais. Enquanto no tratamento das residências, a delimitação de zonas servia como forma de barrar a entrada de outros usos, no caso
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das zonas industriais, os perímetros têm a função de reter a localização dos
estabelecimentos industriais àquelas áreas, mas sem impedir outros usos.
A iniciativa de restringir o local da indústria a determinadas zonas se
dá em função da emergência da perspectiva da incomodidade que essa atividade causa ao funcionamento da cidade, seja em função do tráfego gerado, da
poluição lançada ou do ruído emitido. Não haveria como entender a atividade
industrial na passagem da década de 1950 para 1960 de outra forma. Naquele
momento, se iniciava a transição ao período de industrialização pesada, estimulado por uma política de substituição de importações. As tradicionais fábricas
de bens de consumo não duráveis (como têxteis, de alimentos e calçados), que
marcaram o processo de industrialização da primeira metade do século em
São Paulo, tinham porte reduzido e já estavam estabelecidas em territórios
distantes dos bairros residenciais da elite, não apresentando grandes incômodos

(Figura 2.2).

Já no início da segunda metade do século, surgem esta-

belecimentos industriais de produção de bens de capital, como máquinas e
equipamentos, e outras fábricas de grande porte, que não só se instalavam
em terrenos muito maiores, como também geravam mais tráfego e poluição
do que as fábricas mais tradicionais (Figura 2.3).

Figura 2.2 Paisagem do Brás (1925)
Fonte: Desconhecida; Autoria: Gustavo Prugner

Figura 2.3 Fábrica da Walita na Grande São Paulo (c. 1960)
Fonte: Agência Estado
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Assim, a dimensão da incomodidade da indústria torna-se central para
a criação de critérios específicos para condicionar o uso e a ocupação do solo.
Para cumprir seu objetivo, a Lei dos Ruídos propõe a subdivisão da indústria
em quatro tipos: perigosa, incômoda, comum e de pequeno porte. As indústrias perigosas, ou seja, aquelas que envolviam eventos danosos à saúde –
explosões, produção de gases, trepidações –, eram permitidas somente “em
locais afastados” (art. 14). Já os demais tipos de indústria eram liberados em
função da zona demarcada: nas zonas exclusivamente residenciais, não era
permitida a instalação de nenhum tipo de indústria; nas predominantemente
residenciais, eram permitidas apenas pequenas indústrias; nas mistas, eram
liberadas indústrias comuns ou pequenas; e, por fim, as zonas fabris poderiam abrigar, além das demais, também as indústrias incômodas.
Para garantir o cumprimento do zoneamento, um dispositivo da lei
previa que o licenciamento das fábricas seria concedido após conferência de
conformidade com a Lei dos Ruídos e que multas poderiam ser outorgadas
quando verificadas a infração. Para operar essas regras, é instituída uma
Divisão de Fiscalização Industrial na Prefeitura. A criação deste aparato institucional revela como o foco da administração municipal, naquele momento,
era a fiscalização da atividade industrial – em contraposição ao seu fomento.
A lei é acompanhada de um mapa, onde são delimitadas as três zonas
– estritamente residencial, predominantemente residencial e industrial –,
considerando a zona mista como o restante do território (Mapa 2.3). A Lei dos
Ruídos incorpora os territórios já definidos como zonas residenciais nos decretos precedentes, ampliando seu perímetro para incluir os bairros do Butantã e
Morumbi (na outra margem do rio Pinheiros), uma extensão maior do bairro
de Pinheiros e o bairro do Campo Belo (em direção a Santo Amaro). Demarca,
também, zonas predominantemente residenciais de forma fragmentada pela
mancha urbana, em pequenas porções que se espalham por todas as regiões do
município. A única zona predominantemente residencial que rompe a grande
mancha de zona estritamente residencial corresponde às quadras ao longo da
avenida Rebouças. Já as zonas industriais têm uma delimitação mais contínua
no território, sobretudo ao longo das várzeas dos rios Tamanduateí e Tietê,
mas também em partes do entorno do rio Pinheiros. Por fim, há também uma
zona mista, que não é propriamente demarcada, correspondendo ao restante,
ou ao negativo, das outras zonas – procedimento que também será utilizada
para caracterizar a Z2 da Lei Geral de Zoneamento de 1972.
Com poucas exceções, a demarcação das zonas na Lei dos Ruídos ratificava a situação existente. Com relação às zonas estritamente residenciais,
a demarcação se dá fundamentalmente em função da localização dos bairros
de elite e dos loteamentos da Cia. City. Com relação às zonas industriais, a Lei
dos Ruídos demarca as planícies fluviais, que já constituíam o território de
ocupação das indústrias na metade do século (Mapa 2.4).
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Mapa 2.3 Lei dos Ruídos (1955)
Zona Estritamente Residencial

Zona Industrial

Zona Predominantemente
Residencial

Mancha urbana (1962)

Zona Mista
Fonte: Lei Municipal 4.805, 1955
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 2.4 Zona industrial da Lei dos Ruídos (1955) e uso industrial da época (1957)
Zona Industrial (1955)

Ferrovias

Uso Industrial (1957)

Viário estrutural

Mancha urbana (1962)

Fonte: Lei dos Ruídos: Lei Municipal 4.805, 1955; uso industrial: SAGMACS, 1957
Elaboração da autora, 2017
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Porém, é possível notar algumas variações a esse padrão. Primeiro, há
um braço da zona fabril que se desenrola ininterruptamente a montante do
rio Tietê, até alcançar os núcleos industriais existentes de São Miguel Paulista
e Ermelino Matarazzo. Trata-se da extensão de uma lógica – as indústrias
ocupando as várzeas dos rios principais – para um território que ainda não
era intensamente ocupado por esta. Pode-se levantar como hipótese que esse
gesto resultava, talvez, de uma visão mais prospectiva em termos do direcionamento da organização espacial das novas atividades industriais. Grande
parte desse território é, hoje, o Parque Ecológico do Tietê – mas, à época, os
conflitos com a questão ambiental não existiam. Outra exceção notável é a
região do Brás, onde ocorre o inverso: lá havia uma intensa atividade industrial, porém a lei não a demarcou como zona fabril. A caracterização do bairro
do Brás como de uso misto desde meados do século XX se relaciona com o tipo
de indústria da região, majoritariamente de pequeno porte e de baixa incomodidade, misturada ao uso comercial e de serviços.
Segundo Feldman, “o controle dos ruídos é a estratégia utilizada nos
Estados Unidos para aprovar as primeiras leis excluindo usos e grupos sociais
indesejados das áreas residenciais em fins do século XX” (Feldman, 2005: 178).
Ou seja, a definição de áreas para usos industriais na Lei dos Ruídos de fato
não tinha como objetivo incentivar ou garantir a permanência dessas atividades, apesar da euforia nacional em fortalecer esse processo de industrialização pesada, mas sim restringir a localização industrial. Um artigo no jornal O
Estado de S. Paulo, de 1956, não deixa dúvidas quanto a este objetivo, ao confirmar que “a maior preocupação da lei de zoneamento é preservar os bairros residenciais contra a invasão do comércio e da indústria” (O Zoneamento..., 1956).
Outra evidência está no posicionamento da Federação e Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP), principal instituição de
representação dos interesses dos empresários industriais, que ofereceu
resistência à regulamentação da Lei dos Ruídos, atrasando sua regulamentação em três anos, o que ocorrerá apenas através do Decreto Municipal n.
3.982/1958. Com receio do impacto negativo às indústrias existentes, a FIESP/
CIESP afirma que “o município não pode agir discricionariamente, prejudicando situações jurídicas definitivamente estabelecidas há muitos anos, nem
zoneando retroativamente, de molde a autorizar o fechamento de fábricas já
instaladas” (FIESP/CIESP, 1955 apud Nery Júnior, 2002: 99).
A Lei dos Ruídos, portanto, apesar de oferecer a primeira regulamentação das zonas industriais na cidade de São Paulo, não aplica essa política
no sentido de preservar ou incentivar a atividade industrial, mas sim com a
perspectiva de restringi-la. O objetivo central que se coloca é, ainda, aquele
de preservação dos bairros residenciais. Como veremos adiante, essa matriz
se mantém na formulação da primeira regulação completa de uso e ocupação
do solo da cidade – a Lei Geral de Zoneamento de 1972.
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2.1.3

A Lei Geral de Zoneamento de 1972

Após inúmeras tentativas de produzir uma lei abrangente de zoneamento
para a cidade de São Paulo, conforme relata Feldman (2005), o Departamento
de Urbanismo enfim consolida uma versão, elaborada por um grupo restrito
no interior do departamento, sob coordenação do arquiteto Benjamin Adiron
Ribeiro, técnico da Divisão de Planejamento Geral. A Lei Geral de Zoneamento
é formalizada na Lei Municipal n. 7.805, de 01/11/1972 – cerca de um ano após
a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), disposto
na Lei Municipal n. 7.688, de 30/12/1971. Em síntese, a lei dispõe regramentos com relação ao parcelamento, ao uso e à ocupação do solo, especificando
parâmetros e restrições de uso para diversas zonas, cujo conjunto cobria integralmente o território municipal. Ao longo das décadas seguintes, essa lei
será continuamente aprimorada e modificada para se adequar às dinâmicas
de transformação da cidade.
A lei utiliza as categorias de uso e zonas já definidas no PDDI, com
pequenas variações. Às categorias de uso propostas no PDDI, acrescenta
somente uma: a categoria de serviços especiais (S3), relacionada à atividade
logística, incluindo uso de garagens de ônibus, caminhões e frotas de táxis, e
terminais de carga e descarga de mercadorias. Além disso, também cria novas
subdivisões às demais categorias de uso. Com relação às zonas, incorpora as
mesmas denominações previstas no PDDI. A zona Z2 – de uso predominantemente residencial de densidade demográfica baixa – é a única não demarcada
no mapa, sendo representada pelo negativo das demais demarcações, isto é,
como todo aquele território que restou da delimitação das demais zonas.
A demarcação dos perímetros no território revela um descolamento
com relação às propostas de desenvolvimento urbano enunciadas nos planos
formulados anteriormente, como o Plano Urbanístico Básico (PUB) e o PDDI
(Mapa 2.5). Isso ocorre, porque o zoneamento passa a ser entendido como uma

ferramenta autônoma, separada do plano. Feldman (2005) afirma que há uma
substituição do plano pelo zoneamento como a ferramenta prioritária da
política urbana nesse momento, ao invés de uma relação de complementaridade entre esses dois instrumentos. Abandonam, assim, a missão original
do Departamento de Urbanismo, enunciada no final da década de 1940 como
sendo a de formulação de um plano geral para a cidade.
Ao contrário da estrutura urbana proposta no PUB e no PDDI, constituída por grandes áreas de baixa, média e alta densidade populacional e de
uma rede articulada de centralidades polares e lineares, o mapa da Lei Geral
de Zoneamento revela um território inteiramente fragmentado em pequenas
peças desconexas. A cartografia das zonas revela um padrão polinucleado e
disperso, com focos de adensamento nas zonas Z3, Z4 e Z5, com coeficiente
de aproveitamento máximo igual a 2,5, 3 e 3,5, respectivamente – e ainda com
possibilidade de elevar esse índice a 4, caso a taxa de ocupação fosse inferior
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Plano Urbanístico
Básico (1968)

Plano Diretor de
Desenvolvimento
Integrado (1971)

Lei Geral de
Zoneamento (1972)

Mapa 2.5 Modelos de estruturação urbana no PUB, no PDDI e na Lei Geral de Zoneamento
Fonte: PUB: São Paulo (cidade), 1968a; PDDI: Lei Municipal 7.688, 1971;
zoneamento: Lei Municipal 7.805, 1972 e acréscimos
Elaboração da autora, 2017
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ao máximo permitido por zona. No restante da cidade, o coeficiente máximo
era 1 ou 1,5. A nuvem de núcleos de Z3 espalhados pelo território não encontra correspondência na rede de centralidades proposta no PUB. Analisaremos essa questão com mais cuidado no capítulo 4, quando discutiremos as
abordagens dos planos e regulações urbanísticos com relação ao tema das
centralidades.
Feldman (2005) aponta que a regulamentação proposta na lei de 1972 não
causa grandes embates com a situação existente e, por isso, é pouco contestada. De forma geral, as zonas delimitadas consolidam os usos já existentes,
como é possível observar ao comparar o mapa das zonas de 1972 com a cartografia do uso do solo em 1968 (Mapa 2.6). Adota-se no zoneamento, portanto,
uma postura mais pragmática do que aquela pretendida pelos planos anteriores. O zoneamento serve mais como meio de consolidação do que já vinha
sendo realizado pela produção privada, do que como instrumento de indução
de determinado modelo alternativo de desenvolvimento urbano.
Até certo ponto, esse raciocínio se aplica ao tratamento do uso industrial, na medida em que são demarcadas as zonas industriais essencialmente
nas áreas já ocupadas pelas grandes indústrias na época. No entanto, como
veremos adiante, essa constatação é apenas verdadeira para aqueles estabelecimentos localizados nos territórios tradicionalmente industriais, às margens
das ferrovias e nas várzeas dos principais rios da cidade. Já as fábricas existentes pulverizadas pela cidade, sejam de pequeno ou grande porte, foram em
grande medida ignoradas pelo novo regramento, tornando-se desconformes
após a aprovação da lei.
Para regular o uso industrial, a Lei Geral de Zoneamento cria duas categorias de zonas industriais: a zona de uso predominantemente industrial (Z6)
e a zona de uso estritamente industrial (Z7). Além disso, também classifica as
indústrias em três tipos de estabelecimentos: a indústria não incômoda (I1),
a indústria diversificada (I2) e a indústria especial (I3). A categoria I3 abarcava os estabelecimentos que ofereciam perigos à vida humana ou ao meio
ambiente e, por isso, somente poderiam se instalar nas zonas estritamente
industriais. No momento da aprovação da lei, em 1972, não havia nenhum
perímetro demarcado como Z7. Conforme veremos no capítulo 3, somente em
1979 e 1981 é que serão criados os dois perímetros classificados como Z7 no
município.
Já os estabelecimentos enquadrados como I2 poderiam se instalar em
Z6 e Z7. Essa categoria “[implicava] na fixação de padrões específicos referentes às características de ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de
tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de vibrações e de poluição
ambiental” (art. 15). Aqui, o zoneamento adota o princípio da separação para
evitar conflitos entre fábricas consideradas incômodas e os demais usos da
cidade, em especial o uso residencial, proibindo a instalação desse tipo de

61

Lei Geral de
Zoneamento (1972)

Uso do solo (1968)

Mapa 2.6 Lei Geral de Zoneamento (1972) e uso do solo (1968)
Uso do solo:

Zoneamento:
Z1

Z5

Habitação unifamiliar isolada

Comercial

Z3

Z6

Habitação semi-isolada

Industrial

Z4

Z8

Edifícios de apartamentos

Institucional

Fonte: zoneamento: Lei Municipal 7.805, 1972; uso do solo: PUB, 1968
Elaboração da autora, 2017
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indústria em qualquer outro local. A utilização desse princípio consolida o
que já havia sido anunciado na Lei dos Ruídos de 1955: a regulação do território a partir da ideia de incompatibilidade de usos (Silva, 2014).
A ideia de incompatibilidade tem como base a noção de que a propriedade privada da terra está vinculada ao direito de usufruir de seus benefícios
(Barnett, 2011 apud Silva, 2014). Portanto, se uma atividade em determinado
terreno provoca transtornos ao proprietário de um terreno vizinho, está dada
uma situação de incompatibilidade. Porém, é evidente que esse raciocínio tem
lado – afinal, não necessariamente o incômodo é recíproco. Há uma escolha
a ser feita a respeito da perspectiva que será adotada, revelando que o instrumento não pode ser entendido como um mecanismo isento. No caso da indústria, adotou-se a perspectiva do uso residencial, resultando no isolamento das
indústrias do cotidiano da cidade.
Porém, diferente da legislação estadual – que, como veremos no
próximo capítulo, confere exclusividade ao uso industrial nas zonas designadas industriais –, a Lei Geral de Zoneamento não impede a instalação de
outros usos na Z6. No caso do comércio, era permitida a instalação dos três
tipos de comércio (C1, C2 e C3) na zona predominantemente industrial. Particularmente, o uso C3, referente ao “comércio não varejista de produtos relacionados ou não com o uso residencial, incluindo armazéns de estocagem de
mercadorias, entrepostos de mercadorias, terminais atacadistas, armazéns
de frio, frigoríficos e silos” (art. 15), só poderia se instalar em Z6, de forma
que o zoneamento provocou uma disputa entre indústrias e comércio atacadista pela localização na cidade. Em vistorias realizadas na década de 1980,
a equipe da Prefeitura confirmou que parte significativa dos terrenos industriais havia sido transformado em uso comercial de grande escala – alguns
desses estabelecimentos podiam até guardar uma relação com a dinâmica
industrial, como fornecedores de matéria prima, por exemplo, mas a maioria
só estava nesses locais porque não poderia formalmente se instalar em outra
zona.
Mas não foi somente o comércio que entrou na equação das zonas
industriais do zoneamento de 1972. Durante os debates na Câmara Municipal,
um vereador vê nessas zonas uma oportunidade para instalação de habitação de interesse social: em notícia no jornal, descobrimos que “o vereador
[Horário Ortiz] só espera que a Prefeitura diminua as exigências urbanísticas
para zoneamentos populares em áreas industriais para facilitar o acesso à
casa própria às camadas menos favorecidas da população” (Agora..., 1973).
Enquanto, por um lado, juntavam todos os esforços para conter a aproximação entre indústria e residências unifamiliares da elite, por outro lado, não
viam problemas em indústrias pesadas e moradias de trabalhadores dividirem o mesmo espaço na cidade.
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Diferente da indústria de maior porte designada pela categoria I2, a I1
é apresentada como aquela que poderia “adequar-se aos mesmos padrões de
uso não industriais, no que diz respeito às características de ocupação dos
lotes, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis
de ruídos, de vibrações e de poluição ambiental, com área construída máxima
de 250,00 (duzentos e cinquenta) metros quadrados por lote” (art. 15). Como
a indústria I1 é reconhecida por não apresentar incômodos à vida urbana, a
legislação permite sua instalação em qualquer local da cidade – exceto nas
zonas Z1, ou estritamente residenciais.
Com relação à classificação das indústrias I1, há dois pontos para os
quais devemos atentar. Primeiro, se a lógica por trás de impedir sua localização nas Z1 fosse garantir a preservação de bairros residenciais independente da faixa de renda, aplicando a ideia do bairro jardim a outros núcleos
da cidade, poderíamos argumentar que haveria por trás da proposta um princípio urbanístico geral a respeito do funcionamento da cidade. No entanto,
sabemos que a cartografia da Z1 somente reproduz os perímetros dos bairros residenciais da elite demarcados desde as leis parciais, além de definir
tipologias proibitivas a qualquer morador de outra classe social. Portanto,
entendemos que a legislação propõe que as indústrias de pequeno porte não
incômodas poderiam dividir o espaço com qualquer outro uso, mas não com
as residências das classes mais altas da sociedade, reforçando um padrão de
segregação socioespacial.
O segundo ponto se refere à inclusão de um parâmetro de área construída para definição do enquadramento de determinado estabelecimento
como I1. Conforme vimos, para que a indústria seja considerada I1 e, assim,
possa se situar em (quase) todo o território municipal, o estabelecimento deve
ter no máximo 250 m2 de área construída por lote. Dessa forma, mesmo que
determinado estabelecimento não apresente qualquer incômodo ao bairro
onde se localiza em função das atividades que empreende, se tiver mais do
250 m2, estará desconforme com relação à legislação. Esse ponto reflete o
descolamento entre a regulação proposta e a cidade real. Em artigo publicado em 1975, João Evangelista Leão, Coordenador Geral de Planejamento da
Prefeitura de São Paulo, indica que cerca de 85% das indústrias da época se
localizavam fora das zonas industriais Z6 e Z7 (Tabela 2.1).
À época, houve forte pressão da FIESP/CIESP para que o parâmetro de
área construída fosse alterado. Assim, em 1973, é aprovada a Lei Municipal n.
8.001, de 24/12/1973, que, dentre outras disposições, amplia o máximo de área
construída permitido para indústrias não incômodas em Z2 e Z3 para 500 m2.
Segundo Nery Júnior, “após a Lei 8.001/73, não mais se observou a atuação
da FIESP/CIESP ou de qualquer outra entidade representativa dos interesses industriais na discussão dos projetos de lei de alteração do zoneamento”
(Nery Júnior, 2002: 246), o que indica que suas demandas foram plenamente
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Tabela 2.1

Distribuição das indústrias por zona no Zoneamento de 1972

Zonas

Estabelecimentos
industriais

Área de terrenos de
uso industrial

Área construída de uso
industrial

Z6 – Zonas de Uso Predominantemente
Industrial

15%

35%

35%

Z7 – Zonas de Uso Estritamente Industrial

menos de 2%

menos de 1%

menos de 1%

Z2 – Zonas de Uso Predominantemente
45%
Residencial, de densidade demográfica baixa

20%

30%

Outras zonas

45%

35%

cerca de 40%

Fonte: adaptado de informações colhidas em Leão (1975)

atendidas por essa nova regulamentação. As alterações subsequentes relacionadas ao uso industrial se deram, na opinião do autor, para contemplar
demandas específicas de algumas indústrias, sobretudo com relação à demarcação de perímetros.
Os dados de Leão já nos mostram a notável proliferação de pequenas
unidades fabris pela cidade. Não encontramos uma cartografia detalhada do
uso do solo na época de elaboração do zoneamento de 1972, mas, se observarmos o mapeamento feito pela SAGMACS em 1957, já era possível notar a
presença dessas indústrias de pequeno porte espalhadas pelo território (Mapa
2.7), que acabam se tornando invisíveis em mapeamentos de uso do solo agre-

gado. Podemos observar, particularmente, que havia uma forte dimensão
produtiva em bairros que não são usualmente associados a este tipo de atividade, sobretudo nas Zonas Leste e Norte.
A Lei Geral de Zoneamento não foi eficaz no reconhecimento dessa
realidade. O zoneamento teve como foco a manutenção do status quo com relação às indústrias pesadas localizadas nos territórios tradicionalmente industriais, enquanto ignorava a existência de uma rede de estabelecimentos de
menor porte espalhados pela cidade. Segundo Silva, “o modo de regulação por
meio das classificações de uso do solo demonstra a distância entre a legislação baseada em uma racionalidade funcional (teórica) do território – na qual
usos podem ser tipificados e segregados –, e o real uso do território urbano
– onde há coexistência de diferentes usos” (Silva, 2014: 148). A matriz modernista de separação de usos minou as leituras possíveis da diversidade preexistente no tecido urbano, tão característica das formas de desenvolvimento
das cidades. Observamos um descolamento similar também no contexto das
atividades comerciais, conforme veremos a seguir.
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Mapa 2.7 Detalhe do uso do solo industrial (1957)
Uso industrial

Fonte: uso industrial: SAGMACS, 1957
Elaboração da autora, 2017
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2.1.4

Conflitos com corredores comerciais

Nas seções anteriores, nossa análise das regulações urbanísticas a partir da
perspectiva de preservação dos usos residenciais dos bairros onde mora a
elite de São Paulo estava concentrada na atividade industrial e na separação
entre os usos em função da incomodidade gerada por essa atividade. Podemos
observar um conflito similar também com relação às atividades de comércio e
serviço – em particular, quando conformam os chamados corredores comerciais.
Recentemente – com a redução da intensidade da atividade industrial
no município e, com isso, com a atenuação dessa pauta nas discussões das
regulações urbanísticas –, o conflito com o comércio ganhou significativa
centralidade nos debates em torno da elaboração de peças regulatórias da
política urbana municipal. Na última revisão do Plano Diretor Estratégico
(PDE), que se desenrolou entre 2013 e 2014, e na revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), entre 2015 e 2016, os holofotes da
mídia estiveram voltados majoritariamente a este tema. O conflito se dava
essencialmente entre os moradores das áreas delimitadas como Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), representados pelas associações de bairro, e
comerciantes e representantes da Prefeitura, que defendiam a demarcação de
áreas comerciais ao longo dos limites das ZER.
Embora esse impasse tenha ganhado destaque nas últimas décadas,
ele não é novo. No momento de constituição da matriz do zoneamento paulistano, o tema já transparecia, embora não fosse central. Conforme vimos anteriormente, no Ato 127, de 1931, previa-se a possibilidade de demarcação de
perímetros comerciais junto às áreas exclusivamente residenciais, seguindo
o modelo das unidades de vizinhança, desde que os moradores da área concordassem; porém, tal dispositivo nunca foi acionado, o que já nos dá indícios do
desinteresse (no mínimo) ou da aversão (no máximo) dos moradores de tais
bairros à proximidade com estabelecimentos comerciais e de serviços. Tal
abertura da lei foi logo anulada com a aprovação de nova regulação, o Decreto-Lei n. 99, de 1941, que proibiu completamente a instalação de qualquer uso
não residencial no perímetro das zonas protegidas.
A ideia das unidades de vizinhança foi desenvolvida no início do século
XX no contexto norteamericano e foi logo disseminada no debate urbanístico brasileiro, angariando grandes defensores como Anhaia Mello, que foi
responsável pela elaboração do Ato 127. A unidade de vizinhança seria um
núcleo autônomo em relação ao centro da cidade, com o objetivo de assegurar
perímetros com reduzido tráfego de automóveis (que começavam a causar
incômodos nas crescentes metrópoles) e garantir a distribuição das atividades e serviços cotidianos de forma mais próxima ao local de moradia e, assim,
promover maior racionalização dos deslocamentos pela cidade. Cada núcleo
seria constituído por um conjunto de habitações somado a espaços públicos,
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escolas e outros equipamentos institucionais de escala local e estabelecimentos de comércio, como farmácias, pequenos mercados e lojas.
Em São Paulo, a despeito dos esforços de Anhaia Mello, observamos
a dificuldade de implantar tal princípio no contexto de uma cidade já construída. É somente no caso de Brasília que o conceito é efetivamente aplicado,
através da disposição, no Plano Piloto, de conjuntos de quatro Superquadras
com edifícios residenciais e espaços livres intermeadas de faixas de comércio
e serviços locais, além de uma escola ao centro. É evidente que a aplicação
da ideia das unidades de vizinhança parece somente ser possível em Brasília
porque se trata de uma cidade pensada a partir uma tabula rasa. Gimenez
confirma essa observação, afirmando que as “unidades de vizinhança costumam ser episódicas, referem-se a oportunidades, parcelas isoladas ou vazias
das cidades” (Gimenez, 2009: 17), porém nunca se efetivaram em aplicações
sobre a cidade preexistente.
Enquanto as regulações parciais de uso do solo não tiveram sucesso na
constituição de novas centralidades comerciais a partir do modelo das unidades de vizinhança em São Paulo, outros regramentos foram bastante efetivos
na preservação de áreas consolidadas de comércio. Porém, como atenta Nery
Júnior, “somente aquelas [áreas comerciais] destinadas ao atendimento da
população de alta renda da cidade foram contempladas com a aplicação do
instrumento” (Nery Júnior, 2002: 104). Alternativamente, “o centro comercial
do bairro do Brás [de apelo popular], o mais importante subcentro comercial
da cidade, não foi contemplado com nenhuma norma de zoneamento” (Ibid.).
Nery Júnior se refere às regulações que definiram parâmetros de ocupação
do solo na área central à Oeste do rio Tamanduateí (o Triângulo Histórico), o
centro do comércio de luxo do início do século XX.
O debate sobre os corredores comerciais ganha maior destaque após
a aprovação da Lei Geral de Zoneamento de 1972. Nery Júnior (2002) aponta
essa questão como uma das três polêmicas principais do primeiro zoneamento abrangente da cidade, junto às discussões em torno do zoneamento
da periferia e das restrições ao uso industrial e comercial. Seguindo, de certa
forma, o princípio do corredor de uso múltiplo descrito no PUB, a Lei Geral de
Zoneamento criou a figura dos corredores comerciais, porém de forma dissimulada. Em seu Quadro n. 8, e não no texto da lei, são descritos trechos de vias
públicas cujos lotes lindeiros estariam enquadrados nos parâmetros definidos para as zonas Z2, Z3 ou Z4. Diversas ruas situadas em zonas exclusivamente residenciais, como a avenida Cidade Jardim, a rua Estados Unidos e
avenida Indianópolis, acabaram incluídas no quadro, de forma que os terrenos ao longo de sua extensão ganharam a permissão para abrigar usos não
residenciais. Assim que a lei foi instituída, os processos de aprovação de estabelecimentos comerciais nessas vias começaram a ser encaminhados e logo
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foram notados pelas associações de moradores dos bairros exclusivamente
residenciais, que revidaram fortemente.
Rapidamente, o debate tomou conta dos principais canais da mídia. Pela
primeira vez, os moradores de bairros residenciais de elite pareciam detectar
uma ameaça à tranquilidade de seus territórios de residência e circulação,
que antes haviam sido plenamente protegidos pelas leis parciais. Assim, o
tema da localização das atividades econômicas na cidade passa então a ser
debatido em função da perspectiva dos moradores dos bairros residenciais
de elite, que tinham um ponto de vista negativo sobre a instalação dessas
atividades, e não em função de uma discussão mais ampla sobre modelos de
estruturação urbana.
Por um lado, associações de moradores apelavam à Câmara Municipal para solicitar a revogação do dispositivo da lei que criava os corredores
comerciais. Em comunicado de 1973, o vereador Horácio Ortiz informa o
recebimento de “um extenso memorial assinado por dezenas de sociedades
amigos de bairros da Zona Oeste da cidade, em que solicitam a atenção do Sr.
Prefeito para o problema gravíssimo que foi a liberação dos chamados ‘corredores’ das áreas residenciais de São Paulo”, acrescentando que “essas falhas
da Lei de Zoneamento permitiram que o comércio imediatamente invadisse
esta área residencial que era verdadeiramente a obra prima urbanística de
São Paulo” (DOE, 4/4/1973: 62 apud Nery Júnior, 2002: 143).
Por outro lado, o vice-presidente da Câmara, Manoel Sala, argumentava
a favor dos corredores, afirmando que “a instalação de escritórios de prestação de serviços nos ‘corredores’ em zonas residenciais não prejudica[ria]
muito os moradores, pois não polui[ria] o ambiente e [viria a] proporcionar
vantagens àqueles que ali [tinham] imóveis. Isso porque os donos de imóveis
nessas ruas de tráfego intenso [poderiam] alugá-los a preços compensadores”
(Agora..., 1973). Nada mais apropriado do que apelar à lógica da valorização
imobiliária como argumento central para convencer aqueles que já entravam
no debate público a partir da perspectiva de preservação de seu patrimônio
particular, em detrimento de visões mais abrangentes da cidade.
Outro vereador, Celso Matsuda, argumenta pelo viés da regularização
de uma situação que já existia na cidade real:
Já havia em nossa cidade várias vias ao longo das quais se havia estabelecido
e consolidado um uso ou uma série de usos que diferenciavam seus terrenos
lindeiros das áreas ou dos quarteirões que lhe eram próximas. Os debates
passaram a ser, então, sobre quais os corredores efetivamente existentes e que
exigiam imediata formalização e sobre quais os que se encontravam em início
do processo de reformulação de usos, à revelia dos desejos das vizinhanças e
podendo ainda ser evitados, no interesse maior da cidade (DOE, 30/11/73: 55
apud Nery Júnior, 2002: 124).
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De fato, àquela época, parte dos setores que se pretendia regulamentar
como corredores comerciais já existiam enquanto tal. Em determinadas ruas
dos Jardins América, Europa e Paulistano, diversas residências já vinham
sendo transformadas em estabelecimentos comerciais ou de serviços de luxo,
em função do crescimento do fluxo de passagem por essas vias (Nery Júnior,
2002: 141). A localização privilegiada atraía diversos comerciantes, gerando
uma disputa intensa com os moradores, que ficavam incomodados com a
ampliação da movimentação próxima ao seu local de moradia.
Esse conflito parece reeditar-se continuamente na história do planejamento urbano em São Paulo (Figura 2.4). Em 1999, na capa do caderno Cidades,
do jornal O Estado de S. Paulo, podemos ler a manchete “Abuso ao zoneamento
abre guerra entre vizinhos”: um conjunto de reportagens aponta, por um lado,
o crescente número de conflitos judiciais entre moradores de áreas estritamente residenciais e comerciantes instalados irregularmente; e, por outro
lado, a busca pela construção de um consenso em torno da necessidade de
revisão da Lei Geral de Zoneamento, particularmente à luz desses conflitos.
Para alguém não familiarizado com o planejamento urbano, parece ser esse o
único desafio a ser enfrentado pelo zoneamento. A abordagem do tema pela
mídia reproduz o tratamento desigual que é dado, na produção dos instrumentos de planejamento urbano, aos conflitos de corredores comerciais em
Z1 (ou ZER) em relação aos demais temas estruturantes do desenvolvimento
da cidade, como a situação de suas áreas mais periféricas.
Enquanto essa polêmica, impulsionada pela mídia e pelas associações
de bairro, se concentrava em uma pequena região disputada da cidade, as
atividades de comércio e prestação de serviços espalhavam-se, na realidade,
por todo o território urbano, conformando corredores comerciais não só na
rua Colômbia ou na avenida Cidade Jardim, como também na avenida Jabaquara, na Zona Sul; na rua Celso Garcia, na Zona Leste; e na rua Itaberaba, na
Zona Norte – dentre tantas outras. A cartografia do uso comercial realizado
pela SAGMACS em 1957 e o mapeamento do uso do solo do PUB em 1968 revelam a multiplicidade de corredores comerciais existentes na cidade real, que
iam muito além daqueles próximos às Z1 (Mapa 2.8).
A maioria desses corredores existentes teve partes de seu território demarcadas como Z3, Z4 ou Z5 no zoneamento de 1972 – as áreas com
a permissão de maior densidade construtiva. Apesar das imprecisões cartográficas, a sobreposição do uso do solo comercial a essas zonas revela que,
de forma geral, há uma correspondência aproximada entre esses perímetros (Mapa 2.9). No entanto, podemos também observar como a característica
linear de alguns desses corredores se perdeu na demarcação do zoneamento,
que acabou estabelecendo perímetros fragmentados ao longo de algumas
ruas e avenidas, especialmente no caso das zonas Z3.
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Figura 2.4 Recortes de manchetes de notícias do jornal O Estado de S.Paulo
sobre a polêmica dos corredores comerciais no zoneamento
Fonte: Acervo O Estado de S.Paulo
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Mapa 2.8 Territorialidade dos corredores comerciais (1957 e 1968)
Uso do solo comercial

Fonte: estabelecimentos comerciais: SAGMACS, 1957; uso do solo comercial: PUB, 1968
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 2.9 Detalhes de corredores comerciais e das Z3, Z4 e Z5 da Lei Geral de Zoneamento (1972)
Fonte: zoneamento: Lei Municipal 7.805, 1972; uso do solo comercial: PUB, 1968
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Apesar da profusão dos corredores comerciais pela cidade, como a
maioria deles – à exceção daqueles que eram lindeiros às áreas exclusivamente residenciais – não causava grandes incômodos à elite, o tema da localização do comércio e dos serviços na cidade não foi de grande importância para a elaboração do zoneamento. As zonas que correspondiam a essas
áreas – Z3, Z4 e Z5 – eram meramente áreas onde se podia adensar construtivamente. Sua demarcação não causou polêmicas. Não havia sequer algum
dispositivo que incentivasse usos não residenciais nessas centralidades, a
fim de promovê-las como polos de empregos. Esses são, no entanto, somente
alguns apontamentos mais gerais sobre esse debate, pois voltaremos ao tema
das centralidades comerciais e de serviços no capítulo 4.
Recentemente, durante a revisão do PDE e da LPUOS entre 2013 e 2016,
novamente a presença constante das associações de bairro nas audiências
públicas reforçaram a continuidade do conflito entre bairros exclusivamente
residenciais, com padrão de ocupação de alta renda, e os corredores comerciais. A demanda central desses agentes ainda é suprimir a demarcação
de corredores de comércio e serviços ao redor dos bairros nobres, embora
houvesse também outras críticas específicas, como contra a liberação de
torres sem limite de altura em determinados locais da cidade. As associações
de bairro usufruíam de vários instrumentos para exercer a pressão pretendida: participação nas audiências, recolhimento de abaixo-assinados, ações
civis públicas e, principalmente, presença ativa nos meios de comunicação
de massa, como os principais jornais da cidade. A reprodução contínua dos
mesmos debates demonstra como o papel das elites na determinação dos
instrumentos de planejamento urbano foi desde o início – e ainda permanece
– muito significativa, pautando, ou restringindo, a localização das atividades
econômicas em função de seus locais de moradia.

2.2

Preservar o patrimônio ambiental

2.2.1

A perspectiva do desenvolvimento sustentável

Até meados do século XX, a preocupação com o meio ambiente não era expressiva no debate acerca do desenvolvimento das cidades e da economia. Desconsiderava-se a possibilidade de que a industrialização pudesse trazer malefícios, pois a ideologia dominante preconizava que o desenvolvimento material
era um objetivo absoluto a ser buscado pela sociedade. Os ativos ambientais
eram, nessa perspectiva, uma dádiva a ser usufruída para alcançar esse objetivo. A dimensão produtiva das atividades humanas, de fato, sempre guardou
íntima relação com o meio ambiente. Em primeiro lugar, nossas atividades
econômicas dependem do meio ambiente como fonte de insumos (que provém
de ativos ambientais, como os minérios do solo e a madeira da floresta) e
de energia para seus processos produtivos. Em segundo lugar, é no meio
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ambiente em que são depositados os resíduos da produção, seja na atmosfera,
no solo ou nas águas. É somente com a expansão vertiginosa da população e
da economia mundiais ao longo do século XX que a questão ambiental passa
a ocupar um espaço no centro dos debates sobre urbanização e desenvolvimento.
A comunidade científica foi a primeira a se organizar para trazer à
tona esse debate, levantando dados alarmantes sobre o aumento expressivo
da emissão de dióxido de carbono (CO2) no ar, destacando o aumento da taxa
de extinção de espécies animais e demonstrando os riscos de um futuro em
que diversas regiões do planeta viveriam sob stress hídrico. Os esforços da
comunidade científica internacional, que revelavam a vinculação entre as
alterações sendo provocadas aos ecossistemas do planeta e os modelos de
desenvolvimento levados à cabo pelos estados nacionais, têm sua expressão
e posicionamento mais influente no primeiro relatório do Clube de Roma
– grupo formado por industrialistas, políticos e cientistas que debatiam as
condições de desenvolvimento. O documento, intitulado “Os Limites para o
Crescimento” (The Limits to Growth, em tradução livre), é elaborado por uma
equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e publicado em
1972. Simulando as consequências do padrão de desenvolvimento praticado
e considerando a finitude dos recursos naturais, o relatório apresenta como
conclusão a necessidade de adoção de maior controle da expansão populacional e de redução do crescimento econômico. A tese defendida, de crescimento
reduzido, ia contra às teorias vigentes de crescimento econômico contínuo.
No mesmo ano de publicação do relatório do Clube de Roma, ocorreu
a primeira conferência internacional sobre o tema: a Conferência das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo. Os resultados demonstrados pelo relatório provocaram
grande impacto nas discussões da conferência. O Brasil, liderando um grupo
de países considerados subdesenvolvidos, oferece resistência à adoção da tese
enunciada no relatório, com o argumento de que se tratava de um mecanismo
que ampliaria as desigualdades internacionais e a dependência desses países
em relação àqueles em condição de maior desenvolvimento econômico. Na
ocasião, o próprio ministro Costa Cavalcanti afirmou que o objetivo do país
– que vivia o período do milagre econômico sob o regime militar – era “desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde”.
Consolidam-se, então, as bases de um impasse que dominará grande
parte do debate acerca da urbanização a partir de então: como conciliar o
crescimento econômico e a preservação dos recursos naturais? O desafio
encontra uma saída conceitual com a criação do termo desenvolvimento sustentável na Declaração de Cocoyoc, assinada na Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento em 1974. Originalmente, o conceito proposto era
de ecodesenvolvimento, formulado por Ignacy Sachs no ano anterior; porém,
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esse termo foi vetado pelo então secretário de Estado dos Estados Unidos,
Henry Kissinger, e substituído pelo termo aparentemente menos radical
de “‘desenvolvimento sustentável’, que os economistas mais convencionais
podiam aceitar sem receios, ao confundi-lo com o ‘desenvolvimento autosustentável’ (self sustained growth) introduzido tempos atrás por Rostow e confundido profusamente pelos economistas que se ocupavam do desenvolvimento”
(Naredo, 1996 apud Ferreira, 2010: 6). Ainda que de forma bastante genérica, a
ideia do desenvolvimento sustentável ancorava-se na perspectiva de construção de processos e meios de produção alternativos que permitissem o desenvolvimento econômico sem causar impactos significativos aos ecossistemas
naturais. Na prática, no entanto, os caminhos para viabilizar essa visão ainda
não estavam claros.
A crescente conscientização acerca das questões ambientais no debate
internacional impactou a elaboração de políticas públicas no Brasil. É
somente a partir das décadas de 1960 e 1970 que a geração de poluição pelas
atividades econômicas passa a ocupar um lugar mais central no campo das
regulações. Diversas peças legais são criadas para ampliar o controle público
sobre o impacto ambiental gerado, definindo parâmetros máximos para a
contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais com o descarte
de esgoto e substâncias nocivas, e para a emissão de gases poluidores na
atmosfera, com a queima de combustíveis fósseis ou outros processos produtivos. Tanto no exterior, como no Brasil, o principal mecanismo criado para
efetivação desse controle foi o licenciamento ambiental.
No entanto, segundo interpretação de Souza (2012), as primeiras regulações ambientais ainda enxergavam o meio ambiente somente como fonte de
recursos para as atividades econômicas, e não como um bem a ser preservado
em si. Normas federais, como o Código Florestal de 1965, “visavam à proteção
dos ‘recursos’ naturais (...) antes no sentido de se garantir que tais ‘recursos’
não fossem de tal forma agredidos a ponto de se ameaçar as atividades econômicas dele dependentes (estas sim, objeto direto da proteção legal), do que
necessariamente protegê-los como o bem em si mesmo considerado” (Souza,
2012: 4066). O contexto político e econômico do país explica essa intepretação, afinal, vivia-se um momento de intenso crescimento econômico pautado
pela expansão da indústria nacional. Dessa forma, embora os componentes
ambientais tenham ganhado relevo e destaque na época, o foco ainda estava na
garantia das condições para o fortalecimento e a expansão econômica do país.
Para a definição de políticas públicas, o impasse que se colocava era
entre promover e incentivar as atividades econômicas a qualquer custo –
entendendo que disso resultaria importantes benefícios para toda a sociedade
– ou criar mecanismos de preservação do meio ambiente. Naquele momento,
no Brasil, o meio ambiente ficou enfraquecido na equação. Na perspectiva do
Direito, chama atenção o fato de as atividades econômicas serem objeto de
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direito à época, enquanto o meio ambiente não. Por isso, a maior parte das
legislações se referia à preservação do meio ambiente a partir da perspectiva de seu papel para o desenvolvimento das atividades econômicas. Daí a
importância das mudanças estabelecidas pela Constituição de 1988, onde se
institui que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações” (art. 225). O meio ambiente passa, finalmente,
a ser considerado como um bem jurídico em si e, mais especificamente, um
bem de uso comum do povo, entendido, portanto, como um direito difuso
da sociedade. A seguir, veremos como essas tensões entre preservação do
meio ambiente e promoção de atividades econômicas estiveram presentes
no processo que se desdobrou no âmbito das regulações estaduais de uso e
ocupação do solo em São Paulo.

2.2.2 Marco regulatório ambiental e zoneamento industrial
metropolitano
A atividade industrial que se instalou em São Paulo sempre teve uma dimensão
poluente significativa. Ainda no início do século, um dos principais setores
industriais da cidade, o têxtil, tinha grande probabilidade de contaminação
do solo e da água, sobretudo em função dos processos produtivos de preparação, beneficiamento e tingimento dos tecidos. Algumas décadas depois,
no período em que se intensificou a política de substituição de importações
e atração de indústrias de bens de produção e consumo duráveis, o parque
industrial da cidade tornou-se substancialmente maior com a entrada de
estabelecimentos de indústria química e metalúrgica, que também geravam
resíduos altamente contaminados com metais pesados, solventes e ácidos,
além de emitir gases poluentes.
Embora os problemas da poluição fossem conhecidos, até 1968 não
havia sequer um órgão que pudesse exercer a função de controle sobre a
poluição emitida por essas indústrias. Os órgãos criados na esfera do governo
estadual ao longo da década de 1960 para lidar com o desenvolvimento industrial não tinham competência de monitorar a questão ambiental: a Comissão de
Industrialização do Estado e o Grupo de Descentralização Industrial tinham como
objetivo propor estratégias para promover a desconcentração industrial da
Grande São Paulo. O órgão que atentaria às questões ambientais seria criado,
enfim, pelo Decreto Estadual n. 50.079, de 24/07/1968, com o nome original
de Centro Tecnológico de Saneamento Básico, que mais tarde se tornaria a
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). A função principal
da CETESB é justamente exercer o controle e a fiscalização das atividades que
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geram poluição ambiental, sendo responsável, por exemplo, pela realização
do procedimento de licenciamento ambiental das atividades.
O primeiro foco de enfrentamento do tema foi a poluição do ar. Essa
preocupação decorria sobretudo da grave situação encontrada na Baixada
Santista, na região de Cubatão, onde o nível elevado de gases poluentes emitidos pelo complexo industrial começou a gerar casos de nascimentos de anencéfalos e destruição intensiva da vegetação da Serra do Mar, trazendo preocupações para o governo estadual. Paralelamente, emergia também o debate
sobre a poluição das águas, sobretudo das águas superficiais. Morinaga
comenta que “as questões relativas à poluição do ar e das águas têm ocupado
maior espaço e vêm sendo tratadas há mais tempo do que aquelas ligadas à
proteção do solo” (Morinaga, 2007: 8) porque, por um lado, essa poluição era
mais visível e, por outro lado, seus impactos na vida humana eram sentidos
mais rapidamente. Já a poluição do solo, resultante da gestão inadequada
dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias, não é percebida de forma tão
urgente a ser combatida pela legislação, ganhando destaque somente algumas décadas depois.
Logo após a criação da CETESB, durante a década de 1970, o governo
estadual instituiu uma série de regulações de proteção ambiental. Do ponto
de vista técnico, havia o eco do debate internacional sobre a perspectiva do
desenvolvimento sustentável, que aos poucos entrava nos discursos hegemônicos, disseminados sobretudo pelos organismos internacionais. Mas, da
perspectiva política, a divulgação de desastres ambientais e índices alarmantes (como a notícia de que Cubatão era a cidade mais poluída do Brasil ou de
que Mauá era mais poluída do que a Chicago, conhecida à época como a capital mundial da poluição), além das mortes causadas poluição, provocavam a
opinião pública, que, por sua vez, acabou exercendo uma forte pressão para
que o governo estadual adotasse medidas efetivas no controle dos impactos da
poluição ambiental gerados pela expansão da atividade industrial (Figura 2.5).
Primeiro, foram criadas as leis que estabeleceram as normas de uso e
ocupação do solo nos perímetros de proteção e recuperação dos mananciais
(Leis Estaduais n. 898, de 18/12/1975 e n. 1.172, de 17/11/1976 e Decreto Estadual
n. 9.714, de 19/04/1977). Extrapolando os limites municipais, as leis inovaram
ao propor a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Essencialmente, essa legislação definiu restrições a diversos usos em função da categoria das áreas: por exemplo, para faixas de primeira categoria, contíguas
aos cursos d’água, são permitidas somente atividades como pesca e esportes
náuticos e é proibido o desmatamento e qualquer construção que não esteja
vinculada à proteção dos mananciais; nas faixas seguintes, outros usos já são
permitidos, como o industrial, porém somente aqueles inseridos nas categorias permitidas pela CETESB.

78

Figura 2.5 Caricatura da indústria no jornal O Estado de S. Paulo (1975)
Fonte: Andreoli, 1975

A Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) equivale a
aproximadamente 40% do território da Grande São Paulo: dos 39 municípios
que compõem atualmente a Região Metropolitana, 25 deles estão parcialmente ou completamente inseridos nessa área

(Mapa 2.10).

As restrições

impostas à implantação industrial nessas regiões levarão, a partir de então,
a muitos conflitos entre os municípios que têm grande parte de seu território
em APRM e o Governo do Estado, por se sentirem prejudicados em termos de
arrecadação municipal: o orçamento fica consideravelmente comprometido
sem a possibilidade de arrecadação de impostos das indústrias que poderiam
se instalar em seus perímetros municipais e agora não podem mais. Além
disso, há ainda as tensões causadas pelas restrições a parcelamentos pela lei
de proteção de mananciais, que dificultavam a atração de novos empreendimentos imobiliários, que, por sua vez, também representavam fontes alternativas de arrecadação para as prefeituras. Até hoje, esses conflitos continuam
a ocupar as mesas de negociações entre poderes.
Se, por um lado, o governo estadual criou enorme aparato institucional
para regular a atividade industrial nas áreas de proteção de mananciais e
garantir a execução da lei referente a essas atividades através da CETESB,
por outro lado o controle sobre a ocupação urbana de forma abrangente
ainda ficou delegado aos governos municipais. No entanto, os parâmetros da
79

APRM e municípios
da Região
Metropolitana de
São Paulo

APRM, uso industrial
e áreas de média e
alta vulnerabilidade

Mapa 2.10 Área de Proteção e Recuperação de Mananciais e vulnerabilidade na RMSP
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Fonte: APRM: Emplasa, 2002; vulnerabilidade: IPVS/Seade, 2010
Elaboração da autora, 2017
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regulação estadual, muito restritivos para os interesses imobiliários, acabaram por destituir essa porção do território de valor para o mercado formal,
promovendo, assim, a instalação de loteamentos irregulares onde aqueles
sem acesso a moradias em localizações melhores encontraram um teto para
se abrigar (Maricato, 2003). Assim, o objetivo inicial de proteger as áreas de
mananciais, anunciado pela legislação estadual, não foi atingido, pois os
governos municipais, sobre quem recaía a competência de gestão do solo, não
eram capazes de – ou não os interessava – impedir essa ocupação urbana,
marcada pelos altos índices de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental
(Mapa 2.10).

Além da lei de proteção da área de mananciais, o governo estadual também criou o Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio
Ambiente (Lei Estadual n. 997, de 31/05/1976 e Decreto Estadual n. 8.468, de
08/09/1976). A lei e o decreto estabelecem padrões máximos de lançamentos
de poluentes na atmosfera, na água e no solo, além de instituir procedimentos
de licença ambiental prévia, de implantação e de operação, bem como as penalidades devidas no caso de desconformidade com a lei. É somente a partir da
aprovação dessa lei que se torna obrigatório o licenciamento ambiental das
atividades industriais – ou seja, até 1976, não havia qualquer controle sobre
essa questão.
Com essa nova lei em mãos, a CETESB passou a aplicar os processos de
licenciamento e uma série de programas de redução de emissão de poluentes,
exercendo, de forma pioneira no país, um controle rigoroso sobre a produção
industrial. Recentemente, no entanto, a CETESB deixou de ser o único órgão
responsável pelo processo de licenciamento. Nas cidades de grande porte, a
própria Prefeitura Municipal se tornou responsável por essa atividade: no
caso do município de São Paulo, por exemplo, o licenciamento é, desde 2014,
realizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA),
que constituiu um Grupo Técnico de Avaliação de Impacto Ambiental de
Atividades Industriais.
Após a constituição desse extenso aparato legal e institucional de
regulamentação e controle dos impactos sobre o meio ambiente ao longo da
década 1970, os técnicos do governo estadual passaram enfim à elaboração de
uma regulação de uso e ocupação do solo industrial – o zoneamento industrial metropolitano. A opção por este instrumento decorre, a princípio, de
uma orientação federal expressa no Decreto-Lei n. 1.412, de 31/07/1975, que
dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais. O decreto-lei impõe que, “nas áreas críticas, [seja] adotado
esquema de zoneamento urbano, objetivando, inclusive, para as situações
existentes, viabilizar alternativa adequada de nova localização, nos casos
mais graves, assim como, em geral, estabelecer prazos razoáveis para a instalação dos equipamentos de controle da poluição” (art. 4).

81

CAP. 2
PRESERVAR (O OUTRO)

A metrópole de São Paulo é indicada como uma dessas áreas críticas,
onde se deveria fazer uso do zoneamento para controle da poluição ambiental. Portanto, o modelo inicial da legislação de uso do solo industrial para a
Grande São Paulo estava orientado pelos princípios de contenção dos impactos ambientais. Representantes da Emplasa confirmam que “desde as primeiras reuniões, a equipe de estudos encarregada de elaborar o projeto teve
presente a problemática da poluição” (São Paulo [estado], 1979: 17).
De fato, o zoneamento industrial metropolitano incluiu elementos
importantes ligados a essa pauta. O principal componente relacionado à
dimensão ambiental incluído como critério para definição das zonas industriais foi a poluição atmosférica. Essa observação comprova o que havia sido
mencionado anteriormente referente à predominância desse aspecto em
detrimento à questão da poluição do solo nesse momento. O direcionamento
dos ventos, por exemplo, é apresentado como fator determinante para definição das zonas, pois influenciava na condução da poluição do ar e, consequentemente, no nível de incomodidade das indústrias. Além disso, os estabelecimentos industriais também foram classificados em função de seu processo
produtivo, levando em consideração os níveis de emissões ou lançamentos de
poluentes e a fonte de suas matérias primas.
No entanto, conforme veremos com mais atenção no capítulo seguinte,
a versão final da lei, apesar de incluir tais dispositivos de controle da poluição
ambiental, teve seus objetivos centrais reorientados à promoção da atividade
industrial na Grande São Paulo. Após a versão preliminar da lei ter sido encaminhada para exame do Governador, “por [sua] determinação, o projeto foi
ampliado no seu escopo, mediante a inserção de um Capítulo estabelecendo
uma política estadual de incentivos para o desenvolvimento industrial na
Região Metropolitana como parte do desenvolvimento industrial do Estado”
(Ibid.: 11).
Os próprios representantes da Emplasa destacam a mudança de direcionamento da lei, com a justificativa de que “a poluição não era prerrogativa
exclusiva das indústrias”, já que os automóveis também emitiam uma porção
considerável de poluentes na atmosfera com a queima de combustível, e de
que “levantamentos econômicos [mostravam] que uma política agressiva de
contenção do crescimento da Grande São Paulo poderia colocar em risco o
próprio crescimento econômico do país”. “Por essa razão”, continuam, “todos
os elementos do zoneamento passaram a ter como referência a ideia de que a
lei não poderia propor nenhuma medida que implicasse alteração radical do
crescimento econômico” (Ibid.: 17).
O novo posicionamento assumido na elaboração do zoneamento industrial metropolitano se explica em função do contexto político da época. Como
vimos na seção anterior, a orientação geral adotada pelo governo federal era
de manter os incentivos à expansão industrial e evitar criar amarras ao seu
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desenvolvimento – o desafio da poluição, segundo o próprio ministro Costa
Cavalcanti, poderia ser enfrentado depois. Como se tratava de um período de
regime militar, havia um alinhamento entre aqueles que ocupavam os cargos
de liderança no Poder Executivo, de forma que o Governador era por extensão
a voz dos interesses do governo central. Assim, nada mais natural que a política industrial do Estado, através do instrumento do zoneamento, traduzisse
os anseios do governo militar do país, descolando-se da preocupação com os
impactos ao meio ambiente que havia originado sua formulação em primeiro
lugar. Além disso, na segunda metade da década de 1970, os sinais da crise que
eclodirá nos anos 1980 já estavam presentes e, assim, não se queria criar mais
empecilhos à instalação de atividades econômicas, mas sim incentivá-las.
A tensão que verificamos entre a promoção da indústria e a preservação do meio ambiente no caso da construção do zoneamento industrial
metropolitano teve, ainda, repercussões na dimensão social que devem ser
levantadas. A condução de um processo de industrialização intenso durante
o regime militar sem o acompanhamento adequado de políticas habitacionais necessárias para suprir a demanda dos milhares de trabalhadores que
migravam para São Paulo, conforme já destacamos brevemente, resultou em
um padrão de segregação socioespacial marcado pela autoconstrução em
loteamentos periféricos. Tais loteamentos, irregulares, se davam justamente
naqueles terrenos que não interessavam ao setor imobiliário formal, em
função das restrições definidas pela legislação estadual de proteção às áreas
de mananciais.
As restrições serviam também às indústrias, de forma que as Zonas
de Uso Predominantemente Industriais (ZUPI) demarcadas pelo zoneamento industrial metropolitano respeitavam os limites da área de proteção
de mananciais

(Mapa 2.11).

As indústrias também se mantiveram fora dessas

áreas (já que, em geral, atuam dentro de contextos formais), concentradas nos
perímetros demarcados como ZUPI. No entanto, podemos notar a existência
de zonas industriais quase contíguas ao perímetro da APRM, como as ZUPIs
junto ao canal de Jurubatuba, na Zona Sul do município de São Paulo, e em São
Bernardo do Campo e Mauá. Não podemos ignorar, portanto, que a presença
das indústrias – e, portanto, das oportunidades de emprego industrial – junto
às áreas de proteção de mananciais também exerceu enorme pressão sobre
essas áreas como local de moradia dos trabalhadores. Assim, a combinação
da oferta de emprego próxima, associada à desvalorização dos terrenos no
mercado imobiliário formal, resultou na extensa ocupação das franjas urbanas em áreas de proteção ambiental. Hoje, estima-se que uma população de
cerca de 2 milhões de pessoas resida nas áreas de proteção de mananciais.
Portanto, o impasse que se coloca no contexto da metrópole de São
Paulo entre incentivar indústrias ou proteger o patrimônio ambiental, ainda
hoje, se dá não somente com relação à dimensão da poluição, como também
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Mapa 2.11 ZUPIs do zoneamento metropolitano (1978) e Área de Proteção de Mananciais (1976)
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (1976)
ZUPI 1 do zoneamento metropolitano (1978)
ZUPI 2 do zoneamento metropolitano (1978)
Áreas industriais (2002)
Fonte: ZUPIs: Lei Estadual 1.817, 1978; APRM e uso industrial: Emplasa, 2002
Elaboração da autora, 2017
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em função da perspectiva social. Se, por um lado, as regiões mais distantes do
centro expandido de São Paulo eram aquelas mais carentes de oportunidades
de empregos, é também nessas áreas onde o desafio ambiental se colocava
de forma mais visível. Assim, a localização de indústrias em territórios mais
afastados, próximos a áreas de proteção ambiental (ainda que fora delas),
permitia o acesso de trabalhadores a empregos, mas, ao mesmo tempo, provocava a devastação do patrimônio ambiental a partir de ocupações irregulares,
daqueles que não conseguiam se inserir no mercado formal de moradia.
Por causa dessa complexa imbricação de questões, Martins (2011)
evidencia que a fronteira do impasse entre desenvolvimento econômico e
proteção ambiental está na dimensão social. A autora coloca que “é fundamental assumir que, sem forte investimento e prioridade ao desenvolvimento
social, será impossível conseguir condições ambientais minimamente razoáveis, ainda que toda a poluição industrial seja rigorosamente controlada – o
que já vem progressivamente ocorrendo” (Martins, 2011: 60). Nesse mesmo
sentido, para pensar os desafios colocados pelo conceito de desenvolvimento
sustentável no Brasil, Ferreira e Ferrara (2012) propõem vincular ao conceito
de cidade sustentável o propósito de promover a justiça socioambiental. Os
autores alertam para o fato de que, “para além da dimensão mais ‘clássica’
dos impactos ambientais da industrialização, que havia ocorrido nos países
do Norte, os do Sul [têm] que enfrentar as consequências da acentuada desigualdade social” (Ferreira e Ferrara, 2012: 18).
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RESERVAR
pôr de parte; ficar de reserva; guardar, poupar
pôr à disposição de; destinar, conceder (Houaiss, 2016)

Introdução
No decorrer da década de 1950, a população da cidade cresceu a uma taxa média de 5,7% ao ano,
alcançando a marca de 3,8 milhões de habitantes em 1960. A economia da cidade consolidava seu
caráter industrial, com 44% dos empregos no setor secundário e com o avanço da industrialização
para setores mais avançados – máquinas, equipamentos e indústria automobilística. São Paulo
expandia-se também para o alto, com a verticalização do centro, onde a dinamização comercial e
cultural era intensa. Segundo Feldman (2005), havia visões divergentes sobre a forma de enfrentar o desafio do crescimento urbano naquele momento: enquanto Anhaia Mello propunha delimitar e conter a expansão da cidade, Prestes Maia defendia um ajuste constante ao crescimento
(e não seu estancamento) a partir da extensão contínua da infraestrutura e das obras públicas.
Embora houvesse tais divergências sobre a posição a ser adotada frente ao espraiamento urbano,
não havia dúvidas sobre a importância de manter a atividade industrial na cidade, que era a base
da economia local.
Nas décadas seguintes, embora a taxas mais baixas, a cidade continuava a se expandir de
forma intensa: nos anos 1960, a população cresceu a uma taxa média de 4,6% ao ano, e na década
de 1970, a 3,7% ao ano. Essa explosão urbana, em grande medida provocada pela ampliação das
oportunidades de emprego industrial na locomotiva do país, trouxe à pauta o problema da expansão desenfreada – tanto do setor informal, cada vez mais distante do centro, como da atividade
imobiliária, nas áreas centrais mais valorizadas. A disputa pela localização na cidade entre os
múltiplos usos urbanos – residencial, comercial, industrial e de lazer – se tornava mais acirrada,
despertando a atenção, no âmbito do planejamento urbano, para o tema da reserva de terras para
determinados usos prioritários.
Assim como o capítulo anterior, este também tem como foco o instrumento do zoneamento.
Porém, ao contrário do capítulo 2 – onde observamos o uso deste instrumento como ferramenta de
restrição à instalação de atividades econômicas em determinados locais da cidade, notadamente
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nos bairros residenciais da elite –, vamos agora investigar uma estratégia de
utilização diferente do mesmo instrumento. Dessa forma, podemos evidenciar que não há objetivos intrínsecos a determinado instrumento técnico,
já que este pode ter variadas formas de aplicação em função dos agentes e
do contexto em que é mobilizado. Neste capítulo, revelaremos como, tanto
no âmbito municipal, como no estadual, o zoneamento foi também aplicado
como ferramenta de reserva de terras para a atividade industrial, com o objetivo de assegurar espaço para sua instalação na cidade.
Na literatura do planejamento urbano, há um extenso debate sobre a
utilização do zoneamento para fins de reserva de terras no âmbito das políticas habitacionais, onde se discute o papel da demarcação de Zonas Especiais
de Interesse Social (ZEIS) como forma de viabilizar um parque fundiário bem
localizado para a produção habitacional destinada às faixas de renda mais
baixas (Rolnik e Santoro, 2013). Enquanto nesse campo o debate é prolífico,
não encontramos muitos estudos acerca do uso de instrumentos de política
fundiária através do zoneamento para outras políticas setoriais – e particularmente, para o tema do desenvolvimento econômico. Ainda assim, defendemos que o zoneamento vem sendo mobilizado como instrumento de reserva de
terras para atividades econômicas na cidade. Neste capítulo, vamos investigar
como essa forma de utilização do instrumento se deu, tanto no governo municipal, como no estadual, buscando evidenciar seu alcance e suas limitações.
Vamos investigar essa questão com foco na atividade industrial, a
partir de duas perspectivas. Primeiro, na seção 3.1, retomaremos a análise
das leis municipais de zoneamento para avaliar em que medida a demarcação
das zonas industriais esteve relacionada com uma política de preservação do
parque industrial municipal, seja assegurando o território já ocupado pelas
indústrias, ou delimitando novas zonas para acomodar indústrias localizadas
no município que se situavam em locais incompatíveis com suas atividades
e que, por isso, precisavam ser realocadas. Nesse percurso, analisaremos as
leis de 1972, 2004 e 2016, buscando abordar as disputas que se fizeram sobre
esse instrumento.
Já na seção 3.2, apresentaremos dois casos em que o zoneamento foi
desenhado para reservar terras para atrair novas indústrias (não só para
garantir a permanência daquelas já instaladas), com o objetivo de ampliar o
parque industrial existente. Analisaremos o zoneamento industrial proposto
pelo Governo do Estado de São Paulo em 1978, que se situa em uma linha tênue
entre a estratégia de restrição e de atração de indústrias em função das forças
que operaram sobre a elaboração dessa regulação, e o caso específico do Polo
Industrial de Itaquera, no município de São Paulo, onde se propõe a constituição de um distrito industrial desde o Plano Urbanístico Básico (PUB), de 1968.
O início da década de 1970, que serve como ponto de partida para este
capítulo, caracterizou-se por uma significativa expansão econômica com base
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no aumento de exportações da produção nacional. Nesse período, que ficou
conhecido como milagre econômico, a concentração industrial na Grande São
Paulo atingiu seu ápice: em 1975, a produção da metrópole representava cerca
de 70% do valor da produção industrial do Estado e quase 40% da produção
do país (Gonçalves, 1994 apud Baldoni, 2002: 25). Além da concentração espacial, a atividade industrial na metrópole também passava por um processo de
diversificação desde a década de 1950, com a entrada das indústrias pesadas
de bens de produção.
Visando reverter os desequilíbrios regionais desse desenvolvimento, o
governo federal lançou políticas de descentralização industrial, preconizadas
pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) e motivadas também pelos
problemas de congestão das grandes metrópoles (Grillo, 1997). O governo federal realizou investimentos em infraestrutura e indústrias de base e adotou uma
política de financiamento seletivo para determinadas regiões, a fim de promover a desconcentração da Grande São Paulo (GSP). O Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), por exemplo, suspendeu a concessão de benefícios e
incentivos às indústrias que pretendiam se instalar na GSP na Resolução n.14,
de 1977. No entanto, autores apontam certa ambiguidade nas ações empreendidas pelo governo federal, na medida em que eram criadas excepcionalidades
a ponto de descaracterizar as intenções iniciais da resolução, como a liberação
de 22 ramos industriais para instalação na GSP (Garcia, 1983).
O governo estadual, espelhando as ações do governo central – que, na
época, era um regime militar –, também lança políticas para a descentralização da indústria. Durante as décadas de 1970 e 1980, são realizados diversos estudos e propostas de constituição de distritos industriais em cidades
no interior do estado, além do aumento dos investimentos na expansão da
infraestrutura, sobretudo rodoviária, do estado. No entanto, veremos como a
política de desconcentração industrial empreendida pelo Governo do Estado
também guarda um caráter ambíguo, que é incorporado pelo zoneamento
industrial metropolitano (Lei Estadual n. 1.817, de 27/10/1978). Por um lado,
buscava-se, com o zoneamento, restringir as atividades industriais com a
instituição de mecanismos de controle da poluição, fomentando a desconcentração das indústrias que não se enquadravam nesses parâmetros; mas, por
outro lado, o zoneamento também promoveu uma demarcação extensiva de
zonas para reserva de terras nos eixos prioritários de expansão industrial.
No município, ainda na década de 1970, começava a se fortalecer como
consenso a ideia de que não era mais possível expandir a atividade industrial
em São Paulo. Crescia a preocupação com a dimensão dos desafios de uma
cidade cuja população havia aumentado em 4 milhões de habitantes somente
entre 1950 e 1970. O próprio Prefeito de São Paulo à época, Figueiredo Ferraz,
proclamava que “São Paulo precisa parar de crescer”. Ainda assim, a indústria ainda era a base produtiva da economia local: em 1968, estudos do PUB
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apontam que os empregos no setor da indústria de transformação representavam 42% do total de empregos do município e, na década de 1970, a produção da indústria paulistana respondia por quase metade da produção total do
Estado de São Paulo.
Esse cenário de otimismo com relação à atividade industrial será revertido na década de 1980, quando o Brasil passa por um período de estagnação econômica com forte diminuição da produção industrial em função da
crise global. Nesse contexto, conforme veremos, todos os níveis do governo
passam a lançar políticas para expandir as oportunidades de emprego e recuperar o nível de crescimento econômico – os acréscimos de zonas industriais
aos zoneamentos municipal e estadual nesse período serão um componente
dessa estratégia. No município de São Paulo, particularmente, há uma forte
queda da participação de empregos e estabelecimentos industriais no total
da economia. Ao longo da década de 1990, a tese da desindustrialização do
município é fortalecida, com a emergência dominante do setor de serviços
no contexto de abertura da economia brasileira e de globalização. Assim, a
política de resguardar terras para as indústrias, de forma mais geral, vai aos
poucos perdendo sua importância frente às novas pressões do setor imobiliário residencial e do terciário avançado.
Essas são as circunstâncias que servem de pano de fundo para as investigações que iremos trilhar ao longo do capítulo, que se estendem desde as
experiências de zoneamento industrial da década de 1970 até o debate mais
contemporâneo, que permeou as discussões em torno da elaboração das Leis
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) de 2004 e 2016. Embora a
dimensão da reserva de terras para a indústria seja menos central aos debates sobre o zoneamento em São Paulo, pretendemos, com este capítulo, dar
maior relevo a essa questão, aprofundando-se nas experiências realizadas
para reconhecer e verificar seu alcance.

3.1

Reservar para manter indústrias

3.1.1

A Z6 no zoneamento municipal de 1972

Conforme vimos no capítulo anterior, a Lei Geral de Zoneamento de 1972
confinava as indústrias existentes em zonas industriais, criando parâmetros
restritivos para sua instalação em outros locais da cidade, como o limite de
250 m2 de área construída – posteriormente ampliado para 500 m2 –, e impedindo totalmente sua instalação em áreas exclusivamente residenciais, independente de seu porte ou nível de incomodidade. Essa postura mais conservadora com relação à atividade industrial é justificada pelo contexto em que a
lei foi produzida, quando acreditava-se que era necessário estancar a expansão industrial da cidade, que vinha atraindo contingentes enormes de novos
moradores, gerando um intenso processo de metropolização.
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Porém, embora a lei estivesse desenhada para evitar a atração de novas
indústrias para a cidade, isso não significava que era orientada também à
expulsão da atividade existente. Ao contrário: o valor da indústria, tanto
em termos de geração de empregos como de produção de riquezas e arrecadação municipal, era amplamente reconhecido. Assim, a delimitação das
zonas industriais no zoneamento de 1972 servia ao propósito de construir uma
reserva de terras para garantir a permanência de parte dos estabelecimentos
instalados no município.
A zona industrial criada pelo zoneamento de 1972 é a Z6. As Z6 foram
demarcadas nas áreas tradicionalmente ocupadas pelas grandes indústrias,
às margens dos leitos ferroviários e assentadas nas várzeas dos principais
rios da bacia de São Paulo (Mapa 3.1). Algumas delas concentram-se também ao
longo de eixos rodoviários, como as rodovias Anhanguera, Anchieta e Dutra.
Ao compararmos os 48 perímetros de Z6 delimitados na versão original da lei aos perímetros industriais propostos nos planos que precederam a
elaboração do zoneamento – o PUB e o PDDI –, notamos diversas semelhanças e algumas mudanças significativas (Mapa 3.2). Primeiramente, é notável a
reincidência de propostas de zonas industriais nos terrenos ao longo dos rios
Tamanduateí, Tietê e Pinheiros: esses territórios foram reafirmados como
zonas industriais na lei de 1972. Mas o zoneamento também demarca outras
áreas que já eram ocupadas por indústrias e que, no entanto, não apareciam
no PUB e no PDDI. Alguns exemplos desse caso são os pequenos perímetros
fragmentados na região do Brás, a região no entorno da rodovia Anhanguera,
em direção noroeste, e a região às margens da rodovia Anchieta.
Podemos identificar também algumas áreas industriais que, mesmo
tendo sido propostas no PUB e no PDDI, não são demarcadas como tal no
zoneamento de 1972, como o vetor ao longo da Estrada de Itapecerica da Serra.
Provavelmente, a não demarcação dessa zona revela a diferença de orientação
entre os planos – que previam a possibilidade de extensão do parque industrial ao longo desse vetor – e o zoneamento – que não queria promover novas
indústrias. Como a Estrada de Itapecerica da Serra, à época, não era ocupada
por atividade industrial, optou-se por não demarcar Z6 nessa área para não
incentivar sua instalação da região.
Observamos também que algumas áreas que apareciam no PUB e
haviam sido suprimidas na proposta do PDDI reaparecem no zoneamento,
como os setores próximo ao canal Jurubatuba e no Jaguaré. Ambos são fruto
de investimentos privados na constituição de distritos industriais entre as
décadas de 1950 e 1960, conforme veremos no capítulo 4. Por fim, destaca-se
a escassez de zonas industriais na Zona Leste do município, que se contrapõe fortemente sobretudo à proposta do PDDI, que incluía uma série de
áreas industriais de grande dimensão em Itaquera. A zona industrial (Z7) de
Itaquera só será instituída em uma lei posterior, em 1981 – voltaremos ao tema
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Mapa 3.1

Zonas industriais (1972) e uso do solo industrial (1968)

Z6
Uso industrial

Fonte: Z6: Lei 7.805, 1972; uso industrial: PUB, 1968
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 3.2 Zonas industriais propostas no PUB, no PDDI e na Lei Geral de Zoneamento
Fonte: PUB, 1968; PDDI, 1971; Leis de Zoneamento, 1972-1981
Elaboração da autora, 2017
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específico da Z7 no final deste capítulo, quando analisaremos o caso do Polo
Industrial de Itaquera e sua relação com o zoneamento.
Ao longo da década de 1970, até o início dos anos 1980, diversos perímetros foram alterados ou acrescentados ao conjunto original de zonas industriais do zoneamento de 1972, sobretudo junto aos eixos rodoviários. Segundo
levantamento de Nery Júnior (2002), foram alterados 12 perímetros de Z6 (25%
do total) e criados 16 novos perímetros

(Tabela 3.1).

Em geral, os novos perí-

metros estavam associados às principais rodovias ou avenidas expressas da
cidade, como as novas zonas junto às rodovias Raposo Tavares e Anhanguera

Tabela 3.1

Alteração ou criação de perímetros de Z6 após 1972

Perímetros alterados
Ano

Perímetro

Localização

Lei

1975

Z6-020

Belém

Lei 8.328/1975

1975

Z6-021

Quarta Parada

Lei 8.328/1975

1975

Z6-023

Brás (perímetro extinto)

Lei 8.328/1975

1975

Z6-024

Bresser

Lei 8.328/1975

1975

Z6-026

Brás

Lei 8.328/1975

1975

Z6-027

Carrão

Lei 8.328/1975

1978

Z6-010

Vila Maria

Lei 8.768/1978

1978

Z6-011

Barra Funda

Lei 8.768/1978

1978

Z6-016

Vila Guilherme

Lei 8.768/1978

1978

Z6-015

Jaraguá

Lei 8.767/1978

1979

Z6-013

Água Branca

Lei 9.017/1979

1981

Z6-045

Socorro

Lei 9.411/1981

Perímetros criados
Ano

Perímetro

Localização

Lei

1973

Z6-049

Rod. Raposo Tavares, km 15

Lei 8.001/1973

1973

Z6-050

*

Lei 8.001/1973

1973

Z6-051

Ermelino Matarazzo

Lei 8.001/1973

1973

Z6-052

Vila Prudente

Lei 8.001/1973

1973

Z6-053

São Mateus

Lei 8.001/1973

1973

Z6-054

Campo Grande / Santo Amaro

Lei 8.001/1973

1973

Z6-055

**

Lei 8.001/1973

1973

Z6-056

Rod. Raposo Tavares, km 17

Lei 8.001/1973

1973

Z6-057

Rod. Raposo Tavares, km 18

Lei 8.001/1973

1973

Z6-058

Via Anhanguera, km 18

Lei 8.001/1973

1975

Z6-059

Marginal Tietê

Lei 8.328/1975

1975

Z6-060

***

Lei 8.328/1975

1975

Z6-061

Marginal Tietê (Playcenter)

Lei 8.328/1975

1978

Z6-062

Jaraguá

Lei 8.768/1978

1980

Z6-063

Cidade Líder / Itaquera

Lei 9.049/1980

1981

Z6-064

Jaraguá

Lei 9.412/1981

*Extinto pela Lei 8.769/1978; ** Extinto pela Lei 9.411/1981; *** Vetado
Fonte: Nery Júnior (2002): 160
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e às avenidas Marginal Tietê e Aricanduva, consolidando a associação que
havia se tornado mais forte entre a atividade industrial e o sistema rodoviário, em contraposição à localização das instalações industriais mais tradicionais junto aos trilhos (Mapa 3.3).
O regramento do solo definido para as Z6 era mais restritivo em termos
de ocupação e capacidade construtiva do que para outras zonas da cidade
(Tabela 3.2).

À exceção das zonas de baixa densidade populacional (Z1 e Z2), a

Z6 tem o menor coeficiente de aproveitamento (CA) máximo permitido – 1,5.
As demais zonas (Z3, Z4 e Z5) tinham coeficientes máximos de 2,5, 3,0 e 3,5, o
que permitia a construção de edificações com o dobro ou mais de área construída, sendo preferíveis, portanto, ao setor de desenvolvimento imobiliário
do que as Z6. Além disso, na Z6 também era exigido um tamanho de lote muito
superior ao restante da cidade: enquanto nas demais zonas (excetuando a Z7)
a área mínima para um lote era de 250 m2, na Z6 a área mínima era de 1.000
m2, com a exigência de frentes e recuos laterais também mais amplos.
Esse conjunto de parâmetros impedia construções de padrão mais
verticalizado, devido à restrição de área construída, ou de pequeno porte, em
função do lote mínimo, nas Z6. Assim, favorecia a implantação de edifica-

Tabela 3.2 Lei Geral de Zoneamento, 1972 (Quadro n. 2)
Zonas
de uso

Categorias de usos
permitidas

Características de dimensionamento, ocupação e aproveitamento do lote

Conforme

Sujeitos a
controle
especial

Frente
mínima

Área
mínima

Recuo
Recuo
de frente lateral
mínimo
mínimo

Recuo
Taxa de
Coeficiente de
de fundo ocupação aproveitamento
mínimo
máxima máximo

Z1

R1

E1

10

250

5

1,5 apenas
de um lado

5

0,5

1,0

Z2

R1, R3, C1, I1, C2, S2, E2,
S1, E1
E3, E4

10

250

5

1,5 apenas
de um lado

5

0,5

1,0

Z3

R1, R3, C1, I1, S3, E2, E3, E4 10
S1, E1, C2, S2

250

5

1,5 apenas
de um lado

5

0,5

2,5

Z4

R1, R2, R3,
C3, I2, E1
C1, C2, I1, S1,
S2, E1, E2

10

250

5

–

–

0,7

3,0

Z5

R1, R2, R3,
E3, E4
C1, C2, I1, S1,
S2, E1, E2

10

250

–

–

3, acima 0,8
do 2o pav.

3,5

Z6

C1, C2, C3,
I1, I2, S3

R1, R2, R3,
20
S1, S2, E1, E2,
E3, E4

1000

10

2,0 de
ambos os
lados

10

0,7

1,5

Z7

I1, I2, I3, C3, C1, C2, S1, S2, 50
S3
E1, E2, E3, E4

5000

10

5,0 de
ambos os
lados

10

0,5

1,0

Z8

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a) Regulamentação no Quadro n. 5 da Lei Municipal 7.805/1972
Fonte: Lei Municipal n. 7.805/1972 (grifo nosso)
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Mapa 3.3 Zonas industriais originais (1972) e acréscimos (1973-1981)
1972 - Z6 originais

1980 - Z6 nova

1973 - Z6 novas

1981 - Z6 nova

1975 - Z6 novas

1981 - Z7

1978 - Z6 nova
Fonte: Z6 originais: Lei 7.805, 1972; acréscimos: Nery Júnior, 2002
Elaboração da autora, 2017
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ções de grande porte, com padrão de ocupação do solo mais horizontal, que
correspondiam à tipologia das fábricas da época. Ainda que usos comerciais
fossem permitidos nas Z6 e que usos residenciais e institucionais estivessem
sujeitos a controle especial, não haveria interesse do comércio varejista ou do
setor imobiliário residencial em se instalar nessas zonas. Por isso, os parâmetros fazem com que, na prática, a Z6 funcionasse como uma reserva de terras
para essas atividades industriais, destituindo seus terrenos de interesse – e,
portanto, de valor – para outros usos.
Assim, nesse primeiro momento, os terrenos das zonas industriais não
eram atrativos para o mercado imobiliário – e tampouco eram disputados por
ele, que concentrava sua atuação em outros setores da cidade. A estratégia
da Lei Geral de Zoneamento para orientar a produção imobiliária era criar
bolsões com potencial construtivo mais alto, de forma a concentrar o adensamento dessas áreas. A princípio, essa política de adensamento se destinava
às zonas Z3, Z4 e Z5; porém, com a flexibilização conferida pela Fórmula de
Adiron, que permitia o aumento do coeficiente de aproveitamento em função
da redução da taxa de ocupação em outras áreas da cidade, o mercado promoveu intensa verticalização também nas zonas Z2.
Conforme as opções de terrenos bem localizados para empreendimentos residenciais foram se tornando mais escassas, ao longo das décadas
seguintes, o setor imobiliário passou então a pressionar pela utilização do
extenso estoque fundiário de lotes industriais. Na análise dos instrumentos
de planejamento urbano, observamos que o Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 1985 é o primeiro a sugerir a substituição de áreas industriais por áreas
destinadas ao uso residencial. Em Santo Amaro, ao longo do canal de Jurubatuba, o plano indica uma grande área onde se previa o controle da expansão
do uso industrial e o incentivo à sua recuperação através da instalação de
habitações de interesse social, prevendo assim uma alteração gradativa do
uso do solo. Embora o plano, que nunca foi efetivamente aprovado e instituído, anunciasse a intenção de substituir as indústrias pelo uso residencial
de baixa renda, de forma a atender a população a ser removida de outras
áreas da mesma região, veremos como será justamente o oposto que irá ocorrer nas décadas seguintes.

3.2.2 A ZPI no zoneamento municipal de 2004
Em 2004, após 32 anos de vigência do zoneamento anterior, é aprovada a nova
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) da cidade na Lei Municipal n. 13.885, de 25/08/2004. Assim como o zoneamento anterior foi proposto
como uma regulamentação associada ao plano que a havia precedido (no
caso, o PDDI), a LPUOS também estava vinculada aos princípios de um plano
diretor abrangente que havia sido aprovado logo antes de sua elaboração
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– o Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002, instituído na Lei Municipal n.
13.430, de 13/09/2002. Porém, nem sempre verificamos uma tradução direta
dos princípios do plano para o zoneamento. Ao focarmos nossa análise nas
zonas industriais, notamos diferenças significativas entre o PDE de 2002 e a
LPUOS de 2004.
Primeiro, há uma mudança na caracterização dessas zonas. O PDE
propunha a criação de uma Zona Industrial em Reestruturação (ZIR), que delimitaria as “porções do território em processo de reestruturação com a implantação de usos diversificados e ainda destinadas à manutenção e instalação
de usos industriais” (art. 162). Essa nova zona teria um potencial construtivo
maior do que as antigas zonas industriais, com o CA máximo elevado à 2,5.
Além disso, caso algum perímetro de Operação Urbana Consorciada ou Área
de Intervenção Urbana (instrumentos de reestruturação do tecido urbano)
contivesse uma ZIR, o coeficiente de aproveitamento poderia ser modificado,
de forma a ampliar ainda mais o potencial construtivo dos terrenos.
A diretriz de diversificação de usos e elevação do parâmetro de potencial construtivo das antigas zonas industriais confirma que a ideia expressa
no plano era efetivamente atrair o mercado imobiliário para as áreas tradicionalmente industriais, liberando os terrenos que, antes, eram reservados
à indústria, especialmente em função dos parâmetros mais restritivos. No
entanto, a ZIR nunca existiu, tendo sido substituída conceitualmente pela
Zona Predominantemente Industrial (ZPI) na LPUOS de 2004. A ZPI, diferente da ZIR, manteve os parâmetros de ocupação do solo das antigas zonas
industriais, como o coeficiente de aproveitamento máximo de 1,5. No entanto,
embora essa alteração pareça indicar, em um primeiro momento, que a
LPUOS tinha um objetivo diferente para as zonas industriais do que aquele
expresso pelo PDE, veremos a seguir como não era esse o caso.
A segunda diferença entre plano e zoneamento está na demarcação
dos perímetros das zonas industriais (Mapa 3.4). É justamente a diferença na
cartografia que acaba cancelando o efeito da alteração nos parâmetros de
uso e ocupação do solo. A cartografia de ZIRs proposta pelo PDE incorporava
os perímetros das Z6 e Z7 do zoneamento anterior e das ZUPIs da legislação
estadual. Já a LPUOS reduz drasticamente a área das zonas industriais, substituindo uma porção significativa por zonas mistas (ZM). Destaca-se a transformação quase integral das zonas industriais de Jurubatuba, Jaguaré, Vila
Leopoldina, Barra Funda/Água Branca, Brás e Cambuci em ZMs.
As zonas mistas destinavam-se à constituição de um tecido urbano
heterogêneo, com usos residenciais e não residenciais. Havia três subdivisões
de ZMs, em função da densidade desejada para cada porção do território: as
zonas ZM-1, ZM-2 e ZM-3, que tinham coeficientes de aproveitamento máximo
igual a 1,0, 2,0 e 2,5, respectivamente. Como a maioria das zonas industriais
foi substituída por ZM-3, com maior potencial construtivo, o objetivo anun-
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Mapa 3.4 Comparação das zonas industriais propostas no PDE (2002) e na LPUOS (2004)
Zonas Industriais em Reestruturação (ZIR) do PDE de 2002
Zonas Predominantemente Industriais (ZPI) da LPUOS da 2004

Fonte: ZIR: Lei Municipal 13.430, 2002; ZPI: Lei Municipal 13.885, 2004
Elaboração da autora, 2017
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ciado no PDE se manteve na LPUOS, isto é, transformar as zonas industriais
através da ampliação do potencial construtivo dos terrenos.
Os dois instrumentos somente propunham a utilização de ferramentas
diferentes. Por um lado, o PDE optava por manter todas as zonas industriais,
porém com a designação em reestruturação, ampliando o coeficiente de aproveitamento máximo de todos os perímetros; por outro lado, a LPUOS adotou
como estratégia a transformação de grande parte dos perímetros em outro
tipo de zona com maior potencial construtivo, mantendo as poucas zonas
industriais restantes com o CA máximo reduzido. Ou seja, ao invés da ambiguidade gerada pelas ZIRs, o zoneamento aprovado em 2004 definiu a redução dos perímetros das zonas industriais, de forma que uma parte se tornou
ZM e outra se manteve como ZPI.
Não por acaso, as principais regiões que tiveram o zoneamento alterado de industrial para misto foram as áreas onde se observou a expansão
do mercado imobiliário

(Mapa 3.5).

Entre 1985 e 2003, durante o período de

vigência do zoneamento anterior, as zonas industriais ficaram protegidas da
entrada do setor imobiliário: podemos observar que houve somente alguns
raros lançamentos nos antigos perímetros industriais de Jurubatuba, Vila
Leopoldina e Barra Funda/Água Branca. Já após a nova lei de zoneamento,
de 2004, é possível identificar uma quantidade significativa de lançamentos
residenciais nos perímetros que antes eram industriais e que passaram a ser
zonas mistas.
A transformação de antigas zonas industriais em zonas mistas abriu
espaço para a expansão do mercado imobiliário: entre 2004 e 2013, foram
inauguradas quase 18.000 novas unidades residenciais nos antigos perímetros industriais, enquanto nos perímetros que permaneceram com os parâmetros anteriores, agora denominados ZPI, foram menos de 3.000 novas
unidades residenciais lançadas

(Tabela 3.3).

Esse dado reafirma o potencial

do instrumento zonal na preservação de porções de terras para o uso industrial, reduzindo efetivamente a possibilidade de entrada do setor imobiliário
nesses setores.

Tabela 3.3 Lançamentos imobiliários residenciais nas ZPIs e
ZMs que eram antigas zonas industriais (2004–2013)
Área

Total de lançamentos
imobiliários residenciais

Total de unidades residenciais
dos lançamentos

Zonas industriais (ZPI) de 2004

30

2.736

Zonas Mistas (ZM) que eram
antigas zonas industriais (Z6)

169

17.937

Fonte: Embraesp, 2004-2013 (base de dados organizada pelo Centro de Estudos da Metrópole)
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Lançamentos
Residenciais
1985-2003

Lançamentos
Residenciais
2004-2013

Mapa 3.5 Lançamentos imobiliários residenciais e zonas industriais
Lançamentos imobiliários residenciais
Z6 e Z7 do zoneamento de 1972
ZPI do zoneamento de 2004
Fonte: lançamentos: Embraesp (base de dados do CEM/USP); Z6: Lei 7.805, 1972 e acréscimos;
ZPI/ZM: Lei Municipal 13.885, 2004
Elaboração da autora, 2017
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Estudo realizado pelo Departamento de Produção e Disseminação de
Informação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São
Paulo (Deinfo/SMDU) confirma as observações acima através de uma análise
da variação de área construída por uso nessas zonas (São Paulo [cidade],
2014). Entre 2000 e 2011, a maior parte das zonas industriais transformadas
em ZM teve uma perda considerável de área construída industrial, acompanhada de um ganho de área construída residencial vertical de médio e alto
padrão

(Mapa 3.6).

Particularmente, se destacam os perímetros ao longo do

canal de Jurubatuba, no Jaguaré e na Vila Leopoldina, onde se verificaram
ganhos acima de 50% de área residencial. Nessas zonas, houve um aumento
percentual em área de terreno com o uso residencial vertical de alto padrão
dez vezes maior que o período anterior.
Com relação às demais atividades econômicas, podemos notar um
resultado semelhante, embora menos expressivo, no mesmo estudo de
Deinfo/SMDU. No período de 2000 a 2011, houve maior crescimento da atividade industrial nas ZPIs do que no restante do território: nas ZPIs, as taxas de
variação anual no número de estabelecimentos e empregos industriais foram
de 1,25% e 2,38% respectivamente, enquanto no município como um todo as
taxas foram de 1,12% e 1,62% (Tabelas 3.4 e 3.5).

Tabela 3.4 Taxa de variação anual de estabelecimentos e empregos nas ZPIs (2000–2011)
Área

Indústria de Transformação Comércio

Serviços

Estabelec.

Empregos

Estabelec.

Empregos

Estabelec.

Empregos

Município de São Paulo

1,12%

1,62%

3,35%

5,41%

3,23%

6,24%

MSP sem ZPI

1,11%

1,49%

3,31%

5,33%

3,22%

6,28%

Zonas industriais (ZPI)

1,25%

2,38%

5,14%

7,05%

3,27%

4,98%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); adaptado de São Paulo (cidade), 2014

Tabela 3.5 Taxa de variação anual de estabelecimentos e empregos
nas ZMs que eram antigas zonas industriais (2000–2011)
Área

Indústria de Transformação Comércio

Serviços

Estabelec.

Empregos

Estabelec.

Empregos

Estabelec.

Empregos

Município de São Paulo

1,12%

1,62%

3,35%

5,41%

3,23%

6,24%

MSP sem ZM

1,15%

1,76%

3,36%

5,28%

3,21%

6,08%

Zonas mistas (ZM) que eram
antigas zonas industriais (Z6)

0,14%

0,79%

2,86%

6,99%

4,15%

9,07%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); adaptado de São Paulo (cidade), 2014
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Variação de área
construída industrial

Variação de área
construída residencial
de médio/alto padrão

Mapa 3.6 Variação de área construída nas ZPIs e ZMs/antigas zonas industriais (2000–2011)
ZM

Ganho de até 50%

ZPI

Ganho entre 50 e 100%

Perda de área construída

Ganho entre 100 e 200%

Mesma área construída

Ganho acima de 200%

Fonte: São Paulo (cidade), 2014: 12
Elaboração da autora, 2017
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Já nas zonas industriais que foram transformadas em ZM, observou-se
uma entrada mais significativa do setor de serviços do que nas zonas que
permaneceram industriais: enquanto nas ZMs houve um aumento de 9,07%
nos empregos em serviços, nas ZPIs esse aumento foi de 4,98% – abaixo,
inclusive, da média para o município como um todo, que foi de 6,24%. Além
disso, houve, nas ZMs que eram antigas áreas industriais, uma diminuição
brusca do crescimento do emprego industrial, que foi de somente 0,79% ao
ano, reforçando a evidência de um processo drástico de transformação desses
territórios.
Apesar de ter recepcionado um crescimento de estabelecimentos
industriais acima da média do município, as ZPIs também observaram um
aumento expressivo na atividade comercial em seus terrenos, sobretudo do
comércio de grande escala. Segundo o estudo de Deinfo/SMDU, “o ritmo de
crescimento do subsetor comércio e serviços foi três vezes maior do que o da
indústria da transformação, tendo como destaque o comércio atacadista que
atingiu a cifra de 18,5% em 2011, a maior participação no total de empregos
do subsetor e a que mais cresceu ao longo dos 11 anos do estudo” (São Paulo
[cidade], 2014: 11).
Ao selecionarmos somente os lotes de comércio e serviços com mais de
10.000 m2 na cidade, notamos efetivamente que uma porção significativa está
localizada dentro das zonas industriais (Mapa 3.7): cerca de 12% dessa categoria de lotes está em ZPIs. Particularmente, notamos no mapeamento que há
uma porção significativa dos lotes comerciais e de serviços de grande porte
nos perímetros das zonas industriais ao longo das rodovias Anhanguera e
Dutra, bem como na Mooca, onde há um exemplo bastante paradigmático
dessa transformação de usos: o antigo terreno de mais de 100.000 m2 que
abrigava a fábrica da Ford foi transformado recentemente no Mooca Plaza
Shopping (Figura 3.1).
O informe de Deinfo/SMDU, interpretando os dados referentes à
variação de empregos, estabelecimentos e área construída por tipo de uso,
conclui ao final que a preservação de Zonas Predominantemente Industriais
foi importante para o setor produtivo, pois “empregos e estabelecimentos do
ramo Indústria da Transformação cresceram na ZPI a taxas mais altas comparadas com as do município de São Paulo e da ZM” (São Paulo [cidade], 2014:
11). O estudo também conclui que a transformação de certas zonas industriais
em ZM efetivamente promoveu a diversificação de usos nesses perímetros.
No entanto, podemos levantar aqui uma questão sobre a causalidade
desses processos e sobre a importância do zoneamento na preservação do
emprego industrial. Há duas hipóteses a serem levantadas. Por um lado,
podemos imaginar um processo em que a transformação de zonas industriais
em ZM provoca a saída de indústrias, em função da pressão que o mercado
imobiliário passaria a exercer sobre esses terrenos, o que pressupõe que as
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Mapa 3.7

Lotes de comércio e serviços com mais de 10.000 m2 e antigas zonas industriais

Lotes de comércio e serviços com mais de 10.000 m2
ZPI do zoneamento de 2004
Antigas zonas industriais (Z6), que se tornaram ZM

Fonte: lotes: IPTU/PMSP, 2016; ZPI/ZM: Lei Municipal 13.885, 2004
Elaboração da autora, 2017
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c. 2000

c. 2010

2015

Figura 3.1 Transformação da antiga fábrica da Ford no Mooca Plaza Shopping
Fonte, de cima para baixo: (1) carrosantigos.wordpress.com; Ford Library; (2) antigosverdeamarelo.blogspot.com; (3) mapio.net; (4)
Divulgação/Mooca Plaza Shopping (render)
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antigas zonas industriais sejam ainda ativas. Por outro lado, temos a hipótese
de que as indústrias saem do município antes, em função dos processos de
reestruturação produtiva, e os terrenos se tornam desocupados, passando a
atrair o mercado imobiliário, que, por sua vez, exerce a pressão para alteração
do zoneamento.
Se atentarmos a casos concretos, perceberemos como ambos os processos podem ocorrer de forma simultânea, impedindo que adotemos explicações universais. Tomemos como exemplo o caso da região de Jurubatuba, que,
como vimos, estava demarcada como Z6 no zoneamento de 1972 e passou, em
grande parte, a ser zona mista (ZM) e zona de centralidade (ZC) no zoneamento de 2004. Ao realizar entrevistas com agentes públicos e privados com
relação às dinâmicas da indústria e do mercado imobiliário nesse setor da
cidade, encontramos relatos de casos que confirmam as duas hipóteses.
Por um lado, temos o caso da indústria de cosméticos Avon, que deseja
permanecer em São Paulo, mas que, para isso, depende do zoneamento. A
Avon está instalada no distrito industrial de Jurubatuba desde a década de
1960, em um terreno com pouco mais de 100 mil m2 (Figura 3.2). Atualmente,
sua operação no Brasil conta com a fábrica de Jurubatuba e com mais três
centros de distribuição – um em Cabreúva, no estado de São Paulo, e outros
dois nos estados do Ceará e da Bahia. A fábrica produz esmaltes, cremes e
outros produtos de perfumaria, bem como suas embalagens plásticas, em
uma extensa planta industrial de tipologia horizontal. Porém, ao contrário
de outros estabelecimentos na região, a Avon vem expressando seu intuito de
permanecer no município de São Paulo, sobretudo em função da proximidade
com o mercado consumidor de seus produtos cosméticos e com a mão de obra
qualificada.

Figura 3.2 Fábrica da Avon em Jurubatuba
Fonte: Google Street View, 2016
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Em entrevista para esta pesquisa, Ivany Ueta, arquiteta aposentada da
Prefeitura de São Paulo, relata que, desde a época de elaboração do zoneamento de 2004, representantes da Avon solicitavam que a zona em que estavam instalados – a Z6 do zoneamento de 1972 – permanecesse industrial.
No entanto, o terreno tornou-se ZM, onde não era permitida a instalação de
indústrias incômodas e incompatíveis com outros usos da cidade. Como a
Avon estava originalmente classificada como Ind-2 (usos industriais incômodos), a fábrica seria, na prática, expulsa do município. Por isso, em 2006, a
Avon solicita reenquadramento de sua atividade industrial para Ind-1b (usos
industriais toleráveis), o que garantiria sua permanência no local.
Após dois anos, a Avon obtém parecer favorável do Conselho Municipal
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES) para reclassificação de seu uso industrial. Esse caso sustenta a hipótese de que há terrenos
que são transformados em ZM com indústrias ainda ativas e que desejam
permanecer no município, mas que ficam à beira de um processo de expulsão
provocado pela mudança do zoneamento – seja por causa da inconformidade
de suas atividades em relação à nova zona ou devido à valorização excessiva
do terreno. Mais recentemente, em 2015, a Avon voltou a solicitar que seu
terreno fosse demarcado como zona industrial durante o processo de revisão
do zoneamento. Como veremos na seção seguinte, essa área voltará a ser zona
industrial, porém com a nova denominação de Zona de Desenvolvimento
Econômico (ZDE).
Por outro lado, temos o caso oposto em uma área vizinha à fábrica da
Avon. Do outro lado da avenida Interlagos, um terreno de mais de 200 mil
m2 – que também estava demarcado como Z6 e virou ZM em 2004 – tornou-se
um grande complexo residencial. Originalmente, a área abrigava a indústria
de elevadores Villares, que se instalou em Jurubatuba em 1967

(Figura 3.3).

A

fábrica tem seu apogeu ao longo da década de 1970, estimulada por políticas
federais, porém sua atividade começa a se reduzir na década seguinte. Nos
anos 1990, é iniciado o processo de desativação da fábrica, com equipamentos
e máquinas sendo leiloados em lote. A produção é transferida para o município de Sumaré definitivamente em 1996. Nesse caso, houve um processo de
esvaziamento da atividade industrial antes da alteração do zoneamento, que
só ocorre em 2004, quando a área já estava inativa.
No início dos anos 2000, o terreno foi adquirido pela holding portuguesa
Tiner, que possui um fundo de investimento imobiliário, e transformado em
um complexo residencial para classe média e média-baixa pela incorporadora e construtora Brookfield Incorporações. O complexo, chamado Condomínio
Terrara, inclui edifícios de apartamentos de 57 a 144 m2, casas térreas de 87
a 97 m2 e amplas áreas de lazer, comércio e serviços (Figura 3.4). A escolha do
local, segundo o presidente do grupo Tiner, se deve ao fato de “[serem] grandes áreas com boa estrutura viária e rede de transporte público eficaz” (Habi-
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Figura 3.3 Antiga fábrica Villares em Jurubatuba
Fonte: Galhardo, 2010: 162

Figura 3.4 Condomínio Terrara, no terreno da antiga fábrica Villares
Fonte: Divulgação/Condomínio Terrara

tués..., 2006), que permite a instalação do modelo de condomínio fechado de
grandes dimensões. Galhardo (2010) aponta que, na região de Jurubatuba e
Interlagos, houve uma proliferação dessa tipologia de empreendimento justamente devido à alteração das zonas industriais para zonas mistas em 2004.
Embora no caso do Condomínio Terrara não seja possível aferir a influência do
mercado imobiliário na decisão de alteração do zoneamento, fica claro que
essa mudança se deu posterior à saída da indústria, de forma a consolidar o
novo uso do local, cuja transformação era iminente.
Representantes da Distrital Sul da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), em entrevista para esta pesquisa, relatam que a solicitação de alteração do zoneamento – de zona industrial para mista – parte não só do mercado
imobiliário, como também das próprias indústrias em alguns casos. Sem
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incentivos fiscais e pagando um valor de IPTU cada vez mais elevado, muitos
estabelecimentos deixam o município: além da fábrica Villares, alguns outros
exemplos de indústrias que passaram por esse processo na região de Jurubatuba são a Monarch, indústria têxtil; Metal Leve, indústria metalúrgica de autopeças; e Caterpillar, indústria de máquinas e motores pesados. Com o terreno
esvaziado e sem utilização, as próprias indústrias passam a pressionar pela
alteração do zoneamento para poder vendê-lo por um valor mais elevado.
Dessa forma, verificamos como múltiplos processos – muitas vezes em
sentidos opostos – podem se desenrolar no território de forma simultânea.
Os exemplos de Jurubatuba e a análise abrangente do município confirmam
que o zoneamento pode ser uma ferramenta efetiva na manutenção daquelas
indústrias que pretendem permanecer na cidade, protegendo esses empregos
industriais. Porém, o zoneamento não funciona como ferramenta de retenção
de empregos frente a outros processos que levam algumas indústrias a sair
do município. Nesses casos, a manutenção de zonas industriais não faz diferença na escolha locacional da indústria, já que sua decisão é influenciada
por outros fatores, e pode ainda resultar em terrenos esvaziados, desprovidos
de potencial de transformação e sem cumprir sua função social – o que não
seria um efeito desejável para a cidade.
Assim, o desafio que se coloca para o zoneamento é o de se manter
atualizado com relação a esses processos, superando sua característica estática. O zoneamento, em si, não é a ferramenta que promove ou retém empregos industriais, porém pode provocar sua expulsão. Por isso, parece ser
importante utilizar a demarcação de zonas industriais como instrumento de
reserva de terras para aquelas áreas consideradas estratégicas para manutenção do uso industrial e de logística, onde há disposição dos estabelecimentos existentes em permanecer na região. Embora o zoneamento de 2004 tenha
substituído diversas zonas industriais por zonas de uso misto, essa tendência
não é irreversível: a nova revisão do zoneamento, realizada entre 2014 e 2016,
resultou no retorno de diversos perímetros industriais da cidade, conforme
veremos a seguir.

3.1.3

A ZPI e a ZDE no zoneamento municipal de 2016

Enquanto o PDE de 2002 e a LPUOS de 2004 foram elaborados em um contexto
de ascensão da tese da desindustrialização, que certamente influenciou a
adoção de uma política de redução de perímetros industriais, o PDE de 2014
e a LPUOS de 2016 foram formulados em um momento em que despontavam
contrapontos à narrativa da desindustrialização, colocando em evidência a
importância da manutenção das atividades produtivas para a cidade.
No debate local, surgem teses, ao longo da primeira década dos anos
2000, que propõem leituras alternativas sobre os processos de redução da
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atividade industrial em São Paulo, sustentando que a indústria permanece
central à base produtiva da cidade. Tais estudos indicam os processos de
reestruturação industrial e de desconcentração concentrada dessas atividades na macrometrópole reforçam o papel da cidade de São Paulo como centro
de comando dessa produção (Araújo, 2001; Matteo, 2007; Torres, 2012). Já no
debate internacional, vemos importantes think tanks norteamericanos – como
a Brookings Institution e o Pratt Center for Community Development – passarem a
defender o retorno da indústria às grandes cidades, mas com ênfase nas atividades industriais de menor escala, em espaços colaborativos e com responsabilidade socioambiental (Mistry e Byron, 2011; Pratt Center, 2013; Katz e
Bradley, 2013).
Assim, na revisão do PDE, instituído na Lei Municipal n. 16.050, de
31/07/2014, há uma diretriz geral de ampliação e fortalecimento dos espaços
produtivos da cidade, que se traduz na manutenção das Zonas Predominantemente Industriais (art. 38); na criação de uma nova zona, as Zonas de Desenvolvimento Econômico (art. 37); na previsão de inclusão de espaços produtivos
em empreendimentos de habitação de interesse social (art. 181); e na constituição de instrumentos como Parques Tecnológicos e Polos de Desenvolvimento,
que veremos com atenção no capítulo seguinte.
As ZPIs se mantém como "porções do território destinadas à implantação de usos diversificados onde a preferência é dada aos usos industriais incômodos e às atividades não residenciais incômodas, restringindo empreendimentos de uso residencial" (art. 38). Nota-se, pelo texto da lei, o objetivo
expresso de prevenir o avanço do mercado imobiliário nos territórios fabris.
Já as ZDEs passariam a delimitar as "porções do território com predominância de uso industrial, destinadas à manutenção, incentivo e modernização
desses usos, às atividades produtivas de alta intensidade em conhecimento
e tecnologia e aos centros de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, entre outras atividades econômicas onde não deverão ser permitidos
os empreendimentos imobiliários para uso residencial" (art. 37). Portanto, a
ZDE é proposta como uma zona que abrigará a transformação da atividade
industrial na cidade, da grande planta industrial poluente para os espaços
produtivos de menor porte, baseados em uma economia mais intensiva em
conhecimento e tecnologia.
Embora sejam introduzidas no plano diretor, a ZPI e a ZDE só serão
detalhadas e demarcadas no zoneamento, cuja revisão é aprovada na Lei
Municipal n. 16.402, de 22/03/2016. Embora nas duas tipologias de zonas a
ideia seja garantir uma reserva de terras para a atividade industrial, impedindo a instalação de empreendimentos residenciais, há uma diferença na
atividade produtiva a ser promovida em cada território e, consequentemente,
no tipo de morfologia e inserção urbana incentivados. Assim, a ZPI busca
garantir e assegurar os estabelecimentos que se enquadram na tipologia hori-
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zontal e de grande porte, mantendo o coeficiente de aproveitamento máximo
de 1,5, enquanto a ZDE, que sinaliza para atividades vinculadas à economia
do conhecimento e da tecnologia, prevê uma morfologia mais adensada construtivamente, com CA máximo de 2,0 e taxa de ocupação máxima maior do
que na ZPI.
Em comparação com os perímetros de ZPI do zoneamento anterior,
observamos que, com pequenas alterações, a maior parte dos perímetros foi
mantida como zona industrial, seja ZPI ou ZDE

(Mapa 3.8).

As exceções, isto

é, aqueles perímetros de ZPI de 2004 que deixaram de ser zonas industriais
em 2016, correspondem a áreas onde já houve, ou está previsto, um processo
de transformação do uso do solo, como um perímetro na região da Berrini,
onde atualmente estão instalados equipamentos culturais e empreendimentos hoteleiros; outro na avenida Guido Caloi, onde há grandes complexos de
escritórios, como Centro Empresarial de São Paulo e o Condomínio Panamérica Park; e o terreno do entreposto atacadista CEAGESP, na Zona Oeste,
cuja localização deverá ser alterada e, por isso, foi demarcado como Zona de
Ocupação Especial (ZOE) em 2016.
A diferença mais notável entre as zonas de 2004 e de 2016 foi a inclusão de diversos novos perímetros como zonas produtivas na categoria das
ZDEs. Em alguns casos, tratou-se de recuperar zonas que eram previamente
industriais – as Z6 do zoneamento de 1972 –, como as regiões de Jurubatuba
e Jaguaré, que haviam sido transformadas em zonas mistas no zoneamento
de 2004.Verificamos também a demarcação de ZDEs em áreas que ainda não
haviam sido indicadas como zonas industriais pelos zoneamentos precedentes,
como o Bom Retiro e o Brás (Mapa 3.9). O caso desses bairros é particularmente
curioso, pois tratam-se de áreas onde, historicamente, a atividade industrial
ligada aos setores têxtil e de alimentos e bebidas sempre foi muito intensa.
Podemos levantar duas explicações possíveis para esse fato. Primeiro,
vimos que a estratégia de reservar terras com a demarcação de zonas industriais é operacionalizada através (i) da definição de parâmetros de ocupação
do solo mais restritivos, que privilegiam a tipologia horizontal com baixa taxa
de ocupação do terreno, e (ii) da limitação de usos permitidos, que coíbem
a instalação de usos residenciais, por exemplo. No caso das regiões industriais mais tradicionais, constituídas no começo do século XX, as edificações
e os lotes são usualmente de pequeno porte e com alta taxa de ocupação do
lote, não se enquadrando na tipologia morfológica que serve de base para
os parâmetros de ocupação do solo das zonas industriais

(Figura 3.5).

Além

disso, a atividade industrial nesses bairros é, desde seus primórdios, vinculada ao comércio e à moradia – ou seja, seu tecido é de uso misto – e, por isso,
tampouco se enquadraria em exigências de uso muito restritivas. Portanto, o
instrumento não estaria adequado à preservação das atividades industriais
nesses bairros.
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Mapa 3.8 Comparação das zonas industriais dos zoneamentos de 1972, 2004 e 2016
Zoneamento de 1972 (Z6 e Z7)
Zoneamento de 2004 (ZPI)
Zoneamento de 2016 (ZPI)
Zoneamento de 2016 (ZDE)
Fonte: Z6 e Z7: Lei 7.805, 1972 e acréscimos; ZPI/2004: Lei 13.885; ZPI e ZDE/2016: Lei 16.402
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 3.9 Comparação dos zoneamentos, com destaque para o Brás e Bom Retiro
Fonte: Lei dos Ruídos: PUB, 1968; e Leis Municipais 7.805, 1972 e acréscimos e 13.885, 2004
Elaboração da autora, 2017
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Figura 3.5 Tecidos urbanos industriais com tipologias de pequeno porte à esquerda (indústria
de confecção no Brás) e de médio porte à direita (indústria metalúrgica em Henry Ford)
Fonte: Google Maps

A segunda explicação possível se refere aos objetivos que orientam as
políticas urbanas, já que o fato dos zoneamentos precedentes não demarcarem os bairros do Brás e Bom Retiro como zonas industriais poderia estar
associado a uma estratégia deliberada de desmonte ou afastamento das atividades industriais dessas áreas mais centrais, para que seu tecido urbano
pudesse sofrer um processo de transformação. O instrumento para intervenção nesses bairros seria, então, o projeto urbano – e não o zoneamento.
Encontramos lastro para justificar essa hipótese na década de 1970,
quando se planejava a execução do primeiro projeto de Comunidade Urbana
de Recuperação Acelerada (CURA) justamente no Brás, após a execução da
Área Piloto no Jabaquara. Ou seja, concomitante à elaboração da primeira lei
abrangente de zoneamento da cidade, instituída em 1972, também se desenhavam as hipóteses de intervenção no Brás com o Projeto CURA na Emurb.
Motivados pela construção iminente da linha Leste-Oeste do Metrô, que havia
se tornado prioritária e que traria impactos significativos para a região, os
técnicos da Emurb já identificavam as intervenções necessárias em praças,
no redesenho do sistema viário e na instalação de novos equipamentos públicos. Embora o projeto nunca tenha saído do papel, a antecipação de sua existência talvez fosse suficiente para que não fizesse sentido criar zonas industriais (Z6) nesses bairros, já prevendo sua transformação.
Embora a LPUOS de 2016 tenha buscado abarcar uma diversidade
maior de estabelecimentos industriais, como no caso da demarcação de ZDEs
no Bom Retiro e no Brás, verificamos que parte significativa dos estabeleci115
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mentos industriais ainda se localiza fora dessas zonas (Tabela 3.6), repetindo
o padrão que verificamos, no capítulo anterior, para o caso da Lei Geral de
Zoneamento de 1972. Analisando a distribuição das indústrias por zona a
partir da base do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), verificamos
que somente 7% das indústrias estão dentro dos perímetros de ZPI e outros
7% em ZDE – o que significa que 86% dos estabelecimentos que declaram
uso industrial ainda estão fora desses perímetros. Quando analisamos a área
construída por uso, os números são um pouco maiores: 12% da área construída industrial está em ZPI e 8% em ZDE – mas, ainda assim, 80% da área
construída industrial está fora dessas zonas.

Tabela 3.6 Distribuição das indústrias por zona no zoneamento de 2016
Zonas

Estabelecimentos
industriais

Área de terrenos de uso Área construída de uso
industrial
industrial

ZPI – Zonas Predominantemente
Industriais

7%

11%

12%

ZDE – Zonas de Desenvolvimento
Econômico

7%

5%

8%

ZM – Zona Mista

35%

24%

26%

Outras zonas

51%

60%

54%

Fonte: Base de dados do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Geosampa/PMSP, 2016; Observação: contagem de estabelecimentos
industrias foi realizada em função do lote (isto é, um lote de uso industrial = um estabelecimento industrial)

Tabela 3.7

Participação de estabelecimentos industriais por área construída em 2016

Área construída

Estabelecimentos industriais

Participação

6.718

50.0%

Entre 500 e 2.500 m

5.416

40.3%

Entre 2.500 e 10.000 m2

1.060

7.9%

Mais de 10.000 m

248

1.8%

Total

13.442

100%

Até 500 m

2
2

2

Fonte: Base de dados do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Geosampa/PMSP, 2016; Observação: contagem de estabelecimentos
industrias foi realizada em função do lote (isto é, um lote de uso industrial = um estabelecimento industrial)

Tabela 3.8 Localização dos estabelecimentos industriais por área construída em 2016
Localização

Estabelecimentos industriais com até 500 Estabelecimentos industriais com mais de
m2 de área construída
10.000 m2 de área construída
Quantidade

Participação

Quantidade

Participação

Total

6.718

100.0%

248

100.0%

Em ZPI ou ZDE

753

11.2%

100

40.3%

Fonte: Base de dados do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Geosampa/PMSP, 2016; Observação: contagem de estabelecimentos
industrias foi realizada em função do lote (isto é, um lote de uso industrial = um estabelecimento industrial)
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Provavelmente, isso se explica pela quantidade expressiva de pequenas
indústrias espalhadas pela cidade: metade dos estabelecimentos industriais
tem até 500 m2 de área construída (Tabela 3.7) e quase 90% dos estabelecimentos com menos de 500 m2 de área construída estão localizados fora de ZPIs ou
ZDEs (Tabela 3.8). A situação é muito diferente no caso dos estabelecimentos
de grande porte: cerca de 40% das indústrias com mais 10.000 m2 de área construída estão em ZPIs ou ZDEs. Ou seja, ainda que a revisão do zoneamento
tenha ampliado tanto a demarcação de zonas industriais, como as tipologias
de zonas (com a ZPI e a ZDE), a lei continua ignorando em grande medida a
territorialização da indústria de pequeno porte na cidade real.
Enquanto na região Sudoeste do município, verificamos uma distribuição rarefeita de estabelecimentos industriais com menos de 500 m2 de
área construída, a presença dessas unidades na Zona Leste é muito expressiva

(Mapa 3.10).

A densidade é maior nos bairros mais próximos do centro

e tradicionalmente industriais, como Brás e Mooca, mas não é desprezível
em bairros mais afastados, como em Vila Formosa, Carrão e Aricanduva. Na
Zona Norte, também é possível observar uma profusão desses pequenos lotes
industriais, que se espalham sobretudo nas proximidades do rio Tietê, na
região do entorno das rodovias Dutra e Fernão Dias, e nos bairros de Limão
e Casa Verde. Já na Zona Sul, podemos observar áreas onde há uma concentração de pequenas indústrias na Saúde, Vila Santa Catarina e Chácara Santo
Antônio.
Já os lotes industriais com mais de 10.000 m2 aparecem em quantidade muito inferior e de forma mais concentrada no território

(Mapa 3.11).

Além disso, nota-se a correspondência mais clara entre a localização desses
estabelecimentos e as zonas industriais do zoneamento de 2016, sobretudo
no entorno do canal de Jurubatuba; na área próxima à rodovia Anchieta, no
limite do município; em Henry Ford, na Mooca; no Jaguaré e próximo às rodovias Castelo Branco e Anhanguera; e no entorno da rodovia Dutra. À exceção
dos perímetros em Jurubatuba e Jaguaré, demarcados como ZDE, todas as
demais concentrações de grandes estabelecimentos industriais se localizam
em ZPIs.
Com isso, podemos concluir que o instrumento zonal para reserva de
terras exerceu maior impacto para garantir a permanência das indústrias
de maior porte, situadas em tradicionais distritos industriais nos territórios
ao longo dos eixos ferroviários, nas várzeas dos rios Tamanduateí, Tietê e
Pinheiros, e das rodovias. Observamos como o zoneamento municipal não
estava preocupado especificamente com a promoção ou incentivo a novas
indústrias, mas sim com assegurar a permanência daqueles estabelecimentos existentes. No entanto, também verificamos que o instrumento zonal
– embora possa efetivamente expulsar indústrias do território, caso zonas
industriais sejam alteradas para zonas mistas em áreas com indústrias ativas
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Mapa 3.10

ZPI e ZDE de 2016 e lotes industriais com menos de 500 m2 de área construída

ZPI

Lotes industriais com menos de 500 m2 de área construída:

ZDE

Dentro de ZPI/ZDE
Fora de ZPI/ZDE

Fonte: lotes: IPTU/PMSP, 2016; ZPI/ZDE: Lei Municipal 16.402, 2016
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 3.11

ZPI e ZDE de 2016 e lotes industriais com mais 10.000 m2 de área construída

ZPI

Lotes industriais com mais de 10.000 m2 de área construída:

ZDE

Dentro de ZPI/ZDE
Fora de ZPI/ZDE

Fonte: lotes: IPTU/PMSP, 2016; ZPI/ZDE: Lei Municipal 16.402, 2016
Elaboração da autora, 2017
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– não assume um papel determinante na retenção de empregos industriais
frente a processos mais abrangentes de reestruturação produtiva e expansão
metropolitana, que levam indústrias a sair do município, independente do
zoneamento. Nesses casos, outros componentes pesam mais na decisão de
mudança locacional, como a possibilidade de obtenção de incentivos fiscais
e crédito, o acesso a infraestrutura sem a saturação da grande metrópole e a
proximidade com mão de obra mais barata.
Ao comparar a distribuição de indústrias no final da década de 1950 e
nos anos 2010 com a sobreposição de zonas industriais já propostas em São
Paulo (em 1955, 1972, 2004 e 2016), podemos observar como esse instrumento
foi utilizado sobretudo para demarcar os territórios das grandes concentrações industriais

(Mapa 3.12).

Em contrapartida, o zoneamento ignorou a

presença – majoritária – das pequenas indústrias na cidade real, espalhadas
pelo município. Por um lado, é possível levantar a hipótese de que as indústrias grandes conseguem exercer maior pressão sobre o processo de elaboração do zoneamento, como vimos no caso da Avon, e por isso o instrumento
foi sendo historicamente desenhado para se adequar aos seus requisitos –
enquanto as pequenas, que têm menos poder político, tornaram-se invisíveis.
Alternativamente, também podemos levantar a hipótese de que o
instrumento não tem como mobilizar elementos ou interferir em aspectos que
dialoguem com a forma de inserção urbana desse tipo de indústria, que ocupa
edificações mais adensadas construtivamente, com maior mistura de usos
e espalhada pelos bairros. Do ponto de vista de regulação do zoneamento,
parece ser somente necessário que as restrições de usos em zonas mistas não
impeçam a instalação dessas pequenas indústrias cujos processos produtivos
não causam incômodos. Mas seria preciso refletir, sobretudo, sobre a utilização de outras estratégias urbanísticas, para além da regulação do uso e ocupação do solo, que talvez possam ter maior impacto na promoção dessas atividades. Alguns exemplos seriam a inclusão de espaços produtivos em projetos
e programas de habitação de interesse social, que permitiriam ampliar essa
rede de pequenas unidades industriais, e a elaboração de projetos urbanos
que sustentem cadeias produtivas locais, com a instalação de equipamentos
públicos compartilhados de armazenagem e logística.
Por fim, podemos também observar que o instrumento zonal, no município de São Paulo, teve um caso de exceção, onde a demarcação de zonas
industriais precedeu a preexistência de estabelecimentos industriais, na
região conhecida como Polo Industrial de Itaquera. Diferente da forma hegemônica de utilização do instrumento como cartografia do que já está instalado na cidade, a zona industrial de Itaquera é demarcada antes da presença
de indústrias na região, ou seja, de forma a promover ou atrair novas indústrias. Analisaremos esse caso com mais atenção ao final deste capítulo, após
investigarmos a utilização do instrumento zonal pelo Governo do Estado de
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Uso industrial (1957)

Sobreposição de
zonas industriais de
1955, 1972, 2004 e
2016

Uso industrial (2012)

Mapa 3.12

Áreas industriais (1957 acima e 2012 abaixo) e sobreposição de zonas industriais

Fonte: áreas industriais: SAGMACS, 1957 e TPCL/PMSP, 2012; zonas industriais:
PUB, PDDI, PP-85 e Zoneamentos de 1972, 2004 e 2016
Elaboração da autora, 2017
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São Paulo, com o zoneamento industrial metropolitano de 1978, que teve uma
ênfase maior na demarcação de novas terras para atração de indústrias do
que o zoneamento municipal.

3.2

Reservar para atrair indústrias

3.2.1

A ZUPI no zoneamento metropolitano de 1978

O planejamento industrial conduzido pelo Governo do Estado de São Paulo
(GESP) ao longo da década de 1970, sob o regime militar, espelha a política
do nível federal. Assim, está baseado, de forma geral, no fomento à descentralização das indústrias, que até então se localizavam majoritariamente na
metrópole de São Paulo. Do ponto de vista institucional, são criadas diversas
instâncias para organizar e conduzir essa política, como a Comissão de Industrialização do Estado, o Grupo de Descentralização Industrial (GDI) e o Grupo
de Análise Territorial (GAT). Já com relação aos instrumentos – diferente das
estratégias federais, que se amparavam sobretudo na concessão seletiva de
incentivos a nível estadual –, o GESP utilizará o zoneamento como ferramenta
fundamental para operar sua política industrial.
O zoneamento industrial metropolitano é instituído na Lei Estadual
n. 1.817, de 27 de outubro de 1978, que define zonas de uso industrial com
normas específicas de uso e ocupação do solo na Grande São Paulo. Mesmo
antes da promulgação da Constituição de 1988, a competência para a regulação do uso do solo já era tradicionalmente atribuída ao nível municipal.
No entanto, a Lei Complementar n. 14/1973, que cria a Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP), havia definido o uso do solo metropolitano como um dos
serviços de interesse metropolitano, garantindo, assim, que a legislação estadual pudesse também regular o uso do solo quando o interesse ultrapassasse
os limites municipais.
Alicerçado nesse entendimento, o GESP elabora duas leis estaduais que
regulam o uso do solo da metrópole em matérias cujo impacto ia além da
escala local dos municípios, abrangendo o conjunto da metrópole. A primeira
lei, de 1976, se refere à regulação do uso do solo nas áreas de proteção e recuperação dos mananciais da metrópole, que cobriam cerca de 40% do território da RMSP – conforme vimos no capítulo anterior. Nesse caso, o objetivo
era conter a expansão da ocupação urbana e a instalação de usos impróprios
sobre essas áreas, de forma a evitar uma situação de poluição irreversível dos
reservatórios.
A segunda lei foi justamente o zoneamento industrial metropolitano,
aprovado em 1978. O principal argumento para que tal legislação fosse elaborada no âmbito estadual era de que havia um interesse coletivo da metrópole
na organização do desenvolvimento industrial, para que fosse possível "otimizar e minimizar os efeitos nocivos do crescimento acelerado e desordenado
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do parque industrial metropolitano" (São Paulo [estado], 1979: 8). Para reorganizar a localização industrial, defendiam uma política de diversificação
e desconcentração da atividade para outros municípios, além de São Paulo,
além do controle da poluição industrial.
Adicionalmente às políticas de descentralização industrial e de mitigação dos efeitos nocivos da poluição ambiental, havia também uma preocupação em mediar a disputa entre municípios por maior arrecadação, o que só
poderia ser feito por um nível administrativo superior – no caso, o Governo
do Estado. Parte significativa da receita municipal na época era proveniente
da transferência da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
(ICM) – que, na Constituição de 1988, tornou-se o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em 1975, cerca de 25% do total arrecadado
pelas prefeituras da RMSP veio da transferência de cotas-partes do ICM (Ibid.:
29). Roberto Cerqueira César, então Secretário dos Negócios Metropolitanos,
explica que:
como (...) o fator gerador desse imposto é o valor da transformação industrial
e seu critério de distribuição o valor arrecadado em cada Município, decorre
da diversidade de vocação natural que entre eles existe um significativo
desequilíbrio na disponibilidade dos recursos municipais. Esse desequilíbrio
poderá acentuar-se por efeito do zoneamento industrial, na medida em que
alguns Municípios sofrerão restrições para a implantação ou dinamização de
um parque industrial (Ibid.: 10).
Para se ter uma ideia concreta desse desequilíbrio, estima-se que 97,6% do
total do ICM arrecadado na época estava concentrado em 10 municípios,
enquanto o restante era dividido para as demais 27 prefeituras.
Para lidar com a questão da disputa por arrecadação entre municípios,
é desenvolvido, na lei do zoneamento industrial, um mecanismo de compensação através de uma dotação anual no orçamento do Estado. Essa dotação
seria repassada ao Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento
(FUMEFI), que então distribuiria uma parcela àqueles municípios que tivessem um valor de transferência de ICM per capita inferior a 50% do valor da
média metropolitana, de forma a compensar os municípios prejudicados por
terem menos indústrias em seu território – seja porque o município tinha
menos zonas industriais ou porque se localizava em área de proteção de
mananciais, onde a instalação de indústrias era mais restrita.
O valor a ser repassado aos municípios seria o equivalente ao montante
que faltaria para que a arrecadação alcançasse a média de ICM per capita da
metrópole como um todo. Com isso, esperava-se reduzir a pressão dos municípios pela ampliação na demarcação de ZUPIs em seus perímetros administrativos. No entanto, após seis anos de aplicação da lei, concluiu-se que
a compensação financeira “não [estava] cumprindo o objetivo de atenuar os

123

CAP. 3
RESERVAR

desequilíbrios regionais, (...) representando parcela cada vez menor do orçamento municipal da maior parte dos municípios” (Emplasa, 1985: 69).
Já para organizar a distribuição espacial das indústrias, a lei define
três tipos de zonas: a zona estritamente industrial (ZEI), as zonas predominantemente industriais, subdivididas em duas categorias (ZUPI-1 e ZUPI-2), e
a zona de uso diversificado (ZUD). No território, são demarcadas somente as
ZUPI-1 e ZUPI-2. A ZUD corresponde ao restante da mancha urbana – o tecido
comum da cidade – e, com relação à ZEI, nenhum perímetro é demarcado.
Para cada zona, a lei define parâmetros urbanísticos de dimensionamento, ocupação e aproveitamento dos lotes e categorias de usos conformes
e não conformes. A ZUPI-2 tem taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento máximos maiores do que a ZUPI-1, além de uma limitação de área
construída máxima de até 10.000 m2. Assim, a ZUPI-2 é orientada para indústrias de pequeno e médio porte, com maior adensamento construtivo: na
região do Brás, por exemplo, são demarcados pequenos perímetros de ZUPI2. Já a ZUPI-1 abrigaria indústrias de maior porte e com tipologia horizontal,
com aproveitamento menor do terreno, como no eixo dos rios Tamanduateí e
Tietê, onde grandes glebas foram demarcadas como ZUPI-1.
As indústrias são classificadas em função de seu porte e do tipo de atividade em cinco tipologias: IN, IA, IB, IC e ID. Com a participação da CETESB
e de engenheiros especializados na definição da classificação, a legislação
acabou levando em consideração principalmente os níveis de incomodidade
em relação ao entorno e o grau de poluição ambiental, incluindo emissões,
lançamentos ou liberação de poluentes.
As duas primeiras tipologias, IN e IA, se diferenciam apenas em função
do tipo de atividade, não importando seu porte: de forma simplificada, tratam-se daquelas indústrias altamente poluentes e que pressupõem uso, movimentação e transporte de matérias-primas que não condizem com a zona urbana.
As indústrias IN não poderiam, sob nenhuma hipótese, se situar na RMSP;
já aquelas classificadas como IA poderiam se instalar somente em uma ZEI,
que deveria ser criada a partir de uma lei estadual específica, pois, a princípio, o zoneamento não demarcava nenhuma zona estritamente industrial.
Apesar da proibição que a legislação impõe sobre esse tipo de indústria mais
poluente, estima-se que cerca de 7% do total de estabelecimentos da época se
enquadrava nas categorias IN e IA – após a aprovação dessa regulação, esses
estabelecimentos que já estavam estabelecidas no território foram impedidos de expandir sua produção. Assim, paulatinamente, as indústrias mais
poluentes acabam sendo expulsas da metrópole.
As demais categorias se diferenciam essencialmente em função da área
construída: IB corresponde às indústrias com área acima de 10.000 m2; IC,
entre 2.500 e 10.000 m2; e ID, até 2.500 m2. Essas categorias são todas permitidas na RMSP, porém com restrições com relação às zonas. As indústrias de
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grande porte (IB) poderiam se situar somente em ZUPI-1, enquanto as indústrias de médio porte (IC) seriam aceitas em ZUPI-1 e ZUPI-2. Já as indústrias
de menor porte (ID) – que, no entendimento da legislação estadual, poderiam
conviver com outros usos (inclusive o residencial) –, estariam liberadas para
se estabelecer em qualquer local da cidade.
Com relação às indústrias de menor porte, há um descompasso entre o
zoneamento metropolitano e o zoneamento municipal – ao longo das décadas,
essa divergência irá marcar as principais disputas e dificuldades de aprovação nos departamentos responsáveis pelo licenciamento. Ocorre que a legislação estadual é menos restritiva do que a do município: enquanto a lei estadual
permite indústrias de até 2.500 m2 em qualquer área urbana, o zoneamento
municipal de 1972 concedia a mesma permissão somente a estabelecimentos
de até 500 m2. Para Grillo, a diferença "traduz o estado de ânimo na época
d[a] confecção [da legislação municipal], isto é, a grande preocupação com a
urbanização desenfreada e os níveis críticos de poluição" (Grillo, 1997: 154),
enquanto a legislação estadual é realizada com um ânimo diferente – preocupada também com as indústrias altamente poluentes, porém decidida a
ampliar o parque industrial com relação às demais indústrias.
Essa incompatibilidade entre as legislações foi diagnosticada rapidamente, motivando, ao longo das décadas seguintes, a elaboração de estudos
e propostas para um novo zoneamento industrial municipal. No entanto, a
arquiteta aposentada da Prefeitura Ivany Ueta relata, em entrevista para esta
pesquisa, que esses esforços foram sempre restritos às equipes internas da
então Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São Paulo, sem nunca terem
sido formalmente encaminhados à Câmara Municipal como Projetos de Lei.
A demarcação das zonas industriais na RMSP é realizada em função de
um extenso cadastramento dos estabelecimentos existentes, bem como de um
levantamento das zonas já definidas como industriais por cada município. De
fato, podemos confirmar esse princípio através da sobreposição das ZUPIs
aos perímetros das zonas industriais (Z6) do zoneamento de 1972 do município de São Paulo – incluindo os acréscimos realizados por leis específicas até
1978 (Mapa 3.13). Outro critério adotado na demarcação de ZUPIs, apresentado
na justificativa oficial do Anteprojeto de Lei, foi a preferência ao "crescimento
industrial Leste-Oeste, em virtude de investimentos públicos do transporte
de massa da linha Leste-Oeste do metrô, da melhoria do sistema de subúrbios da FEPASA e da RFFSA, de infraestrutura de área e esgoto do Sistema
Adutor Metropolitano que leva água primordialmente para a região Leste-Oeste" (São Paulo [estado], 1978: 4). Essa diretriz de crescimento já estava
expressa no Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI) da
Região Metropolitana de São Paulo, de 1970. O mesmo plano também indicava
a necessidade de estimular um processo de descentralização industrial, forta-
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Mapa 3.13

ZUPIs do zoneamento metropolitano (1978) e Z6/Z7 do zoneamento municipal (1972)

Zonas Industriais (Z6) do Zoneamento Municipal de 1972, incluindo acréscimos até 1978
Zonas de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI) do zoneamento metropolitano de 1978

Fonte: ZUPIs: Lei Estadual 1.817, 1978; Z6/Z7: Lei Municipal 7.805, 1972 e acréscimos
Elaboração da autora, 2017
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lecendo os núcleos ao redor da metrópole, como o Vale do Paraíba, Campinas
e Sorocaba.
As áreas definidas como ZUPI na legislação estadual somavam um
total de 30.000 hectares. À época, verificou-se que cerca de 22.000 hectares
estariam desocupados e, portanto, disponíveis para instalação de novos estabelecimentos industriais (Tabela 3.9). Em registro sobre o processo de formulação e metodologia da lei, Eurico de Andrade Azevedo e Lúcio Gregori –
então Presidente e Diretor Técnico da Emplasa, respectivamente – afirmam
que, assumindo uma projeção otimista de crescimento constante de 7,5% da
atividade industrial até 2000, as áreas livres demarcadas como ZUPI seriam
suficientes para abrigar as novas indústrias (Ibid.: 17-18).
Essa constatação confirma a intenção do zoneamento industrial metropolitano em promover e recepcionar novas indústrias, em um momento em
que havia ainda a perspectiva de crescimento intenso dessa atividade. Ou
seja, ainda que uma das diretrizes para a demarcação de ZUPIs tenha sido
a delimitação de áreas previamente ocupadas por indústrias, havia também
uma preocupação simultânea em resguardar terrenos ainda desocupados
para abrigar a expansão da indústria – o que não vimos no caso do zonea-

Tabela 3.9 Levantamento de áreas de ZUPIs vazias (1979)
Município

Total de área industrial vazia (ha)

Guarulhos

5.171,5

Itaquaquecetuba

2.295,5

Mairiporã

2.079,0

Itapevi

1.891,5

São Paulo

1.840,0

Mauá

1.504,0

Barueri

1.282,0

Caieiras

1.236,0

São Bernardo do Campo

1.042,5

Arujá

969,0

Osasco

502,0

Jandira

463,0

Suzano

443,0

Diadema

405,0

Mogi das Cruzes

365,5

Ferraz de Vasconcelos

352,0

Embu

218,5

Santo André

106,5

Cajamar

101,0

Poá

88,0

Total

22.355,5

Fonte: Adaptado de São Paulo (estado), 1979: 37
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mento municipal. No entanto, a maioria das zonas ainda vazias se localizava
fora do município de São Paulo, em um esforço claro de promover a desconcentração industrial (Mapa 3.14).
No mesmo texto, Azevedo e Gregori destacam ainda que, "projetando
suas preocupações no futuro, o Governador [Paulo Egydio Martins] observou
que não desejava uma lei apenas reguladora, mas também capaz de estimular os tipos de indústrias que, pelas suas características, devessem ficar na
Região Metropolitana" (Ibid.: 21). A preocupação em incentivar e atrair indústrias, portanto, estava direcionada para um tipo específico de atividade: as
indústrias de especialização ou vocação metropolitana, definidas como aquelas que possuíssem “(i) necessidade de recursos humanos especializados; (ii)
dependência do setor terciário metropolitano; (iii) dependência de alta tecnologia ou de insumos industriais de origem metropolitana, bem como de instalações de apoio produtoras de utilidades, existentes na Região Metropolitana;
e (iv) absorção e transmissão de tecnologia” (art 2o).
Apesar do número já significativo de zonas industriais ainda vazias
na versão original do zoneamento metropolitano de 1978, em 1981 é aprovada a Lei Estadual n. 2.952, de 15/07/1981, que aumenta significativamente
a quantidade de ZUPIs. O esforço parece uma tentativa desesperada de um
governo buscando mitigar os efeitos da profunda crise global que arrastou
também o Brasil na década de 1980, ampliando o nível de desemprego. A aplicação do instrumento dessa forma, embora sem estudos que comprovassem
sua necessidade, confirma que o zoneamento industrial metropolitano tinha
como propósitos centrais a garantia de uma reserva de terras e o incentivo à
promoção da atividade industrial na RMSP. Poucos anos depois, no entanto,
verificou-se que todos os novos perímetros criados permaneciam vazios (São
Paulo [estado], 1985: 11).
Seis anos após a aprovação da Lei 1.817/1978, a Emplasa elabora um
relatório de avaliação da aplicação do zoneamento industrial metropolitano.
O relatório propõe dois campos de análise: por um lado, um estudo sobre
o impacto do zoneamento na oferta de emprego industrial, na distribuição
espacial dos estabelecimentos industriais e nas finanças públicas; por outro
lado, uma análise da experiência de aplicação da lei em si, considerando sua
dimensão institucional, os procedimentos e órgãos envolvidos. Aqui, vamos
sintetizar as principais conclusões do documento referentes ao uso e ocupação efetiva das zonas e à questão do emprego industrial, para que possamos
avançar nas reflexões sobre a utilização e o alcance desse instrumento.
Sobre a oferta de emprego, o estudo destaca, primeiramente, que a
proximidade dos fatos (a análise é feita em 1985) e a crise econômica fazem
com que os resultados observados sejam considerados inconclusivos. Ainda
assim, à luz das críticas recebidas à época de que o zoneamento industrial
metropolitano teria inibido o crescimento do emprego industrial, ao invés
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Mapa 3.14

ZUPIs do zoneamento metropolitano (1978) e uso do solo industrial (1968)

Zonas de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI) do zoneamento metropolitano de 1978
Uso industrial em 1968

Fonte: ZUPIs: Lei Estadual 1.817, 1978; uso industrial: PUB, 1968
Elaboração da autora, 2017
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de promovê-lo, em função de alguns parâmetros considerados restritivos, o
estudo decide investigar se o fato era verdadeiro ou não. Concluem que, “à
exceção da Capital e do ABC – Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul –, o emprego continuou a crescer na Região Metropolitana a
taxas bastante elevadas durante o período da crise, quando até o Interior do
Estado apresentava taxas negativas significativas” (São Paulo [estado], 1985:
27). Assim, traçam duas hipóteses antagônicas.
Por um lado, o zoneamento poderia ter efetivamente inibido a ampliação do emprego nas zonas industriais mais consolidadas, provocando a
migração dos estabelecimentos que ainda quisessem usufruir dos benefícios
de se localizar na metrópole para outros municípios da RMSP. Alternativamente, poderiam inferir que o zoneamento não restringia a oferta de empregos industriais, já que houve aumento dos empregos industriais em outros
municípios e a tendência de descentralização industrial já estava em andamento, independente das definições do zoneamento. Nesse caso, a lei teria
sido responsável somente por inibir a criação de empregos nos setores industriais classificados como IA e IN – aqueles de maior impacto ambiental e proibidos de se instalarem na metrópole. Ou seja, as grandes indústrias teriam
efetivamente sofrido restrição pelo zoneamento, enquanto as indústrias de
menor porte e menos poluentes, não.
De fato, ao analisar a ocupação das zonas, o estudo da Emplasa observa
que, de forma geral, houve uma expansão significativa de indústrias de
pequeno e médio porte e, especialmente, daquelas enquadradas na categoria
ID, isto é, de indústrias não poluentes. A instalação das indústrias ID estava
liberada, pela regulação estadual, em todo o território urbano, desde que não
excedessem a área de 2.500 m2. Já com relação às grandes indústrias, não
houve, no período estudado (1979 a 1983), nenhum novo estabelecimento com
mais 1.000 empregados, confirmando a tendência já verificada na época de
descentralização das grandes plantas industriais, que passaram a se instalar
fora da metrópole.
Ao analisar as dinâmicas específicas de cada município da RMSP, o
estudo identifica três agrupamentos com situações diferentes. O primeiro
grupo era formado por municípios mais periféricos da região metropolitana, sem tradição industrial, como Arujá, Cajamar, Ferraz de Vasconcelos
e Itapevi. Nesses municípios, houve aumento significativo de indústrias de
pequeno porte, porém fora das ZUPIs – que permaneceram, em sua maioria,
vazias. Além disso, curiosamente, são esses municípios que tiveram maior
aumento de ZUPIs com a Lei 2.952/1981. Assim, concluem que “não basta a um
município criar ZUPIs para que automaticamente se torne industrializado,
atraindo a implantação industrial” e que, portanto, “parece mais adequado,
para estes municípios, promover uma revisão de sua política, que não seja
baseada somente na criação de ZUPIs como forma de promoção de seu desen-
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volvimento econômico, criando mecanismos outros” (Ibid.: 110). O segundo
grupo era formado pelos municípios com 25 a 50% de ocupação de suas ZUPIs
por uso industrial, como Barueri, Mauá, Suzano e Mogi das Cruzes. No período
analisado, não houve crescimento significativo das indústrias nessas cidades.
O município de São Paulo, por sua vez, estava enquadrado no terceiro
grupo, junto a Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Guarulhos e o ABC. Nesses
municípios, de maior tradição industrial, a taxa de ocupação das ZUPIs por
indústrias é muito superior – de 70 a 100%. No entanto, em geral, “são ZUPIs
sem disponibilidade de áreas, onde já se verificam somente processos de
reutilização de instalações industriais” (Ibid.: 115). No município de São Paulo,
no período de 1979 a 1983, foram instaladas 250 novas indústrias, sendo 75 em
ZUPI (30%) e 175 fora de ZUPI (70%). Além disso, ressaltam que as ZUPIs mais
ocupadas são justamente aquelas vinculadas aos principais eixos ferroviários
e rodoviários, em contraposição àquelas menos ocupadas, que, em geral, se
encontram mais isoladas dessa lógica de acessibilidade, como algumas ZUPIs
da Zona Leste (Ibid.: 116).
Podemos concluir, portanto, que o zoneamento industrial elaborado
e aplicado pelo Governo do Estado de São Paulo esteve mais direcionado à
reserva de terras para atrair novas indústrias do que as experiências do zoneamento municipal, que demarcou somente áreas já ocupadas pela atividade
industrial. O zoneamento metropolitano assumiu, assim, uma diretriz mais
de promoção e incentivo, do que de restrição, à indústria na metrópole. No
entanto, há algumas considerações a serem feitas a respeito dessa conclusão.
Primeiro, houve um componente restritivo importante no zoneamento
metropolitano, mas que foi dirigido somente às grandes indústrias poluentes, classificadas como IN e IA. As indústrias incentivadas pelo zoneamento
metropolitano foram aquelas de menor porte, especialmente de vocação
metropolitana – seja pela reserva de terras com ZUPIs ainda vazias para estabelecimentos de médio porte ou pela liberação de indústrias de até 2.500 m2
no restante do território.
Outra consideração relevante a ser apontada diz respeito ao tratamento diferenciado que o zoneamento metropolitano conferiu ao município
de São Paulo em comparação com os demais municípios da RMSP. Enquanto
nos municípios mais periféricos há uma proliferação de ZUPIs vazias, no
município de São Paulo as ZUPIs demarcam fundamentalmente aquelas áreas
já ocupadas. Assim, coexistem no zoneamento metropolitano duas diretrizes:
por um lado, o incentivo à indústria na metrópole, relativizando o discurso
oficial de uma política estadual de descentralização intensiva das indústrias
para o interior; e, por outro lado, o estímulo à desconcentração, dentro da
escala da metrópole, das indústrias do município-sede para os demais municípios, com menos tradição industrial.
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3.2.2 A experiência do Polo Industrial de Itaquera
O caso do Polo Industrial de Itaquera é uma exceção às conclusões que vínhamos traçando ao longo do capítulo e, por isso, merece ser estudado com mais
atenção. Ao contrário da forma hegemônica de demarcação de zonas industriais no zoneamento municipal de São Paulo, que somente reafirmava a
localização preexistente de indústrias, a zona industrial de Itaquera delimita
uma grande área na Zona Leste do município onde não havia indústrias. De
forma inversa, no zoneamento metropolitano, que justamente perseguia uma
diretriz mais propositiva, demarcando uma série de zonas industriais vazias
para reservar terras para novas indústrias, a área de Itaquera não é fixada
como ZUPI, mesmo se localizando no eixo prioritário Leste-Oeste – acaba se
tornando ZUPI somente em 1993. Para entender esse processo e seus desdobramentos, vamos recuperar a trajetória de desenvolvimento da região.
A estação de trem de Itaquera é inaugurada em 1877, dois anos após o
início da operação do ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil que cruza
o Vale do Paraíba até o centro da cidade de São Paulo. A presença da linha de
trem é determinante para o estabelecimento de uma rede de núcleos urbanos
nos “subúrbios de São Paulo” (Azevedo, 1958). Porém, a ocupação da região
de Itaquera é impulsionada somente a partir de meados da década de 1920,
com a imigração japonesa intermediada pela Companhia Commercial Pastoril
e Agricola, que promove o loteamento da região em sítios

(Figura 3.6).

Assim,

Itaquera se conforma, ainda na primeira metade do século XX, como parte
integrante de um cinturão rural ao redor das áreas mais urbanizadas de
São Paulo, com produção de pêssegos e hortaliças em pequenos sítios. Além
da atividade agrícola, a economia da região também era movimentada pela
presença da grande pedreira de Itaquera, onde funcionavam empresas extrativas desde meados da década de 1920.
A partir de 1950, com a intensificação do processo de industrialização
da cidade, a população cresce a taxas mais altas e a mancha urbana se espraia
em um padrão de ocupação extensivo do território. A massa de trabalhadores, excluída da cidade formal, vai encontrando seu abrigo em regiões mais
afastadas do centro, como Itaquera. Entre 1950 e 1960, a população da atual
subprefeitura de Itaquera cresce de 15.246 para 36.965 habitantes. Aos poucos,
observa-se uma transformação do uso do solo da região, conforme os antigos
sítios de pêssegos são convertidos em loteamentos residenciais irregulares.
Porém, a ocupação e a densidade ainda são relativamente baixas, especialmente quando comparadas com regiões mais urbanizadas da cidade, e a
região carece de infraestrutura básica – a luz elétrica, por exemplo, só chega
à região em 1951.
As sucessivas leis parciais de uso e ocupação do solo não estabeleceram uma regulação para o território de Itaquera. Mesmo no início da década
de 1970, quando a população da região alcançava quase 130.000 habitantes, a
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Figura 3.6 Vista aérea de Itaquera com loteamentos
da Cia. Commercial Pastorial e Agrícola
Fonte: Jornal “O Suburbano” n. 14, 1931; Arquivo Amaury Roldan Pereira)

Lei Geral de Zoneamento define-a de forma genérica, como se praticamente
todo o território equivalesse a Z2 ou zona rural (Z8-100). Há, portanto, enorme
descompasso entre a regulação proposta pela Prefeitura nos territórios mais
centrais, onde o zoneamento é detalhado e aprofundado, e naqueles mais
periféricos. Se a situação já se revelava grave em função do intenso e rápido
adensamento populacional, ela se torna ainda mais dramática com a falta de
oferta de empregos na região. Ao longo das décadas seguintes, essa relação
vai se agravando. Em 2000, por exemplo, a subprefeitura de Itaquera abrigava
quase 490.000 habitantes e somente 40.000 empregos formais, resultando em
uma taxa de 0,08 emprego/habitante – enquanto a média do município, no
mesmo ano, era de 0,22 emprego/habitante.
Desde 1968, com o Plano Urbanístico Básico (PUB), começa a se consolidar, nos setores de planejamento da administração municipal, a ideia de constituir um centro de indústrias em Itaquera. Ainda nesse primeiro momento,
a proposta de um polo industrial na região tinha como objetivos (i) garantir
a disponibilidade de terrenos necessários à expansão da atividade industrial
e (ii) promover o reequilíbrio da oferta de empregos na cidade, reduzindo a
necessidade dos extensos descolamentos pela cidade. Itaquera, à época, ainda
oferecia amplas áreas desocupadas, que poderiam ser destinadas a recepcionar indústrias de grande porte e, por estar próxima a uma enorme população no extremo da Zona Leste, serviria como nova centralidade de empregos,
evitando que todo esse contingente populacional se deslocasse diariamente
para os bairros mais centrais, onde o emprego estava concentrado.
No PUB, propõe-se a criação de uma centralidade sub-regional com
80.000 novos empregos industriais ao redor da estação de trem de Itaquera,
além de 90.000 empregos no setor de serviços. À época, o Metrô já havia anunciado como prioridade a construção da Linha Vermelha, no sentido Leste133
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-Oeste, o que fortalecia a motivação pela escolha desse local como centro do
novo polo econômico da região. Já no PDDI, de 1971, são propostas diversas
áreas para futuras concentrações industriais, espalhadas ao longo do eixo
rodoviário proposto no sentido Norte-Sul, onde mais tarde seria implantada
a avenida Jacu-Pêssego. Esses núcleos industriais são apontados como áreas
de desenvolvimento urbano, cujo objetivo era “ampliar a disponibilidade de
terrenos e de serviços públicos destinados aos usos comerciais e industriais
em localizações adequadas” (art. 2o).
A Lei Geral de Zoneamento de 1972, por sua vez, ignora essas diretrizes
e mantém grande parte da área como Z2 e Z8-100 (zona rural), sem criar, em
sua formulação original, nenhuma área industrial na região. A zona Z8 foi
criada para demarcar territórios com usos especiais, onde os parâmetros de
uso e ocupação do solo seriam determinados caso a caso: áreas de preservação de imóveis históricos eram Z8-200, corredores de uso especial eram
Z8-CR, as zonas rurais eram Z8-100, dentre outras. Além dessas categorias,
as Z8 também demarcavam territórios destinados à realização de projetos de
reurbanização, como a Luz e a Bela Vista, já indicando a prática de flexibilização e desregulamentação do zoneamento para acomodação de transformações urbanas que se tornaria hegemônica a partir da década de 1990 com o
instrumento das operações urbanas. A vinculação que havia na proposta do
PDDI entre um projeto de reestruturação urbana nas áreas de desenvolvimento
urbano e a promoção de atividades econômicas com a demarcação de zonas
industriais se perde na proposta das Z8 do zoneamento.
No entanto, durante os anos seguintes à aprovação da Lei Geral de
Zoneamento, os perímetros sofreram diversas modificações. Nery Júnior
(2002) aponta que as zonas mais alteradas nas sucessivas revisões e ajustes
realizados por leis subsequentes foram justamente as Z8. Aqui, nos interessa
atentar especificamente à transformação de parte do setor rural de Itaquera
em zona industrial. Essa alteração se dá através da Lei Municipal n. 9.300, de
25/08/1981, que regulamenta o parcelamento, uso e a ocupação do solo das
zonas rurais e cria o primeiro perímetro de Z7 no município – já que a versão
do zoneamento de 1972 não havia delimitado nenhuma zona dessa categoria.
A Z7-001 abarca o extenso território que mais tarde ficará conhecido como
Polo Industrial de Itaquera.
Para que, em 1981, finalmente fosse estabelecida uma zona industrial
na região, muitos estudos foram realizados ao longo da década anterior, seja
pelos próprios técnicos de planejamento da Prefeitura ou por consultorias
contratadas para este fim. Ainda em 1971, o Grupo Executivo de Planejamento
(GEP) encomendou à Consultec – Sociedade Civil de Planejamento e Consultas
Técnicas um estudo de pré-viabilidade para implantação de distritos industriais no município (no capítulo seguinte, vamos explorar com mais atenção
o tema dos distritos industriais). Esse estudo indicou, em suas conclusões, a
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viabilidade de implantação de polos industriais em Parelheiros e em Itaquera,
definida como área prioritária pelo GEP.
Três anos depois, em 1974, a Coordenadoria Geral de Planejamento
(COGEP) solicitou à empresa Engeconsult – Engenheiros e Economistas Consultores uma proposta de plano de ocupação industrial para a região de Itaquera e
Guaianazes. Esse segundo estudo, realizado após o zoneamento de 1972 entrar
em vigor, apresenta uma preocupação particular com relação à organização
industrial do município: a de criar as condições para deslocar os estabelecimentos industriais que haviam se tornado desconformes perante à nova
regulação de uso e ocupação do solo. Após a aprovação da Lei Geral de Zoneamento, estimava-se que cerca de 40% das indústrias de São Paulo, ou 10 mil
estabelecimentos, haviam se tornado desconformes perante a regulação de
uso e ocupação do solo.
Para garantir a efetividade da aplicação do zoneamento, a Prefeitura
de São Paulo solicitou ao Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) –
órgão federal que analisava os pedidos de concessão de incentivos e aprovava ampliações de indústrias – que exigisse das empresas uma manifestação
de conformidade em relação ao zoneamento emitida pela COGEP, órgão de
planejamento da Prefeitura. A solicitação foi acatada, garantindo à Prefeitura
"o pleno exercício do controle que [pretendia]" (OF/CDI/SG/n. 6.999/74). Dessa
forma, todos os estabelecimentos (em sua maioria, pequenas e médias empresas) localizados em zonas onde a atividade industrial era proibida não poderiam ampliar suas instalações ou expandir sua capacidade produtiva através
da importação de equipamentos, pois para obter a liberação do governo federal também precisavam estar em conformidade com o zoneamento.
Assim, a criação de uma reserva de terras para a indústria em Itaquera
passa a ser motivada também pela necessidade de garantir áreas para que
essas empresas desconformes possam ser transferidas de local, mas mantendo
sua atividade no município. De fato, à época, já “se [admitia], entre os técnicos
municipais em planejamento, que não se [tinha] muito interesse em estimular
a vinda de novas indústrias para São Paulo” (Andreoli, 1975; grifo nosso). Por
isso, a criação de uma Z7 em Itaquera deixou de ser pautada pela diretriz
de ampliação do parque industrial do município, passando a ter como foco
o fornecimento de um “adicional de áreas que [atenderia] à demanda reclamada pela deslocação das indústrias desconformes e [aliviaria] os contrastes
urbanos das zonas residenciais e comerciais da cidade” (Leão, 1975), segundo
as palavras do Coordenador da COGEP, em artigo publicado no jornal O Estado
de São Paulo. Tratava-se, portanto, de uma estratégia política e planejada de
relocação industrial para conciliar, por um lado, a situação de incomodidade
e, por outro, a manutenção das atuais indústrias no perímetro municipal –
evitando, assim, a redução dos empregos e perda de arrecadação municipal
com os impostos.
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Havia também uma forte pressão dos empresários locais, de Itaquera,
para constituição de zona industrial na região. A Associação da Indústrias da
Região de Itaquera (AIRI), organização fundada em 1979 e atuante até hoje,
era o principal agente que canalizava os interesses dos empresários, sobretudo daqueles ligados à indústria metalúrgica. Segundo relato de Ivany Ueta,
representantes da AIRI compareciam com frequência à Prefeitura solicitando
a readequação do zoneamento municipal, para que tivesse o mesmo nível de
permissão do zoneamento metropolitano: enquanto a legislação municipal só
permitia indústrias de até 500 m2 em territórios que não fossem zonas industriais, a legislação estadual permitia que a área construída fosse de até 2.500 m2.
A zona industrial (Z7) de Itaquera é estabelecida na Lei Municipal n.
9.300/1981. No parecer junto ao Projeto de Lei, destaca-se que a proposta de
criação de uma Z7 em Itaquera visava instituir um “polo industrial [que teria]
aproximadamente 700 hectares e [poderia] gerar cerca de 100.000 empregos”,
além de “melhorar sensivelmente a arrecadação municipal, melhorando
sua capacidade de investimentos”, em função da permissão de instalação de
indústrias I1 e I2.
A atuação da AIRI parece ter sido determinante para impulsionar a
decisão da criação da Z7 de Itaquera em 1981, que então permitiria a instalação de indústrias pesadas e de maior porte na região. Mas, além disso,
acreditamos que o contexto de crise e alta do desemprego do início dos anos
1980 também tenha criado as condições necessárias para que esse passo fosse
dado, à semelhança da criação de novas ZUPIs pelo Governo do Estado de São
Paulo em 1981, como vimos na seção anterior. Os governos – tanto municipal, quanto estadual – pareciam estar, naquele momento, pressionados a dar
respostas à crise, ampliando as alternativas de desenvolvimento econômico e
facilitando a expansão da atividade industrial com os instrumentos que estavam ao seu alcance.
A ideia original do Polo Industrial de Itaquera era a conformação de
um parque industrial com perfil mais rural, isto é, com parâmetros diferentes daqueles territórios industriais localizados no meio da cidade. Na
Lei 9.300/1981, por exemplo, é estabelecido que “nos lotes da zona de uso Z7
ocupados pelas categorias de uso I2, C2, S2, C3 e S3 será exigida arborização
de 40% (quarenta por cento) de sua área total” (art. 20). Ivany Ueta relembra que o objetivo do plano de ocupação da região era estabelecer um setor
industrial com taxa de ocupação baixa, lotes grandes e com muita área verde.
No entanto, além de estabelecer os regramentos de uso e ocupação do solo,
a Prefeitura não avançou em outras políticas públicas para desenvolvimento
desse polo industrial, como em investimento de infraestrutura para a região,
em desapropriações ou mesmo na utilização da recém-criada Emurb como
agente promotor da incorporação industrial da terra. A falta de outras polí-
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ticas para amparar a constituição desse polo é um dos motivos pelos quais a
região não se consolidou como distrito industrial de imediato.
O descompasso entre a legislação municipal e estadual de uso do solo
também agravavam a situação. Enquanto o zoneamento municipal demarcou
a Z7 de Itaquera em 1981, o zoneamento metropolitano somente incluirá a área
como ZUPI em 1993. O fato de não haver ZUPI em Itaquera parece estranho
em um primeiro momento, já que a região se localizava no vetor prioritário
de desenvolvimento industrial previsto pelo Governo do Estado (Leste-Oeste).
Acreditamos que há duas razões para a ausência de Itaquera no zoneamento
industrial metropolitano de 1978.
Primeiro, a localização escolhida para o Polo Industrial de Itaquera é
mais ao sul do eixo principal Leste-Oeste da metrópole, que se concentra ao
longo das linhas férreas e da rodovia Dutra. Outro agravante, nesse sentido,
é o fato da avenida Jacú-Pêssego ainda ser uma pequena via local nessa época
– sua transformação em avenida estruturante só ocorrerá cerca de vinte anos
depois. Por isso, a área não era muito atrativa para o desenvolvimento industrial na perspectiva da escala metropolitana. Segundo, podemos argumentar que o interesse no desenvolvimento econômico dessa região específica
era somente do município, que tinha que arcar com o ônus de uma área com
grande desequilíbrio em termos de moradia e oferta de emprego – enquanto,
para o Governo do Estado, era mais importante descentralizar as indústrias
de São Paulo para outros municípios da RMSP.
O impasse é enfim solucionado com a aprovação da ZUPI de Itaquera
quinze anos depois da primeira versão do zoneamento industrial metropolitano, na Lei Estadual n. 8.211, de 8/1/1993. Embora a demanda inicial fosse
pela criação de uma ZUPI com área equivalente à Z7, a Emplasa realizou
um parecer contrário, aprovando somente metade do perímetro como área
industrial (Mapa 3.15). A principal justificativa era a questão ambiental, dada
a proximidade e parcial sobreposição com a reserva do Parque do Carmo,
instituída pela legislação estadual como Área de Proteção Ambiental (APA)
Parque e Fazenda do Carmo, em lei de 1989 e decreto de 1993.
Os resultados da política de relocalização industrial conduzida pela
Prefeitura e fortalecida com a aprovação da ZUPI de Itaquera na legislação
estadual, ainda que inconclusivos, podem ser exemplificados pela história da
empresa Rubbercity, que atualmente se localiza no Polo Industrial Itaquera.
A indústria, que emprega cerca de 40 funcionários e produz revestimentos
de borracha para cilindros, foi fundada em 1967. Originalmente, se instalou
na região do Horto Florestal, na Zona Norte da cidade; naquela época, era
a única empresa na rua. Com o zoneamento de 1972, que delimitou parte da
região como Z1 e outra parte como Z2, a fábrica poderia continuar em funcionamento, já que havia se instalado anteriormente à aprovação da lei, porém
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não poderia se expandir. Ainda assim, decidiram permanecer na região por
alguns anos.
No entanto, ao longo da década de 1990, a situação tornou-se mais
complicada. Além de não poderem ampliar a produção, enfrentavam também
conflitos com os vizinhos. O entorno, que era desocupado no momento em
que a empresa se instalou na região, foi rapidamente ocupado por residências, causando inclusive dificuldades ao próprio funcionamento da empresa.
A situação tornava-se cada vez mais insustentável, o que os provocou a buscar
outros locais para se instalarem em São Paulo. Segundo Fátima Marinera,
diretora da empresa, tinham conhecimento dos esforços de constituição de
um polo industrial na região de Itaquera, que identificavam como um dos
locais possíveis para instalação da nova sede da indústria. Assim, em 2002,
finalmente mudam-se para Itaquera, passando a ocupar uma edificação com
área construída de 2.500 m2 em um terreno de 6.500 m2.

Mapa 3.15

Zonas industriais do Polo Industrial de Itaquera e APA Parque do Carmo

Z6 do zoneamento municipal (1972, 1973, 1980)
Z7 do zoneamento municipal (1981)
ZUPI de Itaquera (1993)
APA Parque e Fazenda do Carmo (1989)
Fonte: Z6/Z7: Lei 7.805, 1972 e acréscimos; ZUPI: Lei 8.211/1993; APA: Lei 6.409/1989
Elaboração da autora, 2017
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Outra motivação para a mudança para a região de Itaquera, segundo
Fátima, foi o fato de que muitos funcionários da empresa já moravam nessa
região e, antes, tinham que atravessar a cidade para chegar na sede original,
na Zona Norte. Já com relação aos funcionários que antes moravam perto da
empresa, muitos transferiram também seu local de residência para Itaquera,
aproveitando a ampliação da oferta de moradias e de acesso ao crédito que
existia na época. Fátima menciona que muitos usufruíram do Programa de
Arrendamento Residencial (PAR) da Caixa Econômica Federal.
Assim como Rubbercity, diversas empresas da região tiveram histórias
similares de deslocamento de seus locais de origem para Itaquera – como,
por exemplo, a própria Gazarra, empresa de indústria metalúrgica que foi à
falência e cujo terreno foi desapropriado para instalação do novo campus da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
O caso do Polo Industrial de Itaquera nos mostra que, apesar das constantes críticas à ineficiência das regulações de uso e ocupação do solo, há
um papel a ser cumprido por este instrumento como forma de reserva de
terras para promover a atividade industrial. A criação da zona industrial de
Itaquera, no entanto, não se inseria propriamente em uma política municipal de atração de novas indústrias, mas sim em uma estratégia de relocalização de indústrias irregulares da cidade. Ao longo dos anos, percebemos
que o perímetro da zona industrial de Itaquera, que antes estava esvaziado
de atividade industrial, aos poucos foi sendo ocupado por estabelecimentos
industriais (Mapa 3.16). Além disso, notamos que, ao comparar a distribuição
do emprego industrial antes e depois da criação da zona industrial, há de fato
um aumento do número de empregos formais nesse setor (Mapa 3.17).
Ainda assim, os resultados parecem ser insuficientes perante à
demanda por emprego que existe na Zona Leste do município. Atualmente,
cerca de 10% do território da antiga Z7 está ocupado por lotes de atividade
industrial, segundo base de dados do IPTU da Prefeitura de São Paulo. Isso
nos leva a questionar as demais estratégias possíveis, a fim de analisar os
elementos que faltaram para o desenvolvimento de um polo industrial na
Zona Leste. Nos capítulos seguintes, vamos analisar a questão da promoção
das atividades econômicas através das regulações urbanísticas a partir de
duas outras perspectivas: primeiro, dos investimentos do Poder Público em
equipamentos, infraestrutura e projetos específicos de distritos industriais e
reurbanização; e, segundo, da concessão de incentivos fiscais e urbanísticos.
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Z6 e Z7 e uso
industrial (1957)

Z6 e Z7 e uso
industrial (2012)

Mapa 3.16

Uso do solo industrial e o Polo Industrial de Itaquera (1957 e 2012)

Zonas industriais do zoneamento de 1972 (Z6 e Z7)
Lotes industriais de 1957 (acima) e 2012 (abaixo)

Fonte: Z6/Z7: Lei Municipal 7.805, 1972 e acréscimos; uso industrial:
SAGMACS, 1957 e TPCL/PMSP, 2012
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 3.17

Distribuição de empregos no setor da indústria de transformação (1975 e 2010)

1 a 9 empregos
10 a 49 empregos
50 a 99 empregos
100 a 199 empregos
+ de 200 empregos

1 a 9 empregos

200 a 999 empregos

10 a 49 empregos

1.000 a 4.999 empregos

50 a 99 empregos

5.000 a 9.999 empregos

100 a 199 empregos

+ 10.000 empregos

Fonte: empregos de 1975: São Paulo (cidade), 1975; empregos de 2010: Rais/MTE, 2010
Elaboração da autora, 2017

141

CAPÍTULO 4

INVESTIR
empregar (recursos, tempo) em (algo), na expectativa de torná-lo um sucesso
fazer (investimento financeiro); aplicar (capital) em (Houaiss, 2016)

Introdução
Nos capítulos anteriores, pudemos observar a utilização de instrumentos de planejamento urbano
como forma de controle da atuação do setor privado sobre a cidade. Essa forma de operação do
planejamento se consolidou sobretudo através do zoneamento, que exerce a regulação sobre o
uso e a ocupação do solo. Neste capítulo, alternativamente, analisaremos a atuação do planejamento urbano sob a perspectiva de orientação dos investimentos do próprio Estado. Assim, nosso
foco se volta para os planos urbanísticos – ou planos diretores, conforme ficaram formalmente
conhecidos a partir do Estatuto da Cidade – e, mais especificamente, para os principais modelos
e instrumentos de investimento público propostos nos planos como estratégia de dinamização de
atividades econômicas na cidade.
Ao menos no campo das ideias, a releitura dos planos do município de São Paulo revela
que, ao longo das décadas, muitas das estratégias para promover a descentralização do emprego
se apoiavam sobre políticas de investimento do Estado. É curioso notar que, mesmo atravessando
um longo arco temporal, com transformações estruturantes tanto no processo de formulação
quanto no conteúdo dos planos, as propostas relacionadas à promoção de atividades econômicas
sofrem poucas alterações substanciais.
O Plano Urbanístico Básico (PUB), de 1968, já indicava a importância de constituição de
uma densa rede de infraestrutura de transporte para promover a formação de novas centralidades sub-regionais, associadas à localização estratégica de equipamentos públicos, bem como
de instalação de distritos industriais para fomentar o setor secundário. No PDDI de 1971, com a
proposta das áreas de renovação urbana, e na Lei Geral de Zoneamento de 1972, com a delimitação das zonas Z8, se colocava a necessidade de pensar projetos específicos para determinados
recortes da cidade como forma de aliar reestruturação urbana com dinamização econômica. A
proposta do Plano Diretor de 1985 sugeria a instalação de Praças de Serviços como forma de
catalisar novos centros de comércio na cidade, bem como a realização de operações urbanas
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para articular investimentos públicos e privados na recuperação de algumas áreas da cidade e para provisão habitacional. No Plano Diretor Estratégico de 2002, a proposta do Programa de Desenvolvimento Econômico da
Zona Leste (PRODEL), incorporava a utilização do instrumento da Operação
Urbana Consorciada para garantir a complementação da avenida Jacu-Pêssego e demais obras de infraestrutura necessárias para promover as atividades econômicas na região de Itaquera. No Plano Diretor de 2014, é proposta a
instalação de parques tecnológicos como forma de fomentar a economia do
conhecimento e a indústria intensiva em tecnologia.
Considerando o escopo deste trabalho, não avançaremos em uma
análise criteriosa a respeito de todos os planos urbanísticos e suas propostas de obras públicas, nos concentrando em evidenciar as formas de incorporação da retórica da promoção de atividades econômicas a propostas de
investimentos públicos. De forma sintética, podemos agrupar as propostas
em dois polos: por um lado, há aquelas de caráter mais sistêmico, relacionadas à distribuição de infraestrutura e equipamentos públicos pelo município;
e, por outro lado, há aquelas que se baseiam em investimentos de exceção,
concentradas em recortes específicos do território, como os distritos industriais e as operações urbanas. Vale ressaltar que, para cada um desses temas,
caberia um estudo extenso e específico; neste capítulo, nos limitaremos a
apontar algumas considerações sobre cada um desses modelos em função das
experiências analisadas, a fim de compor um quadro abrangente sobre as
experiências e ideias propostas.
Assim, na seção 4.1, investigaremos a relação entre investimentos em
infraestrutura social e de transporte e a localização das atividades econômicas na cidade, destacando as propostas encontradas nos planos que se inserem
nesse contexto e seu alcance. Primeiro, trataremos do tema das centralidades
de forma geral, buscando analisar, comparativamente, as transformações na
rede de centralidades na cidade real através da territorialização do comércio
e as propostas de estruturação de polos e corredores de centralidades dos
planos urbanísticos. Em seguida, destacaremos as propostas de investimentos em infraestrutura social, ou equipamentos públicos, como estratégia para
catalisar novas centralidades ou dar suporte ao desenvolvimento de atividades econômicas. Por fim, discutiremos o tema da infraestrutura de transporte, evidenciando sua importância na distribuição do comércio e da indústria, abordando a transformação do paradigma ferroviário para o rodoviário
como determinante das escolhas locacionais e ilustrando a discussão com os
exemplos de Jurubatuba e Itaquera, que foram analisados na pesquisa com
mais atenção.
Já na seção 4.2, passaremos à análise das propostas de investimentos
localizados, concentrados em uma porção do território. Esses investimentos,
que resultam de projetos específicos, são propostos nos planos através de mode-
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los e instrumentos que criam um perímetro de exceção na cidade. Primeiro,
investigaremos dois modelos que aparecem com frequência nos planos como
alternativa para promover o desenvolvimento econômico da cidade: os distritos industriais e os parques tecnológicos. Ambos vem sendo difundidos no
mundo, desde a década de 1970, como estratégicas mágicas para fomentar a
industrialização, no caso dos distritos industriais, ou para inserir as cidades
na nova economia do conhecimento e intensiva em tecnologia, no caso dos
parques tecnológicos, mas encontramos pouco resultado concreto no caso
de São Paulo. Na parte seguinte, organizamos reflexões sobre o instrumento
das operações urbanas, cujo objetivo central de promover a transformação de
uma parte do território muitas vezes se relaciona, ao menos discursivamente,
com a ideia de dinamização econômica da cidade. Para isso, vamos recuperar
brevemente a trajetória de construção do instrumento, mostrando como foi
aplicado no município de São Paulo e evidenciando o alcance e os desafios da
utilização do instrumento como forma de promoção de atividades econômicas e aumento da oferta de emprego na cidade.
Em grande medida, o desafio para a realização de investimentos públicos recai sobre a viabilidade de seu financiamento a partir dos fundos públicos. Em muitos aspectos, os planos diretores formulados a partir da década
de 1990 demonstram avanços significativos nesse sentido, como com a incorporação do conceito de recuperação de mais valias fundiárias, garantindo um
sistema de financiamento para os investimentos públicos em infraestrutura
social. Além disso, o desafio do financiamento, associado à crise do Estado a
partir da década de 1980, também criou as condições para a emergência de
uma série de instrumentos, como as operações urbanas, que articulam investimentos privados aos públicos para catalisar as transformações urbanas
desejadas.
Outra questão que condiciona a efetividade das políticas de investimento direto do Estado é a desconexão entre os planos diretores e a realidade
– seja das dinâmicas da produção da cidade, ou dos processos de tomada de
decisão da administração pública. Essa desarticulação afeta não só aqueles
investimentos relacionados ao desenvolvimento econômico da cidade, como
todos os demais setores da política urbana.
Feldman (2005), ao analisar a transição do plano para o zoneamento
como instrumento principal do planejamento municipal, aponta como os
planos formulados nas décadas de 1960 e 1970 por consultorias externas ao
corpo técnico da Prefeitura tiveram pouca influência nas escolhas orçamentárias e de investimento, sendo destinados às gavetas da administração municipal. Para Villaça (1999), isso se dá porque, dentre outras razões, ao serem realizados por consultorias externas, os planos deixam de representar os interesses
da elite, que passa a interferir nos processos decisórios de outras formas. Maricato (2012) também denuncia o contínuo descolamento entre planos e regula-
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ções, sobretudo aqueles assentados sobre a matriz modernista, e as dinâmicas
da cidade real. Os planos tornam-se um conjunto de diretrizes inócuas, com
pouca efetividade. Esse descolamento é um traço recorrente da história da
construção dos instrumentos de planejamento urbano em São Paulo.

4.1

Investir em infraestrutura sistêmica

4.1.1

Centralidades na estrutura urbana

A metrópole de São Paulo se estruturou, historicamente, através do desenvolvimento urbano de seu núcleo central e da articulação de uma rede de
polos de escala local conformados ao redor das estações do sistema ferroviário e das linhas de bonde. A Planta da Cidade de São Paulo do início do século
XX retrata a cidade como um conjunto composto pela aglomeração urbana
central e por uma série de pequenos núcleos nos distritos da Lapa, Butantã,
Penha, Vila Mariana, Santana e outros

(Figura 4.1).

A pesquisa pioneira do

geógrafo Aroldo de Azevedo também reforça essa leitura dos núcleos, que se
expressa nas suas cartografias dos subúrbios paulistas. No mapeamento da
Zona Leste realizado por Azevedo (1958), podemos notar o estabelecimento
dos núcleos urbanos de Itaquera, São Miguel, Itaim e Lajeado ao redor das
estações da linha de trem

(Figura 4.2).

Muitos bairros de São Paulo, que hoje

estão completamente incluídos na mancha urbana da cidade, têm suas raízes
em antigos núcleos urbanos, que conformavam pequenos centros locais, abrigando igrejas e estabelecimentos comerciais e de serviços.
Conforme a cidade se expandiu, essas centralidades5 se dissolveram em
estruturas mais lineares, seguindo o traçado das principais vias da cidade. A
cartografia dos estabelecimentos de comércio e serviço em 1957, desenvolvida
pela equipe da SAGMACS, evidencia essa forma de estruturação

(Mapas 4.1 e

4.2). Algumas centralidades de comércio permaneceram caracterizadas como

centralidades polares, à semelhança da estrutura original dos núcleos históricos, como o próprio centro da cidade ou centro de bairro da Penha. Porém,
a cartografia evidencia como a estruturação predominante das atividades
terciárias passou a ser através de corredores, ao longo das principais vias da
cidade. Destacamos, por exemplo, a avenida São João, na região central; as
ruas Teodoro Sampaio, Paes Leme, Joaquim Floriano e a avenida Francisco
Morato, na Zona Oeste; as ruas Vergueiro e Domingos de Morais, em direção
à Zona Sul; as avenidas Cruzeiro do Sul e Guilherme Cotching, na Zona Norte;
e a rua da Mooca e avenida Álvaro Ramos, na Zona Leste.

5 O conceito de centralidade é difuso e utilizado para designar uma série de fenômenos em
escalas diferentes. Não é escopo deste trabalho realizar uma revisão abrangente sobre o tema,
porém vale destacar que utilizamos aqui a ideia de centralidade urbana como o espaço onde há
adensamento de oferta de bens e serviços, isto é, de atividades terciárias, na escala intraurbana.
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Figura 4.1 Detalhes da planta geral da cidade de São Paulo (1913)
Fonte: Acervo Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC

Figura 4.2 Subúrbios de São Miguel Paulista, na Zona Leste
Fonte: Azevedo, 1945, 132 apud. Franco, 2006: 131

Duas ruas, particularmente, se destacam nesse conjunto de centralidades lineares, em função da concentração da atividade comercial: a rua
Augusta, na Zona Oeste, e a rua Celso Garcia, na Zona Leste. A primeira é
conhecida das narrativas históricas sobre o desenvolvimento da cidade de
São Paulo, já apontando os indícios da migração do comércio sofisticado da
área mais central para o vetor sudoeste durante a década de 1950. Imagens
da rua Augusta nessa época mostram o intenso fluxo de veículos, as calçadas
confortáveis e a sequência de lojas de luxo, ou boutiques, que definiam o caráter da rua (Figura 4.3). Bueno escreve que “circular pela rua Augusta naquela
época era a chance de conferir as novidades da moda, da música e, principalmente, dos carros e das motos” (Bueno, 2012: 89-90).
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Mapa 4.1 Uso do solo comercial (1957)
Uso comercial

Fonte: uso comercial: SAGMACS, 1957
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 4.2 Detalhe do uso do solo comercial (1957)
Uso comercial

Fonte: uso comercial: SAGMACS, 1957
Elaboração da autora, 2017
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A rua Celso Garcia, por outro lado, aponta a direção dos territórios
do comércio popular e da moradia da população de baixa renda, à leste do
centro da cidade. A intensidade da presença do comércio já na década de 1950
revela seu papel fundamental na organização das atividades e do emprego
nessa região. É possível notar a formação de um pente de vias comerciais que
partem da Celso Garcia, que funciona como uma coluna vertebral, e se prolongam no sentido norte-sul. Os retratos da Celso Garcia na década de 1950
revelam uma rua muito diferente da Augusta, com lojas mais simples e um
ambiente aparentemente mais precário em termos de construção e infraestrutura (Figura 4.4).

Figura 4.3 Rua Augusta (c. 1950)
Fonte: Desconhecida

Figura 4.4 Rua Celso Garcia (c. 1950)
Fonte: Acervo Histórico Municipal
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Apesar da organização predominante da atividade comercial e de
serviços na cidade se dar através de estruturas lineares, conforme observamos, a abordagem dos planos urbanos de São Paulo a respeito do tema das
centralidades costumou se amparar, majoritariamente, em um entendimento
da cidade como uma porção de núcleos. Assim, tornou-se prática recorrente
no planejamento urbano a produção de mapas de centralidades que incluíam
uma constelação de pontos espalhados pelo território.
O Plano Urbanístico Básico (PUB) propunha um modelo de estruturação urbana que combinava eixos de corredores de atividades múltiplas com
três tipologias de centralidades polares: os centros de atividades metropolitanas, localizados na avenida Paulista, no centro histórico e na região do
entroncamento do rio Tamanduateí com o Tietê; os centros sub-regionais, em
Itaquera, Santo Amaro e Parelheiros; e os centros secundários (Mapa 4.3).
É curioso notar como a rua Augusta, que aparece de forma tão destacada como eixo comercial no mapa dos estabelecimentos comerciais da época,
não é demarcada como corredor de atividades múltiplas, ao contrário da rua
Celso Garcia. Isso se explica pelo fato de os corredores da proposta do PUB
serem definidos em função de sua articulação com o sistema de mobilidade
de alta capacidade, isto é, a rede projetada de metrô. No esquema proposto,
previa-se uma linha de metrô através da avenida Rebouças – esta sim, demarcada como corredor de atividades múltiplas – e não da rua Augusta. Já na
Zona Leste, previa-se uma linha de metrô que acompanharia o eixo da Celso
Garcia, na direção de Guarulhos e passando pela Vila Maria.
Notamos também que a maioria dos tradicionais núcleos polares,
remanescentes do desenvolvimento histórico da cidade, aparecem como
centros polares secundários no PUB (Pinheiros, Lapa, Santana, Penha, São
Miguel Paulista). Porém, o plano propõe passar para a categoria de centralidade sub-regional os antigos centros de Itaquera e Santo Amaro, ainda que
não fossem muito desenvolvidos à época, de forma a promover uma estrutura
urbana mais descentralizada em termos de oferta de serviços e emprego.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), aprovado em
1971, reproduz conceitos do PUB, como a proposta dos eixos de concentração
de atividades múltiplas ao longo das linhas futuras de metrô e a inclusão de
polos de centralidades (Mapa 4.4). Ao contrário dos eixos, que se articulam ao
desenho da malha metroviária proposta, os polos estão espalhados pelo território e, em alguns casos, encontram-se desconectados da estrutura de circulação, incluindo trilhos e avenidas. Os polos, segundo explicação de Benjamin
Adiron Ribeiro, que desenvolveu a proposta do PDDI enquanto era coordenador da COGEP, corresponderiam a núcleos de comércio e serviço localizados
no interior dos grandes perímetros demarcados pela malha de vias expressas
projetada, com o objetivo de servir à população que morasse naquele setor da
cidade (Pessoa, 2015).
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Mapa 4.3 Estrutura urbana proposta no Plano Urbanístico Básico (1968)
Residencial de baixa densidade
Residencial de média densidade
Residencial de alta densidade
Industrial

Corredor de atividades múltiplas
Centro de atividades metropolitanas
Centro sub-regional
Centro secundário

Fonte: PUB, 1968
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 4.4 Estrutura urbana proposta no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (1971)
Área de renovação urbana

Parque e reserva florestal

Área de desenv. urbano

Densidade baixa (80 hab/ha)

Concentração de atividades
múltiplas

Terminal rodoviário

Densidade média (150 hab/ha)

Concentração industrial

Estacionamento público

Densidade alta (300 hab/ha)

Fonte: PDDI: Lei Municipal 7.688, 1971
Elaboração da autora, 2017
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A ideia de constituir essas unidades de vizinhança foi transposta para
a Lei Geral de Zoneamento de 1972, através da demarcação de zonas Z3 no
território. Segundo palavras do próprio Adiron, que também desenvolveu
o zoneamento, as zonas se organizavam da seguinte maneira: “a área residencial era Z1; a área de prestação de pequenos serviços, mas que também
podia ser usada para uso residencial era Z2; o centro de bairro, (...) um centro
mais importante, aqui isso seria Z3; (...) um centro especializado (...) era Z4; e os
centros principais, as subprefeituras, eram Z5” (Ibid.; grifo nosso).
Ao cruzar os perímetros demarcados como Z3, Z4 e Z5 do zoneamento
com a malha de vias expressas prevista no PDDI, de fato podemos verificar
que todos os quadrantes delimitados pela grelha possuem alguns perímetros
de Z3 em seu interior (Mapa 4.5). Porém, a distribuição dessas zonas é muito
desigual: enquanto as regiões mais consolidadas concentram uma quantidade grande de perímetros de Z3, os bairros mais periféricos possuem áreas
diminutas e esparsas, pontuando somente aqueles núcleos onde já se encontrava estabelecido um pequeno centro comercial local. A ideia de fortalecer a
centralidade de Itaquera como polo de empregos da região, por exemplo, não
se traduziu na demarcação de Z3 maiores na região.
Além da distribuição desigual das Z3, a própria ideia de constituir
centros de comércio e serviços nessas zonas não se realizou. Para incentivar a
concentração de atividades não residenciais nas Z3, foi proibida a utilização
da Fórmula de Adiron –dispositivo que permitia a ampliação do coeficiente
de aproveitamento em função da redução da taxa de ocupação do terreno –
por edificações não residenciais em Z2. Assim, pretendiam estimular que os
novos empreendimentos de comércio e serviços surgissem nas Z3, onde poderiam ter seu potencial construtivo ampliado para 4 vezes a área do terreno, e
não nas Z2, onde esse benefício não seria concedido.
No entanto, as Z3 acabaram se tornando núcleos de verticalização residencial, com estoques avidamente consumidos pelo mercado imobiliário, sem
efetivamente promover a constituição de polos de emprego com uso misto. A
fórmula criada para permitir a ampliação da área construída foi resultado
de uma negociação do próprio Adiron com o Secovi, a organização que representa os interesses do mercado imobiliário, que solicitava alguma forma de
aumentar o potencial construtivo em alguns setores da cidade – uma vez que
o coeficiente máximo permitido na legislação anterior era 6. Como a criação da Fórmula de Adiron resultou diretamente das demandas de um mercado
imobiliário interessado em ampliar o potencial construtivo de terrenos para
empreendimentos residenciais, não era de se esperar que o discurso de Adiron
a respeito da constituição de centralidades de empregos em Z3 pudesse se
efetivar através desse dispositivo.
Voltando às propostas dos planos de constituição de redes de centralidades, podemos notar no PUB e no PDDI que há uma preocupação clara com
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Mapa 4.5 Zonas de centralidade da Lei Geral de Zoneamento (1972) e grelha viária do PDDI (1971)
Z3
Z4
Z5
Malha de vias expressas do PDDI
Fonte: Lei 7.805/1972 (Zoneamento); Lei 7.688/1971 (PDDI)
Elaboração da autora, 2017
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a criação de novos polos de empregos na Zona Leste – o PUB com a centralidade sub-regional de Itaquera e o PDDI com a proposta de polos de atividades múltiplas e núcleos de concentração industrial, que, conforme vimos, não
foram transpostos para a regulação de uso do solo que o sucedeu.
Avançando para os anos 1980, ao analisar a proposta do Plano Diretor
de 1985, notamos que, ainda que a população da Zona Leste tivesse crescido
vertiginosamente nas décadas anteriores, ampliando a lacuna entre a oferta
de empregos e população moradora, o plano somente sugere a promoção de
polos de comércio e serviços de pequeno porte. No mapa da estrutura urbana
proposta, o conjunto dos principais subcentros de comércio e serviços, organizados em primeiro, segundo e terceiro níveis, se concentra essencialmente
na região mais central da aglomeração urbana e no vetor Sudoeste (Mapa 4.6).
A Zona Leste, por outro lado, é pontilhada pela proposta de centros
abaixo do terceiro nível, conforme a denominação do plano. Não é indicada
nenhuma centralidade de maior peso, à exceção daqueles polos já estabelecidos historicamente na Penha e em São Miguel. O discurso do fortalecimento
econômico de Itaquera, que aparecia no PUB e no PDDI, não aparece nas diretrizes da proposta do plano de 1985. Além disso, o plano também abandona a
ideia dos corredores de atividades múltiplas, substituindo-a pela delimitação
de áreas de grande concentração de atividade central ao longo da avenida
Faria Lima e no quadrilátero que se estende do centro histórico à avenida
Paulista, onde já se instalavam as centralidades de negócios da cidade.
O próximo mapa de centralidades propostas que encontramos nos
planos de São Paulo é aquele que compõe o Plano Diretor Estratégico (PDE) de
2002. O mapa estabelece uma Rede Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades,
“constituída pelo centro histórico principal e pelos centros e eixos de comércio e serviços consolidados ou em consolidação, e pelos grandes equipamentos urbanos, tais como parques, terminais, centros empresariais, aeroportos e por novas centralidades a serem criadas” (art. 101). Já à primeira vista,
observamos uma profusão de pontos dispersos pela cidade representando
centralidades existentes e propostas, em quantidade muito superior àquela
apresentada nos planos precedentes (Mapa 4.7). As centralidades contidas no
vetor Sudoeste da cidade estão classificadas, em geral, como existentes ou
consolidadas, enquanto aquelas nas Zonas Norte, Sul e Leste deveriam ser, de
acordo com as diretrizes do plano, qualificadas.
Apesar das repetidas propostas de estruturação da cidade a partir do
fortalecimento de um conjunto de centralidades polares, verificamos que o
padrão de desenvolvimento do comércio na cidade real ainda é predominantemente linear. A cartografia do uso do solo dos lotes de São Paulo em 2012
reafirma o que já era possível observar no mapa produzido pela SAGMACS em
1957 (Mapas 4.8 e 4.9).
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Mapa 4.6 Estrutura urbana proposta no Plano Diretor 1985-2000 (1985)
Centros de 1o nível
Centros de 2o nível
Centros de 3o nível
Centros abaixo do 3o nível
Fonte: São Paulo (cidade), 1985
Elaboração da autora, 2017

0

2

5

10 km

157

Mapa 4.7 Estrutura urbana proposta no Plano Diretor Estratégico (2002)
Centralidade Polar Existente
Centralidade Polar Existente a
Qualificar (2016)
Centralidade Polar Existente a
Qualificar (2012)
Fonte: PDE: Lei Municipal 13.430, 2002
Elaboração da autora, 2017
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No vetor sudoeste, destacam-se as avenidas Paulista, Faria Lima, Estados Unidos e Brasil pela condição de implantação transversal em relação
ao núcleo do centro histórico da cidade, rompendo o padrão radial. Essas
vias conformam uma grelha em conjunto com as vias radiais que conectam
o centro às margens do rio Pinheiros, como a avenida Rebouças, a alameda
Gabriel Monteiro da Silva, a rua Augusta e as avenidas Nove de Julho e Brigadeiro Luís Antônio. No restante do território municipal, no entanto, não é
possível identificar situações nas quais o padrão em grelha se expressa com
tanta clareza como no caso do quadrante da Zona Oeste.
As demais vias predominantemente comerciais e de serviços, em sua
maioria, prolongam-se em um padrão aproximadamente radial em relação ao
centro ou de forma paralela entre elas, conformando feixes. Na Zona Norte,
por exemplo, as vias comerciais partem da planície fluvial do rio Tietê e se
prolongam paralelamente em direção à Serra da Cantareira; na Zona Leste,
o feixe de ruas se estrutura no sentido Noroeste-Sudeste, em avenidas de
grande extensão que atravessam diversos bairros; já na Zona Sul, as avenidas
comerciais se organizam ora de forma radial em relação ao centro, ora como
feixe paralelo, partindo de outra via estruturante.
A sobreposição do mapeamento do uso do solo comercial de 1957 e 2012
revela ainda uma importante dimensão da transformação da territorialização
do comércio: a expansão dessa atividade em áreas periféricas, nos territórios
normalmente associados à condição de cidades-dormitório. A presença de lotes
com uso comercial ou de serviços nos bairros mais periféricos da cidade é
marcante. Nesse sentido, destacam-se as regiões que englobam os bairros de
(i) Aricanduva, Formosa, São Lucas, Sapopemba e São Mateus, na Zona Leste;
(ii) Vila Curuçá, Itaim Paulista e São Miguel, ainda mais no extremo da Zona
Leste; (iii) São Domingos, Pirituba e Brasilândia, na Zona Norte; (iv) Butantã
e Rio Pequeno, na Zona Oeste; (v) Campo Limpo, Jardim São Luís e parte de
Jardim Ângela, na Zona Sul; e (vi) Cidade Ademar e Cidade Dutra, também na
Zona Sul.
Tratam-se de bairros que conformam uma periferia consolidada6,
não mais caracterizada por extensões de loteamentos irregulares e precários com uso somente residencial, mas como um território melhor incorporado ao tecido urbano, com infraestrutura e maior diversidade de usos. Por
outro lado, é possível observar alguns bairros onde a atividade comercial
ainda é bastante rarefeita nas áreas mais extremas dessa periferia, como em
José Bonifácio, Cidade Tiradentes, Iguatemi e São Rafael, na Zona Leste; no

6 Cf. para o caso de São Paulo: SARAIVA, C. P. A periferia consolidada em São Paulo: categoria e
realidade em construção. Dissertação (Mestrado). Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008; e para o caso do Rio de Janeiro: LAGO,
L. C. A ‘periferia’ metropolitana como lugar do trabalho: da cidade-dormitório à cidade plena.
Cadernos IPPUR, ano XXI, n. 2, 2007. p. 9-28.
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Mapa 4.8 Uso do solo comercial (1957 e 2012)
Uso comercial em 1957
Uso comercial em 2012

Fonte: SAGMACS, 1957; TPCL/PMSP, 2012
Elaboração da autora, 2017
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Mapa 4.9 Detalhe do uso do solo comercial (1957)
Uso comercial em 1957
Uso comercial em 2012

Fonte: SAGMACS, 1957; TPCL/PMSP, 2012
Elaboração da autora, 2017
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Tremembé e em Jaraguá, na Zona Norte; em Raposo Tavares, na Zona Oeste;
e em partes do Jardim Ângela e Grajaú, na Zona Sul.
O perfil geral das ruas de centralidades comerciais nesses bairros fora
do centro expandido da cidade é muito similar em termos morfológicos. O
sistema viário pode variar entre uma ou duas pistas nos dois sentidos, porém a
tipologia das construções e o tipo de atividade econômica é muito semelhante
entre elas: edificações simples, de dois pavimentos e sem recuos frontais ou
laterais, com serviços de bairro (lavanderias, autoescola, salões de beleza)
e comércio local (pequenos mercados, drogarias, papelarias, padarias). As
imagens atuais, no nível da rua, revelam esse ambiente urbano característico (Figura 4.5). Em muitos casos, é possível observar o início de um processo
de verticalização nas ruas paralelas, com prédios residenciais surgindo atrás
das pequenas construções comerciais e de serviços.
Os planos analisados nesta pesquisa apresentam, como pudemos observar, diversas propostas de estruturação urbana com base na constituição e
no fortalecimento de uma rede de centralidades – por vezes entendendo-a
como um conjunto de corredores e polos, outras vezes como uma constelação
de polos. No entanto, os instrumentos e dispositivos para incentivá-las ou
qualificá-las são imprecisos e difusos. A constituição dessas centralidades de
bairro parece estar mais conectada à formação histórica do tecido urbano
de São Paulo do que a intervenções urbanas específicas. Ainda assim, os
planos propõem que as centralidades sejam catalisadas ou qualificadas, de
forma geral, através de investimentos diretos do poder público. Encontramos
propostas que se baseiam tanto na provisão de infraestrutura social – os equipamentos públicos –, como de mobilidade urbana – as redes de transporte
–, para promover as centralidades. A seguir, estudaremos os dois casos com
mais atenção, a fim de verificar seu alcance como forma de indução da transformação do território.

4.1.2

Infraestrutura social

As centralidades, no entendimento que propomos para esta pesquisa, são
essencialmente conformadas a partir da localização concentrada no território de estabelecimentos comerciais e de serviços. Como a escolha locacional desses estabelecimentos e os investimentos para tal partem da iniciativa
privada, e não do poder público, uma das estratégias apresentadas nos planos
urbanos para que a Prefeitura possa ter papel mais expressivo na condução
desse processo, além da regulação do uso do solo, é a instalação de equipamentos públicos em locais estratégicos. A lógica por trás desse mecanismo seria
de que, com maior fluxo de pessoas passando por aquele local, provocado
pela presença de um equipamento público, novos empreendedores teriam
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Figura 4.5 Ruas comerciais de bairro, de cima para baixo: Av. Paula Ferreira (ZN),
Av. General Ataliba Leonel (ZN), Av. Amador Bueno da Veiga (ZL), Av. Cursino (ZS)
Fonte: Google Street View
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interesse em se instalar na região, introduzindo investimentos e ampliando,
assim, a oferta de empregos, comércio e serviço no entorno do equipamento.
Dentro dessa estratégia mais geral, identificamos dois tipos de propostas diferentes. Por um lado, há diretrizes mais específicas, que propõem a
vinculação de um tipo particular de equipamento público com a atividade
econômica que se busca incentivar em determinada região. Por outro lado,
há planos que propõem orientar a localização de equipamentos sociais de
forma mais geral – como de educação, saúde e esportes, dentre outros – para
fomentar a rede de centralidades proposta. Conforme veremos adiante, independente da estratégia, salvo raras exceções, a utilização do plano como guia
para orientar a instalação de equipamentos de infraestrutura social não foi
efetivada. Ainda assim, interessa a esta pesquisa investigar as propostas
contidas nos planos, mesmo que tenham permanecido no campo das ideias, a
fim de compor um quadro crítico dessas estratégias.
O primeiro tipo de proposta de investimento em equipamentos públicos que se articula com a ideia de promoção de atividades econômicas está
baseado na oferta de espaços como suporte direto para o desenvolvimento
de determinados programas econômicos. Há poucos exemplos desse tipo
de proposta e, usualmente, aparecem de forma genérica e distribuída pelo
texto da lei, sem revelar grande centralidade para o plano. O PDE de 2002,
por exemplo, apresenta como uma de suas ações estratégicas, no campo do
desenvolvimento econômico e social, o “[estímulo à] descentralização e [a
articulação das] atividades de desenvolvimento e difusão científica e tecnológica por meio de incubadoras de micros e pequenas empresas, cooperativas e
empresas autogestionárias” (art. 16).
Assim como no PDE de 2002, encontramos também nos demais planos
algumas menções vagas com relação à provisão pública ou ao incentivo para
instalação de incubadoras, centros de logística e distribuição e instituições
de ensino técnico ou superior, como estratégia para fomentar redes de micro
e pequenas empresas, cooperativas de agricultura ou de catadores, ou para
amparar um programa mais amplo de desenvolvimento econômico, como a
proposta de “apoiar e estimular a implantação de universidade pública na
zona leste” (art. 32), que se inseria, no PDE de 2002, no contexto do Programa
de Desenvolvimento da Zona Leste (PRODEL). Esses equipamentos estariam
relacionados mais diretamente às atividades econômicas, na medida em
que ofereceriam espaços para produção, comercialização, armazenamento e
distribuição e, também, para formação educacional e técnica. Porém, salvo
poucas exceções, a inserção dessas propostas nos planos sempre se deu de
forma solta, sem vinculação com estratégias de financiamento ou programas mais abrangentes (à exceção do PRODEL), de forma que se constituíram
muito mais como estratégias discursivas do que práticas.
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Encontramos nos planos outro tipo de proposta de investimento em
equipamentos públicos, mas que se relaciona de forma indireta com as atividades econômicas. Tratam-se de propostas de fomentar centralidades de
comércio e serviço de forma descentralizada pela cidade através da instalação de equipamentos de serviços, saúde, educação e esportes, que gerariam
maior fluxo de pessoas.
O PUB, por exemplo, indica que, para fomentar a reorientação locacional das atividades terciárias, um dos “instrumentos gerais que, autonomamente, [a Prefeitura de São Paulo] poderá mobilizar” é a “oferta seletiva
de equipamentos e serviços urbanos” (São Paulo [cidade], 1968b: 147). Elenca,
também, instrumentos que são explorados em outras seções desta dissertação, como o investimento no sistema de transportes, a criação de incentivos fiscais, e a reserva de terras com recursos para desapropriações, além
da regulamentação do próprio zoneamento. No mapa da estrutura urbana
proposta, são indicadas as localizações sugeridas para os principais equipamentos da cidade: universidade, núcleo de supervisão para educação de base,
parque distrital, hospital de base, hospital distrital, pronto socorro e centro
de abastecimento. A localização desses equipamentos é sempre indicada
junto às centralidades locais propostas.
Desde o PUB, outros planos propuseram políticas similares. No PDE
de 2002, 34 anos depois, indica-se que deverá “[ser] estimulada a geração de
novas centralidades e dinamizadas as já existentes pela implantação contígua
de agências e repartições da Prefeitura, escolas públicas, pontos de embarque,
praças e passeios públicos, equipamentos de serviços públicos, como elementos catalisadores do comércio e serviços privados” (art. 26). No caso do PDE, é
proposta a utilização do instrumento das Áreas de Intervenção Urbana (AIU)
para transformação e qualificação dessas centralidades. As AIUs são definidas como “porções do território de especial interesse para o desenvolvimento
urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos, nas quais poderão ser
aplicados instrumentos de intervenção, previstos (...) no Estatuto da Cidade”
(art. 146). No próprio plano, as faixas de até 300 metros de cada lado ao longo
dos eixos de centralidade ficam pré-definidas como AIUs, “visando à inclusão
social e à melhoria da qualidade dos centros atuais e futuros”, porém a definição dos polos de centralidade é delegada aos Planos Regionais (art. 126).
Em um momento intermediário entre o PUB de 1968 e o PDE de 2002,
é que encontramos a proposta mais precisa de vinculação da localização de
equipamentos públicos com a promoção de novas centralidades urbanas: as
Praças de Serviços do Plano Diretor de 1985

(Figura 4.6)

– que, vale lembrar,

nunca foi instituído formalmente. Segundo o texto do anteprojeto de lei, “a
implantação de praças de serviços, contendo equipamentos sociais e espaços
livres, [seria] um meio de acelerar e reforçar a constituição de polos de atração em bairros” (art. 10). A Prefeitura investiria na construção de centros com
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Figura 4.6 Ilustração do conceito da Praça de Serviços da proposta do PD de 1985
Fonte: São Paulo (cidade), 1986: 204

serviços públicos, aproximando-os da população mais carente e promovendo,
assim, novas centralidades. Em uma área estimada de 20.000 m2, as Praças de
Serviços se destinariam a:
a. oferecer à população os serviços públicos fundamentais, dos quais ela mais
necessita em determinado bairro;
b. estimular à sua volta (pelas economias de aglomeração que oferece) o
aparecimento ou a expansão de um subcentro, atraindo comércio e serviços
privados;
c. conter obras a serem custeadas com verbas de diferentes Secretarias Municipais e mesmo de órgãos do Estado, promovidas e coordenadas pela Prefeitura;
d. concentrar alguns dos seguintes serviços: terminal de transportes (recursos
estaduais e municipais); sede de Administração Regional; auditório comunitário; biblioteca municipal; centro desportivo; agência de correio (a ser alugada);
posto telefônico (a ser alugado); posto de saúde (eventualmente estadual);
creche; delegacia de polícia (recursos estaduais); sede de federação de SABs;
escolas de segundo grau (recursos estaduais); lojas a serem alugadas para o
setor privado (São Paulo [cidade], 1985: 151).
O plano sugere a localização de Praças de Serviços em territórios pouco
atendidos por comércio e serviço. No total, é sugerida a implantação de 28
Praças de Serviços, sendo 12 na Zona Leste, 10 na Zona Norte e o restante
nas Zonas Oeste e Sul (Mapa 4.10). Considerando as restrições orçamentárias
da época, indicam dois locais prioritários, onde as Praças de Serviços deveriam ser implantadas no período de 1985 a 1987: Campo Limpo e Brasilândia.
Além da possibilidade de estruturação de novos subcentros de comércio em
lugares com pouca oferta de empregos, o plano também aponta que as Praças
de Serviços gerariam benefícios para a administração pública. Citam, parti166

Mapa 4.10 Subcentros de comércio e serviço e Praças de Serviços propostas no PD 1985-2000
Área subatendida por comércio e serviços

Subcentros a serem ordenados:

Subcentros a serem estimulados:

Em virtude de interferência de operação urbana

Praça de serviço

Programa de prioridades (1985/1987):

Praça de serviço e área de operação urbana

Praça de serviço a ser implantada

Fonte: São Paulo (cidade), 1985
Elaboração da autora, 2017
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cularmente, a redução dos gastos públicos na aquisição de terras para instalação dos equipamentos e na sua construção e manutenção (em função das
economias de escala), bem como o melhor atendimento à população e a “real
possibilidade de uso múltiplo”.
A ideia das Praças de Serviços não saiu do papel – o PD de 1985 permaneceu no estágio de Anteprojeto de Lei, sem ser instituído efetivamente como
instrumento da política urbana municipal. Os demais planos, mais genéricos
com relação à utilização de uma política de implantação de equipamentos
públicos de forma concertada com a constituição de centralidades, tampouco
avançaram. Apesar de se constituírem como peças abrangentes de planejamento, incluindo políticas relacionadas às múltiplas dimensões da cidade, os
planos não se tornaram efetivos na orientação dos gastos públicos.
O coordenador do PUB, Mario Larangeira, evidencia que assistimos a
“(...) um problema de educação política, dependente das pessoas que são os
líderes políticos. Quando esse político tem uma visão de planejamento, ele
utiliza o sistema de planejamento. Quando ele não tem, ele abandona. É preciso
ter uma ligação do planejamento com o sistema de decisão” (Há 20 anos, este
Padre planejou uma São Paulo melhor. Jornal da Tarde, 28/12/1977 apud Osello,
1983: 251). Foi justamente essa desconexão entre o sistema decisório, mais
ligado à esfera política, e o setor de planejamento da administração municipal que levou à criação da Coordenadoria Geral de Planejamento (COGEP),
um órgão com status de Secretaria Municipal. Segundo o arquiteto Benjamin
Adiron Ribeiro, que foi coordenador da COGEP, os técnicos do Departamento
de Urbanismo insistiram para que fosse criado “um órgão próprio de planejamento, fora da Secretaria de Obras, capaz de exercer plenamente a função do
planejamento urbano – que inclui programas sociais, programas econômicos,
programas ambientais principalmente” (Pessoa, 2015).
Porém, a função de supersecretaria atribuída à COGEP, que seria responsável por articular o planejamento das várias esferas das políticas urbanas
com uma equipe multidisciplinar, não se efetivou. Feldman (2005) aponta
que, por um lado, a produção de planos permaneceu nas mãos de especialistas, afastados da administração pública; e, por outro lado, os cargos criados
na COGEP foram ocupados, em sua maioria, por arquitetos, de forma que a
equipe multidisciplinar ensejada não se constituiu. Assim, cada secretaria
setorial permaneceu – e ainda permanece – com seu setor de planejamento
separado. Os planos urbanos, nesse contexto, acabam por exercer um impacto
nulo na localização dos equipamentos públicos na cidade.
As propostas descritas aqui tinham como base a concepção de que os
investimentos em grandes equipamentos públicos poderiam promover maior
circulação e, assim, catalisar o desenvolvimento de novas centralidades na
cidade. Alternativamente, parecem ser os nós de mobilidade e as ruas por
onde passam linhas de ônibus aqueles locais preferidos para localização de
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estabelecimentos comerciais e de serviços. As atividades industriais também
sempre guardaram relação mais íntima com a infraestrutura de transporte,
já que dependem desse sistema para deslocar sua produção pelo território.
Assim, passamos na próxima seção à análise da relação entre a infraestrutura
de transporte e a territorialização das atividades econômicas na cidade.

4.1.2

Infraestrutura de transporte

A possibilidade e facilidade de deslocamento são essenciais para o desenvolvimento das atividades econômicas na cidade. Assim, a infraestrutura de
transporte exerce um papel central nas escolhas locacionais dos estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais. É preciso atentar tanto ao transporte de cargas, que permite a recepção de matérias primas e distribuição da
produção, quanto ao transporte de passageiros, na medida em que garante
o acesso dos trabalhadores ao seu local de trabalho e dos consumidores aos
estabelecimentos de comércio e serviços. As obras de transporte, portanto, são
elementos essenciais para entender a espacialização das atividades econômicas, seja da rede de centralidades comerciais ou dos territórios industriais.
Historicamente, a ferrovia foi determinante para a configuração das
estruturas produtivas paulistanas e, consequentemente, para o desenvolvimento da cidade. Em 1867, é inaugurada a São Paulo Railway, que permitia a
conexão de Jundiaí ao porto de Santos através de Paranapiacaba, escoando a
produção do interior do estado. Ainda no século XIX, foram implantadas as
Estradas de Ferro Sorocabana e Central do Brasil, que ligavam, respectivamente, a região Oeste do Estado de São Paulo e os estados de Minas Gerais
e Rio de Janeiro à capital paulista. O conjunto conformado por essa rede
ferroviária motivou a instalação de um extenso parque industrial em suas
margens

(Figura 4.7).

As indústrias se aproveitavam, também, da localização

geográfica estratégica dos trilhos nas planícies fluviais, onde havia grande
oferta de terrenos planos e possibilidade de abastecimento de água.
A constituição do polo industrial ao longo do canal Jurubatuba, na
Zona Sul de São Paulo, é um exemplo que expressa com clareza a dependência da localização das instalações industriais com relação à disponibilidade
de trilhos até meados da década de 1970. Ainda nos anos 1950, a planície que
se estendia do centro de Santo Amaro à represa Billings era completamente
desocupada. Último trecho do rio Pinheiros a ser retificado pela Light, o
canal de Jurubatuba saneou um extenso perímetro na região, ampliando as
fronteiras possíveis à ocupação urbana formal. O território, no entanto, era
consideravelmente afastado do centro urbano e de difícil acesso. O ramal de
Jurubatuba da Estrada de Ferro Sorocabana foi implantado em 1957 para facilitar o escoamento ao porto de Santos. A nova linha ferroviária, paralela ao
canal, consolidou assim a criação de uma nova localização atraente para as
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Figura 4.7 Mapeamento dos estabelecimentos industriais de São Paulo (1914)
Fonte: Azevedo, 1958 apud Franco, 2005: 121

Figura 4.8 Inauguração do ramal de trem e retificação do canal de Jurubatuba
Fonte: à esquerda: desconhecida; à direita: Ackerman, 1953 apud. Franco, 2005: 10

indústrias, em uma época em que se intensificava o processo de expansão das
metalúrgicas e outras indústrias pesadas em São Paulo (Figura 4.8).
No jornal O Estado de S. Paulo, em 1957, se lê no anúncio do centro
industrial de Jurubatuba os requisitos básicos para a expansão das grandes
indústrias: “telefone”, “água abundante”, “energia elétrica”, “localização
excelente: a 800 mts do centro de Santo Amaro entre duas grandes avenidas”,
“mão de obra: fácil pela proximidade de núcleos residenciais de operários”
e, finalmente, “ligações ferroviárias: estação ferroviária própria, bitolas de
1,00 e 1,60 mts”

(Figura 4.9).

O empreendimento, promovido na propriedade

privada de Francisco Matarazzo Neto e outros, não teria como ter se instalado na região antes da retificação e canalização do rio e da abertura do novo
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ramal ferroviário. Empresas como Caterpillar, MWM Motores e Hermani logo se
assentaram no novo centro industrial de Jurubatuba.
Até hoje, ainda há grandes aglomerações industriais concentradas
ao longo dos eixos ferroviários, nas planícies dos rios Tietê e Tamanduateí
e do canal de Jurubatuba. No entanto, as linhas de trem não são mais utilizadas, salvo poucas exceções, pelos estabelecimentos industriais localizados
em suas cercanias. No caso de Jurubatuba, diversas grandes indústrias se
deslocaram para outras cidades no interior do estado. A Caterpillar, por exemplo, foi pioneira nesse processo, transferindo sua operação para Piracicaba
em 1976. Outras empresas transferiram somente a planta industrial, isto é, o
espaço de produção, para outras cidades – mantendo em Jurubatuba o setor
administrativo ou uma área reduzida de operação, como a MWM e a Bayer.

Figura 4.9 Anúncio da instalação do Centro Industrial de Jurubatuba (1957)
Fonte: O Estado de São Paulo, 06/10/1957

171

CAP. 4
INVESTIR

Exemplos como esses demonstram o processo descrito pela literatura como
de desconcentração concentrada: a transferência das áreas produtivas para
cidades na macrometrópole paulista, com manutenção dos serviços e setores
administrativos na capital (Azzoni, 1985 e Diniz, 1993 apud Torres, 2012).
Os trilhos que atravessam a metrópole de São Paulo são, hoje, prioritariamente utilizados para o transporte de passageiros. Há somente um fluxo
reduzido de cargas, que é restrito ao período entre a meia-noite e as três horas
da manhã, determinado pela Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM). Essa breve janela compromete a operação do deslocamento de
cargas, que usualmente não tem como destino final a metrópole, a exemplo
do transporte de minério de ferro de Minas Gerais para o porto de Santos.
A maioria das cargas, portanto, somente cruza a cidade, salvo algumas
exceções, como o transporte de areia, que ainda é descarregada em pátios na
Água Branca e na Mooca, e de bobinas de aço, produzidas em galpões na região
da avenida Henry Ford. Uma das soluções para evitar o compartilhamento do
tráfego de passageiros e cargas nos trilhos intraurbanos seria a conclusão do
Ferroanel, projeto que prevê a construção de um eixo de trilhos circundando
a mancha urbanizada da metrópole, de uso exclusivo para o transporte de
cargas. O projeto, no entanto, existe há décadas e nunca avançou.
Atualmente, toda a carga cujo destino é a própria metrópole de São
Paulo adentra o território urbano através do transporte sob pneus. No caso de
Jurubatuba, por exemplo, todas as empresas de atividade industrial instaladas na região dependem, agora, exclusivamente do transporte por caminhões
e, por isso, suas demandas são de melhorias do sistema viário. Em entrevista
com representantes de empresários da região, por exemplo, descobrimos que
uma das principais demandas hoje é a flexibilização das restrições do horário
no qual é permitido o tráfego de caminhões.
O paradigma rodoviário se tornou hegemônico a partir da década de
1950, deslocando a centralidade do sistema de trilhos no transporte de cargas
para o sistema rodoviário. A preferência pela circulação de cargas através do
transporte sobre pneus alterou significativamente o padrão de ocupação das
indústrias na metrópole, criando novas concentrações de atividade industrial
ao longo de rodovias (Mapa 4.11). Primeiramente, as indústrias se assentaram
ao longo das rodovias Anchieta e Dutra, pavimentadas no início da década de
1950. Em seguida, a ocupação se expandiu para os demais eixos rodoviários,
como Raposo Tavares, Anhanguera e Castelo Branco.
Os investimentos públicos no sistema de infraestrutura viária foram
determinantes para expansão do assentamento industrial em São Paulo.
Nesse contexto, destacam-se sobretudo os investimentos realizados pelo
Governo Estadual: segundo Grillo (1997), mais de 9.000 km de vias foram
pavimentadas entre as décadas de 1940 e 1950 em todo o estado, garantindo
a infraestrutura necessária à descentralização da atividade industrial. Para-
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Mapa 4.11 Atividade industrial (2002) e sistema de infraestrutura ferroviária e rodoviária
Sistema ferroviário
Sistema rodoviário
Uso industrial próximo ao sistema ferroviário
Uso industrial próximo ao sistema rodoviário
Fonte: uso industrial: Emplasa, 2002 (divisão feita pela autora)
Elaboração da autora, 2017
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lelamente, o Prefeitura de São Paulo investia na implantação de seus principais eixos de vias expressas, nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros. A
Marginal Tietê permitia o rápido acesso às principais rodovias que alcançavam a metrópole. Já as vias expressas da Marginal Pinheiros, até a avenida
Bandeirantes, foram inauguradas em 1970, facilitando a conexão com a rodovia Raposo Tavares; o restante do percurso, até a região de Interlagos, foi
implantado somente em 1991.
O caso da região de Itaquera ilustra a relevância dos investimentos
de infraestrutura rodoviária para a promoção de atividades econômicas na
região. Conforme vimos no capítulo anterior, a intenção de promover um polo
industrial na região é antiga: a ideia vem transitando no interior da administração municipal há pelo menos 5 décadas. No entanto, por muito tempo, a
infraestrutura de mobilidade da região permaneceu precária. A Estrada do
Pêssego era uma rua local e a maioria das vias do bairro não era pavimentada.
Mesmo com os esforços em promover a atividade industrial através da regulação do uso e da ocupação do solo – primeiro com a criação da zona industrial Z7 na Lei Municipal 9.300/1981 e depois com a criação da ZUPI na Lei
Estadual 8.211/1993 –, pouco investimento em infraestrutura foi direcionado
à região até meados da década de 1990. Os atores envolvidos com a mobilização em torno do polo industrial, tanto do setor público como do privado, são
unânimes em justificar a dificuldade de desenvolvimento do polo em função
da falta de infraestrutura de circulação adequada.
Os investimentos foram se aproximando de Itaquera aos poucos (Mapa
4.12).

Até os anos 1970, a Radial Leste, vetor que conecta os bairros da Zona

Leste ao centro da cidade, só alcançava a Vila Matilde: sua extensão até o
centro de Itaquera foi concluída somente no final dos anos 1980, avançando
junto às obras de extensão da Linha Vermelha do Metrô. A canalização do
córrego Aricanduva e a construção da avenida homônima, outro eixo estruturante aos deslocamentos na região, ocorreu em três fases: seu primeiro
trecho, até a avenida Itaquera, foi inaugurado em 1979; três anos depois, foi
feita a extensão até a avenida Afonso de Sampaio e Sousa em 1982; e, por
fim, até São Mateus em 1986. A linha vermelha do metrô, que corre paralela
à linha de trem da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, foi estendida
até Itaquera no final dos anos 1980, inaugurando as estações Artur Alvim e
Corinthians-Itaquera em 1988. A construção da avenida Jacú-Pêssego

(Figura

4.10) chegou quase uma década depois: concebida originalmente na gestão de

Jânio Quadros (PTB, 1986-1988), a avenida só foi concluída no final da gestão
de Paulo Maluf (PPB, 1993-1996).
A Jacú-Pêssego, embora tenha promovido melhorias no deslocamento
interno ao bairro, permaneceu por um período desconectada das rodovias,
o que reduzia o interesse das indústrias em se instalar no local. A interligação dos polos de Guarulhos e do ABC, que permitiria assim o escoamento da
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Mapa 4.12 Estruturação do viário na Zona Leste
Trecho do Complexo Jacu-Pêssego inaugurado em 1996

Uso industrial em 2012

Trecho do Complexo Jacu-Pêssego inaugurado em 2008
Trecho do Complexo Jacu-Pêssego inaugurado em 2010
Trecho do Complexo Radial Leste inaugurado em 2016
Fonte: uso industrial: TPCL/PMSP, 2012
Elaboração da autora, 2017
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Figura 4.10 Avenida Jacú-Pêssego, 2010
Fonte: Nilton Chaves

produção pelo porto de Santos, é realizada somente ao longo dos anos 2000:
em 2008 é inaugurada a conexão com a rodovia Dutra e em 2010 é estendida a
avenida até o trecho sul do Rodoanel. A conclusão da ligação norte-sul, enfim,
deve permitir uma nova situação estratégica à localização do polo industrial
de Itaquera.
Grande parte das conquistas em investimentos públicos na região se
deveu ao papel exercido pelos movimentos sociais, em parceria com diversas entidades locais, como o Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste
e a Associação das Indústrias da Região de Itaquera (AIRI). A organização e
pressão da população local, que canalizou suas demandas e levou-as ao poder
público, associada ao contexto de democratização política, o que transformaria a geografia dos investimentos públicos em função da busca pela ampliação da base eleitoral, levou à expansão dos investimentos em infraestrutura
na região, ainda que tardia.
Ao mesmo tempo em que as novas conexões de transporte facilitaram
a acessibilidade da população moradora da região às demais áreas da cidade,
melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores, os novos investimentos
públicos também criaram condições para expansão do investimento privado
na Zona Leste. Do ponto de vista das atividades terciárias, podemos observar a expansão dos empreendimentos comerciais de grande porte (Mapa 4.13).
Nas últimas décadas, a oferta de terras a preços reduzidos nas regiões mais
periféricas, associada às novas avenidas de grande porte implantadas pelo
poder público, levou à instalação de complexos comerciais como os shoppings
Aricanduva

(Figura 4.11)

e Itaquera, configurando novas centralidades com

grande oferta de empregos no que hoje se configura como uma periferia
consolidada.
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Mapa 4.13 Lotes de comércio e serviços com mais de 10.000 m2 e sistema viário
Lotes de comércio e serviços com mais de 10.000 m2
Lotes de comércio e serviços

Fonte: uso comercial: TPCL/PMSP, 2012
Elaboração da autora, 2017
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Figura 4.11 Complexo comercial do Shopping Aricanduva
Fonte: Savoy/Divulgação

O shopping Itaquera, junto à estação de metrô, por exemplo, foi inaugurado em 2007 – ao mesmo tempo em que era finalizada a extensão da Radial
Leste. No momento de abertura da Nova Radial Leste, o então prefeito, Gilberto
Kassab (DEM, 2006-2012), disse que a obra “é uma demonstração de que a Zona
Leste cresce e ganha investimentos. Aqui do lado, há um grande shopping
sendo construído, que vai gerar 3.500 empregos” (Prefeito..., 2007). Segundo
notícia veiculada pela Prefeitura à época, o empreendedor decidiu aumentar
o shopping em 30% após tomar conhecimento da ampliação da Radial.
De forma análoga ao que verificamos com relação aos equipamentos de
infraestrutura social, podemos concluir que os planos urbanísticos – a partir
da segunda metade do século XX – foram ineficientes com relação à orientação
dos investimentos públicos no sistema de infraestrutura de mobilidade. Há
um evidente descolamento entre a proposta, recorrente nos planos, de estruturação de polos industriais e redes de centralidades para descentralizar a
oferta de emprego, por um lado, e os reais investimentos públicos em infraestrutura, que sempre se concentraram na região mais rica da cidade, onde já
havia também um forte adensamento das ofertas de trabalho, por outro lado.
Esse descompasso reflete uma mudança na concepção do papel dos
planos urbanos para a administração pública: o planejamento urbano abandona os planos de embelezamento do começo do século XX, que efetivamente
orientavam os investimentos da Prefeitura em obras de infraestrutura pública,
e passa a se traduzir em uma atividade focada na dimensão da regulação do
uso e da ocupação do solo. Villaça (1999), em sua história do planejamento
urbano no Brasil, argumenta que os planos de embelezamento eram efetivos
porque definiam aquelas obras que interessavam à consolidação da cidade
formal – o lugar da elite. Quando os planos passam a indicar obras que estão
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fora desse território, deixam de ser aplicados. Villaça coloca que “essas obras
[de interesse da classe dominante] continuarão, mas o plano de obras acaba.
Cada vez mais os planos passam a ser discurso apenas” (Ibid.: 204; grifo nosso).
Ainda assim, pudemos constatar a forte conexão que existe entre as
escolhas locacionais das atividades econômicas e a distribuição do sistema de
infraestrutura da cidade. No caso das atividades comerciais, essas atividades
se aproximam de onde há maior fluxo de pessoas e, portanto, dos polos de
estações de trem e metrô, próximo ao sistema de ônibus e ao longo das ruas e
avenidas de maior movimento. Já as indústrias, sobretudo aquelas de maior
porte, dependem mais da disponibilidade de infraestrutura de transporte de
carga, que, até meados do século XX, era representada pelo sistema ferroviário e foi substituída pelas rodovias e avenidas expressas. Assim, para que os
planos possam conduzir efetivamente esforços de descentralização das atividades econômicas, promovendo polos de empregos em locais mais afastados
do centro expandido, é preciso primeiro repensar as formas de vinculação do
planejamento urbano ao sistema decisório a respeito desses investimentos
em infraestrutura.
Por fim, além desse desafio central, podemos também levantar como
questão o tema da valorização da terra, que se dá com a instalação de infraestrutura no território. Ao implantar novas avenidas, estações de trem e metrô,
ou corredores de ônibus, o Estado acaba conferindo qualidades únicas em
termos da localização de determinados setores da cidade, gerando, paradoxalmente, um processo de elevação do preço da terra e de maior competição
por aquela localização (Villaça, 2001). Embora não tenhamos avançado nessa
linha de investigação durante esta pesquisa, aproveitamos para destacar a
importância dessa discussão no âmbito de um debate sobre a necessidade
de provisão de infraestrutura para desencadear processos de adensamento
de atividade econômica em territórios mais periféricos. Essa questão implica
que os planos, ao determinar os investimentos necessários, também pudesse
criar mecanismos para realizar uma gestão apropriada da valorização fundiária, de forma que esse processo não resultasse na expulsão da população
moradora ao mesmo tempo em que atrai vultosos investimentos privados em
novos estabelecimentos comerciais ou industriais para a região.

4.2

Investir em projetos específicos

4.2.1

Dos distritos industriais aos parques tecnológicos

No final do século XIX, o economista Alfred Marshall, observando a organização espacial das indústrias na Inglaterra, descreveu as vantagens da
concentração geográfica de empresas especializadas em um mesmo setor.
Seu trabalho foi pioneiro ao destacar o componente espacial na análise das
atividades econômicas. Marshall argumentou que a aglomeração favorecia,
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particularmente, trocas informais de conhecimento e habilidades entre as
empresas, catalisando processos de inovação. Além disso, verificou que havia
uma divisão do trabalho entre as indústrias envolvidas e que a proximidade
geográfica entre elas resultava em economias de escala e na redução dos
custos de transação – vantagens econômicas que ficaram conhecidas como
“economias externas marshallianas” (Keller, 2008: 33). Suas ideias estão na
base da concepção dos distritos industriais que se consolidou ao longo do
século XX.
A experiência pioneira da Itália, que se iniciou nos anos 1970 e 1980,
popularizou a ideia dos distritos industriais como estratégia de desenvolvimento econômico regional. O modelo da Terceira Itália, implementado na
região de Emília Romana, é baseado na articulação de uma rede de pequenas e médias empresas envolvidas na produção de bens industriais tradicionais, como vestuário, calçados e móveis. A proximidade geográfica entre as
empresas fomentou uma série de dinâmicas sinérgicas, que foram institucionalizadas em uma relação cooperativa, permitindo às empresas ampliar o
acesso ao crédito e ao mercado externo. Além disso, a especialização das atividades entre as empresas permitiu que fossem mais flexíveis, de forma que
conseguiam se adaptar às demandas facilmente, conformando um conjunto
fortalecido em um contexto de um capitalismo crescentemente globalizado e
competitivo.
A ideia dos distritos industriais, portanto, articula componentes espaciais e institucionais. No caso italiano, a constituição dos distritos industriais se deu de forma orgânica: a organização formal foi uma decorrência da
iniciativa das próprias empresas. No entanto, conforme o conceito se difundia
mundialmente ao longo das décadas seguintes, muitos governos passaram a
adotar os distritos industriais como política pública, concentrando investimentos em determinado território para estabelecer a infraestrutura necessária para a atração das indústrias ou criando agências com objetivo específico
de fomentar e estruturar o desenvolvimento local e regional.
Em São Paulo, a ideia dos distritos industriais foi levantada como hipótese pelos governos municipal e estadual em diferentes momentos, porém
nenhuma experiência saiu do papel. As iniciativas de instalação de distritos
industriais que efetivamente se concretizaram na cidade de São Paulo foram
aquelas que resultaram de um investimento privado, como é o caso de Jurubatuba e Jaguaré, dois centros que se desenvolveram a partir da década de 1950,
após a retificação e canalização do rio Pinheiros.
Em ambos os casos, os centros industriais foram construídos sobre
terrenos de propriedade privada, onde empreendedores realizaram o loteamento e a implantação de infraestrutura, para, em seguida, vender os terrenos. Assim, as experiências se caracterizaram como operações imobiliárias,
sem qualquer vínculo com um planejamento acerca dos setores industriais a
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serem promovidos ou outra preocupação de ordem programática. No caso de
Jurubatuba, como vimos na seção anterior, o empreendimento imobiliário foi
realizado sobre um terreno com cerca de 250 hectares da família Matarazzo.
Seu lançamento foi em 1959, após a inauguração do ramal ferroviário que
conectaria o centro industrial aos demais polos e ao porto de Santos.
Já no caso do Jaguaré, o centro industrial foi projetado pelo engenheiro
Henrique Dumont Villares e instalado pela Sociedade Imobiliária Jaguaré
ainda na década de 1930, mas as vendas dos terrenos se estenderam até 1960
(Figura 4.12).

Como no caso de Jurubatuba, a infraestrutura de transporte e

acessibilidade também cumpriu papel estruturante para a viabilização do
centro industrial de Jaguaré. Notoriamente, “Villares intercede junto a Prefeitura do Município para que seja construída uma ponte no Jaguaré, ligando a
gleba à Vila Leopoldina. A obra resolveria a transposição do rio Pinheiros, a
barreira natural, que criava um impedimento para a rede viária” (Pisani, 2011).

Figura 4.12 Anúncio da instalação do Centro Industrial Jaguaré (1942)
Fonte: O Estado de São Paulo, 26/07/1942
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Em São Paulo, a ideia dos distritos industriais, conforme implementada
por investidores privados em Jurubatuba e Jaguaré, parece ter se baseado mais
na oferta de um ambiente propício para a instalação de empresas de grande
porte, especialmente dos setores metalúrgico e farmacêutico, do que na constituição de um agrupamento de empresas de pequeno e médio porte, que
caracterizava a concepção original dos distritos industriais marshallianos.
O Plano Urbanístico Básico (PUB), aponta, como um dos instrumentos previstos para constituir as centralidades sub-regionais em Santo
Amaro, Parelheiros e Itaquera, “o estabelecimento de distritos industriais,
com urbanização de glebas destinadas, exclusivamente, à industrialização”
(São Paulo [cidade], 1968b: 147). Para isso, esperava-se que o poder público
pudesse conduzir desapropriações e investir em infraestrutura urbana, além
de conceder estímulos fiscais. A implantação de distritos industriais parecia
ser um consenso também entre os planejadores urbanos do corpo técnico da
Prefeitura. Benjamin Adiron Ribeiro, por exemplo, afirma em entrevista que:
São Paulo sempre foi conhecida como uma cidade industrial. É a característica de estrutura econômica mais importante da cidade. Então nós prevíamos
a criação de distritos industriais (...), coisa que a cidade nunca teve. A maior
cidade industrial da América Latina nunca teve um distrito industrial, extravagância, não é? Para nós, que somos urbanistas, isso parece uma incoerência (Pessoa, 2015).
Em 1970, o Grupo Executivo de Planejamento (GEP) encomenda estudos de pré-viabilidade para a implantação de distritos industriais no município de São Paulo. Realizado pela Consultec – Sociedade Civil de Planejamento e
Consultas Técnicas, o estudo compreende dois relatórios parciais, divididos em
três volumes. O primeiro volume, introdutório, apresenta uma caracterização
de centros industriais, bem como análises de experiências brasileiras, como
em Contagem, Presidente Prudente e em estados do Nordeste. Nele, o centro
industrial é definido como “um instrumento de planejamento e sua resultante
efetivação, consubstanciada pela ocupação racional de uma área bem definida, à qual se associa um conjunto de motivações e providências indutoras
de um processo de desenvolvimento industrial, harmonizado ao processo
geral de desenvolvimento econômico da região” (São Paulo [cidade], 1970).
Já o segundo volume do estudo inclui uma extensa análise da implantação de distritos industriais em duas localizações sugeridas: Parelheiros e
Itaquera/Guaianazes. Assim, o estudo dá continuidade à proposta indicada
no PUB de constituição de centralidades sub-regionais nessas duas regiões,
a fim de descentralizar a oferta de emprego, aproveitando ainda a oferta de
terras a preços mais baratos nessas áreas. Com relação aos aspectos econômico-financeiros para implementação da proposta, o estudo verifica formas
de levantamento das fontes de recursos e a possibilidade de concessão de
incentivos fiscais. Dentre as ferramentas propostas, destaca-se a indicação
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de que a Prefeitura deveria desapropriar o terreno onde se pretendia implantar o centro industrial, implementando a infraestrutura necessária e depois
vendendo os terrenos equipados, à semelhança do que já faziam os empreendedores privados.
Essa perspectiva do governo atuando como empreendedor imobiliário, no entanto, esbarra em complexas questões acerca do interesse público.
O próprio estudo levanta esse debate, indicando que a legislação brasileira
exige a demonstração de interesse social e utilidade pública para que possa
ser exercido o direito de desapropriação pela Prefeitura, porém não oferece
argumentação definitiva com relação específica ao caso dos distritos industriais. A dificuldade de definição do interesse público ocupa espaço significativo no debate internacional7 sobre a utilização de eminent domain (o direito
de um governo adquirir uma propriedade privada) para concessão da terra
a investidores privados com a justificativa de promoção de desenvolvimento
econômico.
O impasse no caso do estabelecimento de zonas econômicas, distritos
industriais ou ferramentas semelhantes está na dificuldade em avaliar os
benefícios públicos (teoricamente, a dinamização econômica e a ampliação da
oferta de empregos) em contraposição às vantagens obtidas pelas empresas
privadas (seu próprio lucro), em um processo em que o poder público realiza
as desapropriações, promove a infraestrutura e vende os terrenos a empresas.
O terceiro volume do estudo realizado em 1970, por fim, aprofunda a
análise da constituição de um centro industrial especificamente em Itaquera/
Guaianazes, com foco na seleção dos setores industriais preferíveis. O documento inclui, para isso, um amplo estudo sobre a territorialização da indústria no município e evidencia tanto as restrições e vantagens dessa localização. Por um lado, colocam como restrições as condições topográficas de
Itaquera, onde há muitas elevações e poucos terrenos planos, e a baixa qualidade da mão de obra disponível. Por outro lado, evidenciam como vantagens
a possibilidade de conexão com o parque industrial de Mauá e do ABC, caso
fossem realizados os devidos investimentos na infraestrutura viária. Recomendam, por fim, a instalação dos seguintes setores em Itaquera: minerais
não metálicos, papel e papelão, couros, peles e similares, e química. Complementarmente, sugerem outros dois setores, ambos dependentes de conexões
viárias: a indústria de produtos alimentares, incorporando a entrada de
produtos agropecuários do Vale do Paraíba caso houvesse uma ligação com a
rodovia Dutra, e a indústria de matérias plásticas, caso fosse implantada uma
avenida adequada entre Itaquera e Mauá.

7 Cf. ALFARO, L.; IYER, L. Special Economic Zones in India: public purpose and private property.
Harvard Business School Case 709-027, dez. 2008, para o caso das zonas especiais econômicas na
Índia.
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Uma década após os esforços da Prefeitura, o Governo do Estado de São
Paulo também passa a estudar a possibilidade de adoção do modelo dos distritos industriais como estratégia de indução do desenvolvimento econômico
regional. Não por coincidência, o Prefeito na época dos estudos na Prefeitura sobre distritos industriais era Paulo Maluf (Arena, 1969-1971), que agora
ocupava o cargo de Governador do Estado de São Paulo (1979-1982).
À Emplasa, é lançado o desafio de estudar a possibilidade de constituição de distritos industriais na metrópole de São Paulo, a fim de avançar a
política de reserva de terras instituída pelo zoneamento industrial metropolitano de 1978. A preocupação central era garantir a possibilidade de relocalização industrial dos estabelecimentos que estavam desconformes com relação
à regulação estadual e que, por isso, não poderiam expandir sua capacidade
produtiva. Assim, buscavam garantir a permanência de parte das indústrias
na Grande São Paulo para, da perspectiva da administração pública, manter
as receitas obtidas pelo setor secundário e, da perspectiva dos empresários,
buscar uma solução para aquelas indústrias especializadas em setores de
vocação metropolitana, que desejavam manter-se próximas à cidade.
Em 1981, é desenvolvido o estudo intitulado Relocalização de estabelecimentos industriais: projeto piloto na Região Metropolitana de São Paulo. Como já
haviam identificado, em estudo anterior, que parte significativa dos terrenos
demarcados como ZUPIs pela legislação estadual estavam vazios, passam a
avaliar, dentre essas áreas vazias, aquelas mais adequadas para instalação de
um novo distrito industrial, que recepcionaria as indústrias que haviam se
tornado desconformes em relação ao zoneamento industrial metropolitano.
O conceito de distrito industrial proposto “pressupõe a ação do planejador na promoção de uma infraestrutura necessária ao processo de desenvolvimento industrial” (Emplasa, 1981: 25). Ou seja, trata-se de uma iniciativa que vai além da demarcação de uma zona especial com incentivos, para
incluir também investimentos públicos diretos na provisão de infraestrutura.
Além disso, entendem que “no distrito industrial não deve haver somente
uma oferta de lotes com alguma infraestrutura, como também um processo
de implantação de indústrias de maneira planejada” (Ibid.). Assim, diferente
das iniciativas privadas de constituição de distritos industriais, o modelo
proposto pelo poder público pressupunha – tanto no caso dos estudos da
Prefeitura, como no caso do Governo do Estado – a escolha estratégica de
determinados setores de atividade econômica.
No processo de seleção da área para implantação de um projeto piloto,
os estudos consideraram a preferência do vetor Leste-Oeste para desenvolvimento da metrópole, a recente regulação de proteção aos mananciais e
as condições de acessibilidade

(Mapa 4.14).

Em seguida, a partir de critérios

como a oferta de infraestrutura, condição do meio físico e aspectos socioeconômicos, as áreas selecionadas foram hierarquizadas. A área em Itaquera
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Mapa 4.14 Seleção de áreas para projeto piloto de distrito industrial da Emplasa (1981)
Áreas selecionadas de classe A (melhor classificação)

Área do projeto piloto

Áreas selecionadas de classe B
Áreas selecionadas de classe C (pior classificação)

Fonte: Emplasa, 1981
Elaboração da autora, 2017
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é considerada como uma alternativa, porém recebe a pior pontuação dentre
todas aquelas analisadas em função da condição física do terreno e da falta
de infraestrutura apropriada. Dentre as três áreas com a maior pontuação,
acabam por indicar uma área em Guarulhos de 115 hectares, junto à atual
rodovia Ayrton Senna, como prioritária para assentamento do distrito industrial de relocalização. Vale destacar que um dos argumentos chaves para
escolha da área recaía sobre a propriedade da terra, que, no caso do terreno
escolhido, já pertencia ao governo estadual (DAEE).
Dois anos depois, em 1983, a Emplasa desenvolve um projeto piloto
para implantação do distrito industrial na área escolhida de Guarulhos. A
área reúne uma série de vantagens, segundo o documento:
– encontra-se em zona definida pela Lei de Zoneamento Industrial (lei estadual no. 1817/outubro/1978) como ZUPI-1;
– situa-se nas imediações da avenida Santos Dumont, onde já existe expressiva concentração de atividades industriais;
– é lindeira à Via Leste, na sua margem esquerda no sentido São Paulo-Guararema;
– apresenta facilidade de acesso a bairros paulistanos predominantemente
operários, tais como Itaquera, Guaianazes e Ermelino Matarazzo e, portanto,
de grande potencial de mão de obra industrial (Emplasa, 1983).
Além desses pontos, também levantam os investimentos públicos previstos
da região, que ampliariam ainda mais as vantagens da localização do novo
distrito industrial, como o conjunto habitacional Zezinho Magalhães, as
obras do aeroporto internacional de Cumbica e projetos rodoviários.
A concepção proposta para o distrito industrial de Guarulhos pela
equipe da Emplasa baseava-se na estruturação de um loteamento para pequenas e médias indústrias, ao contrário das experiências realizadas pela iniciativa privada, que focavam em indústrias de maior porte

(Figuras 4.13 e 4.14).

O loteamento incluiria também equipamentos de uso coletivo (como refeitórios, creches e postos de saúde), reunidos em uma praça central, ao redor da
qual estariam dispostos os galpões para ocupação industrial. O custo total
do empreendimento era estimado em 5 milhões de Unidades Padrão de Capital8 (UPCs), porém, com a receita esperada da venda dos lotes comerciais e
industriais nos primeiros dois anos, esperavam que os investimentos externos necessários seriam da ordem 2,3 milhões de UPCs – o que, para a época,
julgavam como “perfeitamente viável”. Além disso, com a continuidade das
vendas dos lotes ao longo dos anos seguintes, esperavam recuperar os investimentos em até cinco anos após a inauguração do distrito industrial; a partir
desse período, o saldo passaria a ser inclusive positivo para o governo.
8 Segundo o site do Banco Central do Brasil, a Unidade Padrão de Capital era uma “Moeda de
conta criada pela Lei 4.380, de 21/8/1964, para contratos de financiamento imobiliário celebrados
anteriormente a 28 de fevereiro de 1986”.
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Figura 4.13 Planta do projeto piloto de distrito industrial em Guarulhos (1983)
Fonte: Emplasa, 1983

Figura 4.14 Visualização do projeto piloto de distrito industrial em Guarulhos (1983)
Fonte: Emplasa, 1983

A visão dos distritos industriais em São Paulo, conforme apreendida
com base nos estudos e documentos que detalham essa política, bem como
nas experiências realizadas a partir de investimentos privados, se distancia
em parte da concepção dos distritos industriais marshallianos definida pela
literatura e exemplificada pelos casos paradigmáticos da Terceira Itália e,
mais recentemente, do Vale do Silício, nos Estados Unidos.
O primeiro aspecto diz respeito ao porte das empresas que conformam
o distrito industrial. Enquanto na proposta marshalliana, tratavam-se de
empresas de pequeno e médio porte, nas experiências concretas promovidas pela iniciativa privada, tratou-se de incentivar a instalação somente de
empresas de maior porte, uma vez que a constituição dos distritos industriais
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era, na realidade, uma operação imobiliária. Alternativamente, as propostas
do poder público que pretendiam promover indústrias de menor porte nunca
avançaram.
A segunda diferença relevante é que as propostas de distritos industriais realizadas para São Paulo se estruturavam essencialmente em torno
da provisão de infraestrutura e da oferta de benefícios fiscais como forma de
atração das empresas, mas com pouca atenção ao desenvolvimento programático de determinada cadeia produtiva. Já os distritos industriais marshallianos estavam ancorados muito mais na articulação e proximidade de estabelecimentos de um mesmo setor de atividade industrial e na estruturação
institucional de uma cooperativa dessas empresas.
Mais recentemente, a ideia do distrito industrial no planejamento
urbano foi repaginada no conceito de parque tecnológico. O modelo do parque
tecnológico pressupõe a concentração geográfica não só de empresas de setores industriais afins, como também de universidades e institutos de pesquisa,
como forma de ampliar a fortalecer os processos de inovação do desenvolvimento industrial. Além disso, o termo parque tecnológico costuma se referir à
concentração de empresas com foco em alta tecnologia.
Se o modelo dos distritos industriais marshallianos foram difundidos no mundo a partir de um esforço da literatura italiana, a concepção do
parque tecnológico é comentada sobretudo pela literatura norteamericana,
que descreve os research e science parks, e francesa, que discute os technopôles
(Melo, 2014). Esses ambientes atrelavam empresas com foco em pesquisa e
desenvolvimento a pesquisadores em universidades e institutos de pesquisa,
facilitando a transferência de tecnologia. As primeiras experiências em
países centrais do capitalismo, foram promovidas a partir da iniciativa de
universidades, como é o caso do Stanford Industrial Park (que mais tarde se
transformou em Stanford Research Park) no Vale do Silício, nos Estados Unidos,
e do Cambridge Science Park, na Inglaterra. Outro exemplo emblemático é o
Sophia Antipolis, na França, fundado em 1969 e que hoje abriga mais de 2 mil
empresas com cerca de 36 mil funcionários, além de 10 mil pesquisadores e
estudantes.
No Brasil, há alguns exemplos de parques tecnológicos propostos de
forma semelhante, a partir de iniciativas individuais de instituições de educação e pesquisa. No entanto, a maioria dos polos tecnológicos existentes ou
propostos resultaram da iniciativa dos próprios governos locais ou de representantes do setor privado (Ibid.). No caso do estado de São Paulo, por exemplo, múltiplos municípios de menor porte, espalhados pelo interior do estado,
buscaram promover suas economias locais através da instalação de parques
tecnológicos, o que motivou o Governo do Estado de São Paulo a criar um
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec).
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O SPTec tem como objetivo apoiar a instalação dessas estruturas em
diversos municípios, com foco em promover a economia voltada à produção de conhecimento e em incentivar a articulação entre empresas de base
tecnológica e instituições de ensino avançado. Segundo a legislação que
instituiu o SPTec, o Decreto Estadual n. 50.504, de 6/2/2006, “os Parques (...)
serão implantados na forma de projetos urbanos e imobiliários, que delimitem áreas específicas para localização de empresas, instituições de pesquisa
e serviços de apoio” (art. 2).
Dentre os instrumentos que dispõe, o governo estadual prevê a concessão de incentivos do ICMS para as empresas que se instalarem em parques
tecnológicos credenciados no SPTec. Além disso, o cadastramento também
permite aos municípios a celebração de convênios específicos com o governo
do estado, para obtenção de auxílio financeiro complementar para realização das obras de infraestrutura e estudos de viabilidade econômica. Assim,
a atuação do governo do estado se dá a partir de duas dimensões: por um
lado, na concessão de incentivos às empresas; e, por outro lado, no repasse de
recursos às Prefeituras para investimento em infraestrutura.
Segundo o site da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, existem hoje 28 iniciativas de implantação
de parques tecnológicos no estado, sendo oito em processo de negociação,
sete com credenciamento provisório e treze com status definitivo. O primeiro
empreendimento a receber o título foi o Parque Tecnológico de São José dos
Campos, mas hoje também já possuem o status oficial os parques de Sorocaba,
Ribeirão Preto, Piracicaba, Santos, São Carlos, Botucatu, São José do Rio Preto,
Santo André e quatro empreendimentos diferentes em Campinas. Para Melo:
Esta propagação de parques denota que há uma grande expectativa para este
tipo de estrutura (...). Os municípios têm buscado conhecer as iniciativas de
parques tecnológicos já em operação e viabilizar a constituição de um projeto
de parque, vislumbrando atrair os investimentos governamentais para sua
construção e impulsionar o desenvolvimento a partir do acolhimento de
empresas inovadoras. O governo do estado, por sua vez, almeja tornar São
Paulo mais competitivo e tem proporcionado grandes somas de investimento
aos parques, esperando que as iniciativas cumpram seu papel de incentivo à
inovação (Melo, 2014: 103).
Até 2014, o governo estadual investiu mais de R$ 112 milhões em parques
tecnológicos, em um total de 48 convênios firmados, mostrando que “a política de promoção dos parques tem sido bastante valorizada” (Ibid.: 106).
Apesar da política de instalação de parques tecnológicos se dar predominantemente a partir da esfera estadual, os planos diretores do município
de São Paulo também incluem essa estratégia como um caminho possível
para promover o desenvolvimento econômico da cidade. No Plano Diretor
Estratégico (PDE) de 2002, por exemplo, é apresentada como diretriz a “atra-
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ção de investimentos produtivos nos setores de alto valor agregado, gerando
condições para a criação de um parque tecnológico avançado” (art. 15). Na
versão mais recente do PDE, de 2014, os parques tecnológicos também são
indicados como instrumento para promover o desenvolvimento econômico da
cidade. No plano, os parques tecnológicos são descritos como “oportunidades
para o desenvolvimento urbano baseado em usos voltados para a produção
de conhecimento e de complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico que visam fomentar economias baseadas no conhecimento por meio da
integração da pesquisa científica e tecnológica, negócios/empresas e organizações governamentais em um determinado território, e do suporte às inter-relações entre estes grupos” (art. 186).
O PDE de 2014 indica dois parques tecnológicos no município, Jaguaré
e Leste, que já estão incluídos no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos
do governo estadual. A iniciativa do PTec Leste está vinculada à instalação
de um centro institucional e educacional junto à estação Itaquera de metrô,
incluindo uma sede da Faculdade de Tecnologia (Fatec), uma Escola Técnica
do Estado de São Paulo (Etec) e um centro de capacitação e formação profissional do Senai, além de centros de convenção e pesquisa, laboratórios e
incubadoras de empresas – que propriamente constituem o PTec (Figura 4.15).
Atualmente, somente o conjunto da Fatec e da Etec foram construídos e estão
em funcionamento – o restante do complexo não saiu da fase de projeto e os
terrenos que seriam destinados às edificações estão funcionando como estacionamentos.
Por sua vez, o PTec Jaguaré foi credenciado em 2009 e, desde então,
diversos arranjos institucionais vêm sendo firmados para viabilizá-lo. Trata-se de um exemplo paradigmático da mudança do modelo de distritos industriais para a proposta dos parques tecnológicos, buscando substituir o uso de
antigas áreas onde se assentava uma indústria tradicional de grande porte
por atividades intensivas em tecnologia e inovação. A proposta do PTec do
Jaguaré se baseia na construção de uma plataforma para catalisar o desenvolvimento de tecnologias avançadas, atraindo novas empresas a um amplo polo
de produção de conhecimento já estabelecido na região, que reúne a Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
Até hoje, a iniciativa do PTec Jaguaré foi aquela que mais recebeu recursos do SPTec: foram oito convênios, somando quase R$ 25 milhões, o que equivale a 22% do total dos investimentos do governo do estado em parques tecnológicos. No entanto, sua operação avança em ritmo moroso: por enquanto,
há somente um edifício núcleo com 6 mil m2 de área construída, instalado
em terreno de propriedade do Governo do Estado e resultante de um investimento da ordem de R$ 18 milhões (Figura 4.16). Para além da intervenção nesse
lote específico, pouco foi mobilizado para transformação do território.
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Figura 4.15 Proposta do Polo Institucional Itaquera, que inclui o PTec Leste
Fonte: SMDU/PMSP, 2012

Figura 4.16 Núcleo já construído do Parque Tecnológico do Jaguaré
Fonte: Incorplan/Divulgação

Nesse sentido, durante o processo de revisão do PDE de 2014, foi
incluída uma emenda no artigo 188 que determinava a obrigação do encaminhamento de um projeto de lei específico para a AIU do Parque Tecnológico
Jaguaré até março de 2016. A emenda, no entanto, foi vetada pelo Prefeito, com
o argumento de que “o prazo fixado para o encaminhamento de projeto de lei
(...) [era] demasiado exíguo, especialmente ao se considerar que a questão não
depende exclusivamente de ações do Poder Executivo municipal” (razão do
veto do § 2º do art. 188). Além disso, o plano propõe que o projeto da AIU do
PTec Jaguaré – cuja lei específica pode, por exemplo, alterar parâmetros de
uso e ocupação do solo – fosse integrado ao plano urbanístico do subsetor
Arco Pinheiros da Macroárea de Estruturação Metropolitana, de forma que
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o projeto do PTec não poderia preceder um plano mais abrangente para a
região, que engloba a Cidade Universitária, a Vila Leopoldina, o terreno do
CEAGESP e a área próxima ao entroncamento dos rios Tietê e Pinheiros, além
do próprio distrito industrial do Jaguaré.
Os exemplos que apresentamos, tanto das propostas de distritos industriais, como de parques tecnológicos, demonstram que um dos principais
entraves à viabilização desses modelos de polos de desenvolvimento econômico é a propriedade da terra, especialmente quando envolve processos de
desapropriação. No caso da proposta de distrito industrial formulada pela
Emplasa, por exemplo, a solução foi escolher um terreno de propriedade
do Governo do Estado. O mesmo ocorreu no caso do PTec Jaguaré, onde o
único edifício que foi viabilizado até agora está em terreno de propriedade do
Governo do Estado.
Para Ivany Ueta, arquiteta aposentada de Prefeitura que acompanhou
os esforços de constituição de um distrito industrial em Itaquera, a única
forma de viabilizar um processo de ocupação industrial nessa região teria
sido através da aquisição de terras pela Prefeitura para implementação de um
parque industrial completo, nos moldes da proposta da Emplasa que apresentamos; para a arquiteta, somente a regulação do uso e da ocupação do solo
não era suficiente.
O modelo dos distritos industriais ou dos parques tecnológicos está
baseado na proposta de transformação de um recorte específico do território
da cidade através da atração de determinados setores de atividade econômica,
de investimentos em infraestrutura e da concessão de incentivos. No caso dos
distritos industriais, modelo mais difundido nas décadas de 1970 e 1980, o
objetivo principal era atrair estabelecimentos da indústria de transformação;
já na concepção dos parques tecnológicos, disseminada nas décadas de 1990
e 2000, a atração de empresas se concentra naqueles setores mais intensivos
em produção de conhecimento e tecnologia e na articulação com centros de
pesquisa e inovação. Em ambos os casos, no entanto, o objetivo central é o
de promover a dinamização econômica, ampliar a arrecadação municipal e
diversificar a oferta de empregos.
Em nossa revisão das propostas de desenvolvimento econômico contidas nos planos urbanísticos de São Paulo, encontramos também outro instrumento que também se assenta sobre a ideia de transformação de um perímetro de exceção na cidade: as operações urbanas. Diferente dos distritos
industriais e dos parques tecnológicos, as operações urbanas incorporam
o discurso do desenvolvimento econômico de forma complementar, não
central. Além disso, os modelos que acabamos de analisar buscam, em geral,
promover as atividades do setor secundário, enquanto as operações urbanas
muitas vezes operam na perspectiva da desindustrialização e da expansão do
terciário, como veremos a seguir.
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4.2.2 As operações urbanas
A partir da década de 1980, a cidade de São Paulo, juntamente com o país,
entrava em um período de intensa crise fiscal, que reduziu significativamente
o montante dos recursos públicos disponíveis para investimentos. Nesse
contexto, começa a se debater a construção de um instrumento de política
urbana que pudesse operar a transformação urbana de determinado recorte
da cidade existente através da viabilização de uma parceria com o setor
privado para financiar as intervenções: as operações urbanas.
A primeira menção às operações urbanas que encontramos nos planos
está na proposta do Plano Diretor 1985-2000, elaborado durante a gestão de
Mário Covas (PMDB, 1983-1985). Sob coordenação de Jorge Wilheim, então
Secretário Municipal de Planejamento, os técnicos da COGEP desenvolvem
o PD de 1985 a partir de uma perspectiva progressista, buscando incorporar instrumentos inovadores de gestão do uso do solo associados à noção de
função social de propriedade, como o direito à preempção, o direito de superfície, o uso compulsório do solo e a tributação progressiva.
Dentre esses instrumentos inovadores, as operações urbanas são
propostas com o objetivo de possibilitar “uma ação direta do Poder Público na
urbanização de áreas determinadas, nas quais se [pretendia] obter alterações
importantes no padrão de uso e ocupação do solo, não só para a concretização de transformações urbanísticas objetivadas pelo Plano Diretor (...), mas
também para viabilizar o assentamento programado de habitações populares
em áreas que não comportariam este uso nas condições correntes do mercado
imobiliário” (São Paulo [cidade], 1985: 196). Para driblar a escassez dos fundos
públicos, as operações urbanas permitiriam a estruturação de parcerias entre
o poder público e agentes privados e entidades comunitárias, que contribuiriam conjuntamente para implementar a transformação urbanística de um
território, com base em um projeto urbano pré-estabelecido.
O PD de 1985 define 35 operações urbanas dispersas pelo município
(Mapa 4.15),

que “[variavam] quanto à natureza e grau de complexidade,

[podendo] abranger operações rentáveis e subsidiadas e implicar a transferência de beneficiários e recursos de uma para a outra” (Ibid.). Portanto, as
operações propostas não exigiam – como depois se tornará característico do
instrumento – a utilização dos recursos obtidos na própria área da operação,
permitindo que uma iniciativa com maior arrecadação pudesse sustentar os
investimentos em outro setor. A variedade de dimensões das áreas delimitadas demonstra essa diversidade de objetivos: podemos observar perímetros pequenos e pontuais no centro da cidade, onde se pretendia promover o
adensamento habitacional e a preservação de edifícios históricos, e áreas de
grandes dimensões na Barra Funda e na Vila Maria, onde o escopo era mais
amplo, incluindo a melhoria das condições de acessibilidade e logística e a
implantação de terminais de transporte intermodais.
193

Mapa 4.15 Operações urbanas propostas no Plano Diretor 1985-2000
Área de operação urbana
Área para identificação e pré-condicionamento de glebas para
operações urbanas voltadas à habitação popular

Fonte: São Paulo (cidade), 1985
Elaboração da autora, 2017
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Assim como o plano, as operações urbanas propostas no PD de 1985 não
saíram do papel. No entanto, marcam um importante precedente na construção do instrumento, que terá sua primeira experiência concreta nas operações interligadas, que decorrem da regulamentação criada na Lei Municipal
n. 10.209, de 09/12/1986, conhecida como Lei de Desfavelamento. À semelhança
da concepção das operações urbanas do PD de 1985, a Lei de Desfavelamento
tem ainda como foco a questão da moradia social e sua forma de viabilização
conta com a iniciativa do agente privado. A lei estabelece que o proprietário
de terreno pode solicitar a alteração dos índices e parâmetros do zoneamento
de seu terreno (ocupado ou não por uma favela), como forma de incentivo,
desde que se comprometa a construir ou doar moradias de interesse social: na
prática, a lei “favoreceu a ‘limpeza social’ dos bairros mais ricos e os negócios
imobiliários” (Fix, 2004).
A Lei de Desfavelamento foi posteriormente adaptada, resultando na Lei
Municipal n. 11.773, de 18/05/1995, que dispõe sobre o programa Direito à Moradia. De acordo com essa nova lei, o proprietário interessado em alterar os
parâmetros do zoneamento de seu terreno não precisava mais providenciar,
ele próprio, as moradias de interesse social, podendo agora destinar um valor
estipulado como contrapartida ao Fundo Municipal de Habitação (FMH). O
montante arrecadado no FMH seria, então, destinado a viabilizar a construção de moradias para a população de baixa renda. Assim, fica instituída a
figura da operação interligada, como forma de designar esse mecanismo de
compra de exceção ao zoneamento e de destinação do valor arrecadado à
provisão de habitação de interesse social.
Segundo Fix, “foi justamente graças a essa aparência ‘social’ – que
motivou um economista a elogiar seu caráter ‘robinwoodiano’ – que a operação interligada pôde driblar a oposição e ser sancionada em novembro de
1986 [a Lei de Desfavelamento], sem precisar da aprovação da Câmara Municipal de São Paulo” (Ibid.). Apesar de sua aparência progressista, as operações
interligadas foram muito criticadas. Por um lado, sofreram investigações
sobre supostos desvios dos recursos obtidos com a aplicação do instrumento:
segundo relatório final da CPI das operações interligadas, apenas US$ 22
milhões de um total de US$ 122 milhões arrecadados teriam sido efetivamente
utilizados em projetos de habitação social (Diniz, 2002). Por outro lado, urbanistas apontavam o perigo de conduzir “intervenções pontuais e casuísticas
[que] desconsideravam a capacidade de suporte da infraestrutura da cidade.
Advertiram ainda que o ganho poderia não compensar o investimento que a
Prefeitura teria que fazer, no futuro, para corrigir os problemas criados pelo
adensamento” (Fix, 2004).
As operações urbanas como a conhecemos hoje são uma amálgama
entre o instrumento proposto no PD-85, que objetivava acelerar transformações urbanísticas em áreas estratégicas da cidade a partir da articulação com
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agentes privados, e as experiências das operações interligadas, que viabilizaram o mecanismo específico de obtenção de contrapartidas financeiras em
troca da concessão de exceções ao zoneamento. Escapando do caso a caso dos
lotes – como operava o instrumento das operações interligadas –, as operações
urbanas foram baseadas na definição de uma grande zona onde o processo
de flexibilização do zoneamento seria permitido em troca de contrapartidas
financeiras que, por sua vez, financiariam (ao menos em tese) as obras e intervenções urbanas necessárias dentro daquele mesmo perímetro.
A institucionalização do instrumento se deu no Plano Diretor de 1988,
aprovado na Lei Municipal n. 10.676, de 7/11/1988, na gestão de Jânio Quadros
(PTB, 1986-1988). Embora o plano tenha sido considerado ilegítimo em função
de seu método de aprovação – por decurso de prazo, sem debate público –,
é nele que se estabelece o marco jurídico que viabilizará a instituição das
primeiras operações urbanas em São Paulo. No PD de 1988, a operação urbana
é definida genericamente como uma “ação conjunta dos setores público e
privado, destinadas à melhoria do padrão de urbanização” (art. 14). Para o
plano, esse instrumento deveria ser utilizado somente no que denomina como
“área consolidada” e “área intermediária”, porém não na “área periférica”,
já demonstrando a orientação preferencial às áreas de interesse do mercado
imobiliário que se tornará característica da aplicação do instrumento – ao
contrário do que havia sido proposto no PD de 1985, que previa a ampla utilização das operações urbanas justamente nas zonas mais afastadas do centro.
Enquanto as matrizes que conformaram o instrumento da operação
urbana – a versão do PD de 1985 e as experiências das operações interligadas – tinham como foco a questão da provisão habitacional, as experiências
concretas de operações urbanas a partir da década de 1990 ampliam o universo
programático de seu discurso, prevendo a destinação de recursos para obras
viárias, ampliação do sistema de transporte, implantação de parques e equipamentos culturais, além do investimento em moradias de interesse social.
Outra diferença importante entre as experiências precedentes e a forma
como o instrumento foi efetivamente aplicado diz respeito à localização das
intervenções viabilizadas pela arrecadação de contrapartidas. Na proposta
do PD de 1985, as operações poderiam transferir recursos de uma a outra, e
nas operações interligadas a produção de moradia não tinha nenhum vínculo
com a localização do lote que havia obtido os benefícios da concessão de
exceção ao zoneamento. Já no caso das operações urbanas implementadas,
os recursos obtidos passaram a ser obrigatoriamente aplicados no custeio de
intervenções dentro do perímetro da própria operação.
A primeira operação urbana em São Paulo, OU Anhangabaú, foi criada
na gestão de Luiza Erundina (PT, 1989-1992) e previa a destinação dos recursos
a diversos tipos de ações e obras para melhoria da região central. Ao longo
da década de 1990, outras duas operações urbanas foram iniciadas – OU Água
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Branca e OU Faria Lima –, ambas durante a gestão de Paulo Maluf (PTB, 19931996), e a OU Anhangabaú foi ampliada, tornando-se OU Centro em 1997.
No caso da OU Água Branca, a utilização do instrumento se deu sob
a perspectiva de reconversão de territórios tradicionalmente industriais da
cidade, através de obras de requalificação viária e drenagem e da mudança
do uso do solo, buscando atrair mais investimentos residenciais e promover
o adensamento da região. No entanto, assim como ocorreu na OU Centro,
houve pouco interesse da iniciativa privada, o que prejudicou o andamento
da operação. Alternativamente, o caso da OU Faria Lima foi bem-sucedido na
atração de interesse de investidores privados, permitindo a arrecadação de
grandes somas de recursos. Diferente das demais operações, a OU Faria Lima
foi delimitada em uma área para onde já se direcionava o mercado imobiliário, sobretudo de empreendimentos do terciário avançado, deslocando
a centralidade de negócios da cidade da avenida Paulista para as margens
do rio Pinheiros. Com os recursos arrecadados, a Prefeitura executou obras
viárias de grande porte, como a extensão da avenida Faria Lima, que alterou
a geografia da mobilidade no vetor sudoeste e ampliou as frentes de expansão
do capital imobiliário.
Apesar dos resultados controversos da aplicação do instrumento ao
longo da década de 1990 em termos de benefícios sociais, as operações urbanas foram incluídas no Estatuto da Cidade como instrumento capaz de autofinanciar a transformação urbanística de determinado setor da cidade. Assim,
mesmo que se localizassem em bairros nobres e no sentido da valorização
imobiliária, o argumento era que as operações urbanas não drenariam os
escassos recursos públicos, que poderiam então ser destinados àqueles locais
menos favorecidos. No marco regulatório federal sobre a política urbana,
o instrumento recebe o nome definitivo de Operação Urbana Consorciada
e incorpora a venda de certificados de potencial adicional de construção
(CEPACs), seguindo a experiência financeirizada da OU Faria Lima, como
forma de arrecadação de contrapartidas. Após o Estatuto da Cidade, é criada
a OUC Água Espraiada em 2001 e são atualizadas as OUs Faria Lima e Água
Branca em 2011 e 2013, respectivamente, passando a ser consorciadas.
A lógica da OUC Faria Lima foi reproduzida na concepção da OUC
Água Espraiada, dando continuidade à expansão das frentes imobiliárias
associadas à construção de novas centralidades de negócios da cidade, no
sentido do vetor Sudoeste (Mapa 4.16). Entre 1995 e 2000, conforme observa Fix
(2004), a transformação do uso e morfologia na região da OUC Faria Lima foi
drástica: enquanto a área construída de uso residencial horizontal de médio
padrão reduziu 25,9%, as torres de escritórios ampliaram sua área construída
em 23,4%. Além disso, o aluguel na avenida Faria Lima superou os valores
praticados na Paulista, tornando-se o mais alto para edifícios de alto padrão
na cidade. Assim, consolida-se o deslocamento do terciário avançado, em
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Mapa 4.16 Operações urbanas e lançamentos imobiliários comerciais
Operação Urbana Centro
Operação Urbana Água Branca

Lançamentos imobiliários
comerciais, 1985-2013

Operação Urbana Faria Lima
Operação Urbana Água Espraiada
Fonte: lançamentos: Embraesp (base de dados CEM/USP); operações urbanas: SP-Urbanismo
Elaboração da autora, 2017
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Gráfico 4.1

Aplicação dos recursos dos CEPACs (2004-2015)
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Fonte: SP-Urbanismo/PMSP, 2016

empreendimentos de grande porte, do Centro à Paulista, da Paulista à Faria
Lima, e da Faria Lima à Berrini (Nobre, 2000; Frúgoli Jr., 2000). Mais ainda,
essas operações foram parte estruturante de um processo que buscou forjar
uma imagem de cidade global para São Paulo, às margens do rio Pinheiros
(Ferreira, 2003).
A escolha e a distribuição dos investimentos nessas operações urbanas
estão intimamente associadas ao objetivo de construção dessas novas centralidades terciárias. Não é à toa que essas operações se estruturam sobre grandes obras viárias, que se tornam âncoras para atração de novos investimentos
privados: a própria avenida Faria Lima, na OUC FL, e a avenida Jornalista
Roberto Marinho e a ponte estaiada sobre o rio Pinheiros, na OUC AE. Efetivamente, entre 2004 e 2012, a aplicação dos recursos dessas operações urbanas se deu, majoritariamente, em desapropriações e obras, em detrimento de
investimentos de maior impacto social (Gráfico 4.1).
No caso da OUC FL, as obras de infraestrutura e as desapropriações
necessárias para sua execução drenaram 70% dos recursos da operação,
enquanto somente 8% foi destinado ao transporte coletivo e 16% à provisão de
habitação de interesse social (incluindo desapropriações). A OUC AE não é tão
diferente, embora tenha destinado uma porcentagem maior para transporte
coletivo, em função dos repasses para implantação do metrô na região: foram
gastos 55% em obras viárias e suas desapropriações, 20% em transporte coletivo e 18% em habitação de interesse social.
Diversos estudos vêm desmontando o argumento que justifica a utilização do instrumento da operação urbana como forma de enfrentar a escassez
de fundos públicos, revelando a existência de uma série de gastos preliminares ao início da operação ou em seu entorno direto, realizados pelo poder
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público, que não são amortizados pela captação de contrapartidas privadas,
pois não são nem contabilizados como gastos relacionados à operação urbana
(Fix, 2004; de Oliveira, 2013). No entorno do perímetro da OUC Faria Lima, por
exemplo, a Prefeitura investiu no complexo de túneis Ayrton Senna, no túnel
sob o rio Pinheiros e na ponte Eugênio Goldfarb, somando cerca de 2 bilhões de
reais em investimento público prévio ao início da operação urbana (Fix, 2004).
No caso da Água Espraiada, a Prefeitura dispendeu cerca de 800 milhões de
reais em obras anteriores à operação, que tampouco foram computados no
cálculo da balança de gastos e ganhos (Ibid.). A principal conclusão, nesse
sentido, é que as operações urbanas, conforme foram praticadas até então,
não teriam se sustentado sem um grande aporte de investimento público.
Além da justificativa da crise fiscal, que amparou toda a construção do
instrumento desde a década de 1980, outro componente importante, que aqui
nos interessa particularmente, é o argumento do desenvolvimento econômico. Na construção do discurso, sobretudo político, “o potencial crescimento
do emprego e da atividade econômica e a irradiação de seus efeitos sinérgicos
sobre o restante da cidade [também foram] usados como justificativa para
implementação desses empreendimentos” (de Oliveira, 2005). A proposta de
criação de empregos sempre guarda forte apelo eleitoral e, por isso, também
foi explorada para angariar apoio popular às operações.
Ao analisar os dados dos empregos formais no município entre 1996
e 2000, Oliveira observa que, por um lado, as operações urbanas no eixo da
Marginal Pinheiros efetivamente ampliaram o número de profissionais liberais e prestadores de serviços nessa região (de Oliveira, 2005 e 2013). Os investimentos promovidos em função da OUC FL resultaram na criação de 16 mil
empregos no período analisado por Oliveira. No mesmo intervalo, cerca de 8
mil empregos foram eliminados no centro da cidade, comprovando a tese do
deslocamento da centralidade de terciário avançado do Centro para a Paulista
(que, no mesmo período, ganhou cerca de 8 mil empregos) e, mais adiante, da
Paulista para o eixo Faria Lima-Berrini-Água Espraiada (de Oliveira, 2005).
Dentre os empregos criados, destacam-se os setores de atividades imobiliárias e serviços prestados às empresas, trazidos pela instalação de empresas
do setor do terciário avançado. Além desses, também se mostrou substancial
o aumento nos empregos no comércio, o que ocorre em função da ampliação
da concentração de consumidores de alto poder aquisitivo e da instalação de
grandes shoppings centers na região.
Porém, por outro lado, essa alteração foi localizada na região da operação urbana e não provocou mudanças positivas substanciais no quadro de
escassez de oportunidades de trabalho do município como um todo. O total de
empregos criados no eixo da Faria Lima-Berrini entre 1996 e 2000 foi o equivalente a cerca de 25% do total dos empregos gerados no município. Apesar
de terem catalisado a criação de empregos em seu perímetro, as operações
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não transformaram a geografia da distribuição do emprego da cidade, pois
foram realizadas no sentido do vetor Sudoeste da cidade (Villaça, 1995), onde
o emprego já estava concentrado, reforçando o desequilíbrio dessa distribuição, que hoje é tão evidente (Mapa 4.17).
A expectativa da criação de empregos, comprovada no caso da OUC FL,
motivou a tentativa de utilização do instrumento das operações urbanas em
territórios onde se buscava incentivar o desenvolvimento econômico, como a
Zona Leste. No PDE de 2002, é indicada uma área de mais de 10 mil hectares,
com uma população superior a 1 milhão de habitantes, para realização da
Operação Urbana Consorciada Rio Verde-Jacú (OUC RVJ). Dois anos depois, é
aprovada a lei que institui a operação – Lei Municipal n. 13.872, de 12/07/2004,
ainda na gestão de Marta Suplicy (PT, 2001-2004) –, porém com diretrizes
ainda genéricas, sem especificar seus mecanismos de funcionamento ou o
projeto urbano que guiaria a transformação do território. Com a mudança da
gestão, a operação é deixada de lado e só volta a ter prioridade com o anúncio
da Copa do Mundo e a notícia de que São Paulo seria uma das sedes, com um
novo estádio em Itaquera.
Em 2012, é realizada a licitação da contratação de estudos para a OUC
RVJ, com valor superior a R$ 10 milhões e vencida pelo Consórcio CDIW,
composto pelas empresas Diagonal Empreendimentos Gestão de Negócios Ltda.,
JW Jorge Wilheim Consultores Associados, Idom Ingeniería y Consultoria e Consult
Soluções Patrimoniais. Os estudos, propostas e relatórios são realizados, mas o
produto final não resulta em uma regulação da OUC RVJ, pois a conclusão a
que se chegou foi de que a utilização do instrumento da operação urbana na
Zona Leste não se viabilizaria. A distância da região em relação às áreas mais
centrais da cidade e as condições deficientes da infraestrutura pré-existente
faziam com que não houvesse a priori interesse significativo ou suficiente da
iniciativa privada em investir na região. Assim, a lógica da arrecadação da
mais valia urbana não era operacional nesse território.
A operação urbana somente se sustenta na medida em que há interesse do mercado em investir na região da operação. Sem esse interesse, uma
operação urbana não obtém as contrapartidas para realizar os investimentos previstos. O mercado estava interessado nas OUCs Faria Lima e Água
Espraiada – que se localizavam no sentido dos bairros mais valorizados da
cidade e, por isso, foram “bem-sucedidas” –, mas não na OUC RVJ. Para viabilizar uma operação urbana em uma região como Itaquera, seria necessária
uma primeira onda de investimentos públicos que promovessem a requalificação da área e apontassem seu potencial de transformação, de forma a
atrair, então, o interesse dos investidores privados.
Há ainda outra dimensão das formas de utilização das operações urbanas para a qual é interessante atentar: a demarcação de áreas, nos planos
diretores, onde o instrumento deve ser prioritariamente aplicado, identifica-
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Mapa 4.17 Operações urbanas e distribuição do emprego formal (2010)
Operações Urbanas
170.000 empregos formais
135 empregos formais
Fonte: lançamentos: Embraesp (base de dados CEM/USP); empregos: Rais/MTE, 2010
Elaboração da autora, 2017
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das como um território estratégico para transformação urbana. Como vimos,
no PD de 1988, a utilização das operações urbanas se restringe a dois setores
da cidade – as áreas consolidadas e intermediárias – e é vedada nas áreas periféricas. O PDE de 2002, por sua vez, vincula sua utilização prioritariamente
ao território da Macroárea de Reestruturação e Requalificação. Diferente do
PD de 1988, essa macroárea delimitava territórios em processo de transformação, “[incluindo] o centro metropolitano, a orla ferroviária, antigos distritos
industriais e áreas no entorno das marginais e de grandes equipamentos a
serem desativados” (art. 155).
Assim, o PDE 2002 consolida uma outra forma de utilização do instrumento, diferente dos casos da Faria Lima e da Água Espraiada, que se assenta
sobre a ideia de reconversão de antigos tecidos industriais, considerados
obsoletos sob a perspectiva de um processo de desindustrialização do município. Para isso, os objetivos das operações indicadas pelo PDE 2002, visando
a reconstrução do tecido urbano, são os mais variados: ampliação de espaços públicos, organização do transporte coletivo, implantação de programas
habitacionais de interesse social e melhorias na infraestrutura e no sistema
viário. Além das operações em andamento (Água Branca, Faria Lima e Água
Espraiada), o plano propõe novos perímetros – Diagonal Sul, Diagonal Norte,
Carandiru-Vila Maria, Rio Verde-Jacú, Vila Leopoldina, Vila Sônia e Celso
Garcia, Santo Amaro e Tiquatira –, sendo vários deles em áreas com predominância de uso por indústrias, armazéns ou atividade logística (Mapa 4.18).
O discurso da desativação do parque industrial já havia sido ensaiado na
operação Água Branca, que não teve muito aderência em sua primeira versão,
mas voltou a se fortalecer nos anos 2000. Por sua vez, a proposta original da
OUC Mooca-Vila Carioca (antiga Diagonal Sul) buscava justamente substituir
as áreas industriais por territórios de adensamento. Menegon observa que “a
‘novidade’ são as mudanças no território, a existência de áreas vazias e subutilizadas, devido à saída de grandes indústrias. Estas são apresentadas como
áreas de oportunidade de transformação, e o instrumento escolhido para tal
finalidade foi a operação urbana consorciada” (Menegon, 2008: 151). Assim,
essa nova leva de estudos para operações urbanas na cidade não estava mais
ancorada na proposta de deslocamento das centralidades do terciário avançado, mas sim na possibilidade exploração de grandes terrenos desocupados
em áreas ainda centrais e, portanto, com grande potencial de valorização.
No entanto, essa diretriz irá sofrer um processo de reorientação durante
a gestão de Fernando Haddad (2013-2016), quando se fortalecem políticas de
proteção aos territórios industriais – por exemplo, como vimos no capítulo
anterior, com o aumento de zonas industriais no zoneamento de 2016 em relação ao de 2004. O caso da Mooca-Vila Carioca é emblemático dessa mudança.
Inicialmente, as propostas formuladas pela equipe vencedora da licitação de
2012 – o Consórcio CMVC, formado pelas empresas Arquiteto Hector Vigliecca e
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Mapa 4.18 Operações urbanas no Plano Diretor Estratégico (2002) e áreas industriais
Centro Integrado de
Abastecimento de São Paulo

Centro Olímpico

Operação Urbana Existente

Projeto Estratégico em Corredor

Operação Urbana Prevista

Parque Linear (Rodoanel)

Projeto Estratégico

Fonte: PDE: Lei Municipal 13.430, 2002; quadras industriais: TPCL/PMSP, 2010
Elaboração da autora, 2017
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Figura 4.17 Mapa de parâmetros urbanísticos
da OUC Bairros do Tamanduateí

Figura 4.18 Diagrama de incentivos
na OUC Bairros do Tamanduateí

Fonte: SP-Urbanismo/PMSP, 2016

Fonte: SP-Urbanismo/PMSP, 2016

Associados Ltda., Astoc GmbH & Co. KG, Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental
Ltda e Contacto Consultores Associados Ltda – estavam pautadas pela visão de
substituição do tecido industrial por um mais adensado e de uso misto. No
entanto, a proposta final da operação reverteu essa diretriz, buscando preservar a região industrial ainda ativa do setor Henry Ford.
Assim, a nova versão da operação, agora intitulada OUC Bairros
do Tamanduateí, foi encaminhada à Câmara Municipal no Projeto de Lei
723/2015. A possibilidade de expansão do mercado imobiliário na operação
foi restrita a uma área específica, junto ao eixo da avenida Tereza Cristina,
onde o coeficiente de aproveitamento máximo será ampliado para 6,0. Outros
setores, ainda, terão o CA máximo igual a 4,0, como Cambuci, Mooca e algumas áreas no entorno das estações de metrô e trem. No entanto, grande parte
desse território é mantido como industrial, com CA máximo igual a 2,0, como
o setor Henry Ford

(Figura 4.17).

Dessa forma, a OUC Bairros do Tamandua-

teí propõe conciliar áreas de atração do mercado, para que o mecanismo da
operação funcione, com territórios de preservação e incentivo à ocupação
industrial, de economia criativa e de atividades logísticas (Figura 4.18).
A definição de um território estratégico para aplicação do instrumento, realizada no PDE de 2002, é reforçada no PDE de 2014, agora com a
denominação de Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM). Segundo
a definição do plano, a macroárea:
abrange áreas das planícies fluviais dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí,
com articulação com o Centro e prolongamento junto às avenidas Jacu-Pês205

Mapa 4.19 Comparativo das macroáreas do PDE 2002 e PDE 2014
Macroárea de Reestruturação e Requalificação Urbana (PDE 2002)
Macroárea de Estruturação Metropolitana (PDE 2014)

Fonte: PDE 2002: Lei Municipal 13.430, 2002; PDE 2014: Lei Municipal 16.050, 2016
Elaboração da autora, 2017
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sego, Cupecê e Raimundo Pereira de Magalhães e das rodovias Anhanguera e
Fernão Dias e caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema ferroviário e rodovias que articulam diferentes municípios e polos de empregos da
Região Metropolitana de São Paulo, onde se verificam processos de transformação econômica e de padrões de uso e ocupação do solo, com a necessidade
de equilíbrio na relação entre emprego e moradia (art. 11).
A área demarcada é similar à Macroárea de Reestruturação e Requalificação
de 2002 (Mapa 4.19). A principal diferença é que, no PDE de 2002, a área incluía
alguns corredores de centralidades de articulação interna ao município de
São Paulo, enquanto a MEM do PDE de 2014 se concentra no território das
várzeas e ao longo dos principais eixos viários que articulam São Paulo aos
demais municípios da metrópole. Ainda que as áreas e as estratégias guardem muitas semelhanças, o PDE de 2014 não inclui a delimitação de operações urbanas, como havia sido feito no plano anterior. Assim, prevê somente
a possibilidade de utilização do instrumento no território da MEM, com perímetros a serem definidos posteriormente.
O paradoxo implícito à proposta de delimitar um extenso território
onde é permitida a aplicação do instrumento das operações urbanas é o de,
por um lado, permitir que sejam feitos projetos especiais a áreas estratégicas,
o que ampliaria o controle do planejamento sobre a transformação do território, enquanto, por outro lado, cria-se uma janela para a desregulamentação de uma extensão muito grande do município, enfraquecendo o poder de
regulação do Estado. O tratamento que será dado aos territórios industriais,
por exemplo, deverá variar conforme a orientação política e ideológica da
gestão em que forem desenvolvidos os projetos – conforme ocorreu durante
o processo de elaboração do projeto da operação urbana na Mooca –, já que
as diretrizes do plano permanecem abrangentes e genéricas com relação ao
sentido da transformação desejada para o território.
Além disso, como vimos, o mecanismo da operação urbana depende do
interesse do mercado imobiliário para catalisar as transformações projetadas. Por isso, apesar de utilizarem como discurso a possibilidade de criação
de novos empregos e dinamização econômica de determinada região, esses
resultados somente se verificam dentro da própria área da operação e se ela
estiver em um território já em processo de valorização, aprofundando, assim,
as desigualdades espaciais da cidade. Nesse processo, a dimensão programática se enfraqueceu. Por essa razão, verificamos como o instrumento da
operação urbana, de forma geral, é muito mais uma orquestração do desenvolvimento imobiliário, do que efetivamente uma ferramenta para fomentar
o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
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INCENTIVAR
dar incentivo a; despertar o ânimo, o interesse; encorajar, estimular, incitar
empenhar-se para que (algo) seja realizado; impulsionar, promover (Houaiss, 2016)

Introdução
Neste capítulo, retomamos nossa análise de instrumentos de planejamento urbano voltados a
orientar a atuação do setor privado, porém a partir de outra perspectiva. Enquanto nos primeiros capítulos, atentamos ao seu papel de regulação e controle, neste capítulo destacaremos um
Estado que se coloca no papel de incentivador. Easterling (2016), ao tratar das zonas francas,
identificadas pela autora como uma forma particular de espacialização da infraestrutura que
atua sobre o funcionamento das cidades, atenta para o fato de que países e governos locais vêm
se tornando viciados em um urbanismo incentivado (incentivized urbanism). A zona franca seria um
exemplo desse modelo, pois opera como um enclave de exceção às regulações locais, onde há a
possibilidade de isenções fiscais, propriedade estrangeira de bens, mão de obra barata e desregulamentação de leis trabalhistas e ambientais.
No caso do município de São Paulo, não temos experiências de constituição especificamente de zonas francas, porém temos outros ensaios no campo do urbanismo incentivado associado
ao discurso do desenvolvimento econômico. Essas experiências apontam para novos dispositivos
no conjunto de regulações urbanísticas que passam a funcionar mais a partir de estímulos do que
de obrigações ao setor privado. Neste capítulo, nos aprofundaremos em dois casos específicos na
cidade de São Paulo: primeiro, na construção dos incentivos fiscais seletivos ao longo da avenida
Jacú-Pêssego, na Zona Leste; e, segundo, na tentativa recente de incluir incentivos urbanísticos
para promover atividades não residenciais ao longo dos Eixos de Estruturação da Transformação
Urbana, no Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014.
Até certo ponto, podemos argumentar que qualquer estratégia utilizada pelo poder público
para promover atividades econômicas funciona na base do incentivo, uma vez que cabe unicamente ao setor privado, e não ao Estado, abrir estabelecimentos comerciais ou industriais – diferente, por exemplo, do âmbito da política habitacional, onde o Estado pode exercer o papel de
provedor. Porém, gostaríamos de dar um destaque específico à utilização, no âmbito da regu209
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lação sobre o território, de dispositivos que buscam interferir diretamente
na lógica de produção empresarial para fomentar a localização de atividades
econômicas em determinados setores da cidade. Assim, dividimos o capítulo
em duas seções: na seção 5.1, trataremos dos incentivos fiscais, recuperando
a trajetória de sua implementação no Brasil e estudando o caso particular
de Itaquera; e, na seção 5.2, passaremos à análise dos incentivos urbanísticos, tratando brevemente da construção e manipulação dos parâmetros na
regulação de uso e ocupação do solo como forma de incentivo e analisando,
especificamente, a proposta do Eixos do novo PDE.
Apesar de somente ter sido implementada efetivamente pelo município de São Paulo na última década, a ideia de utilizar incentivos fiscais não
é nova. O Plano Urbanístico Básico (PUB), de 1968, já apresentava como uma
das estratégias possíveis para promover atividades econômicas de forma
descentralizada no município a utilização de tais incentivos, com a redução
ou desconto em uma série de tributos sob a alçada municipal. No entanto, seja
por falta de interesse ou condição, essa ferramenta demorou a ser aplicada.
A prática de utilização de incentivos fiscais para estimular a economia foi
mais recorrente no âmbito do governo federal, que há décadas aplica políticas de desoneração tributária. Embora usualmente sejam direcionados a setores econômicos específicos, há também experiências federais na utilização
de desoneração tributária para promover uma política de desenvolvimento
territorial – como, por exemplo, a política de descentralização industrial da
década de 1970, baseada na oferta de incentivos seletivos para estimular a
instalação de estabelecimentos industriais em determinadas regiões do país.
No âmbito local, há certa limitação para utilização de tais políticas,
pois a cesta de tributos que recaem sobre a alçada municipal é menos significativa para o balanço das contas das empresas, conforme veremos ao longo
do capítulo. Dentre os tributos que incidem sobre os empresários, a Prefeitura tem jurisdição sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI-IV) e o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Além da escolha de qual incentivo conceder, há outras variáveis que podem ser acionadas, como a escala
da desoneração (que pode variar de uma redução da alíquota à sua completa
isenção) e a sua duração no tempo. Para ter efeito, é preciso que esse valor
altere as planilhas da empresa que se quer estimular, melhorando sua equação financeira. Para esta pesquisa, interessa estudar somente aqueles incentivos utilizados pela Prefeitura de São Paulo que têm uma inscrição territorial,
isto é, um perímetro que delimita onde esses incentivos podem ser utilizados.
Entendemos que, ao determinar um território de aplicação dos incentivos,
essa política, embora lance mão de instrumentos financeiros, acaba por se
relacionar com a lógica de desenvolvimento urbano do município.
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O exemplo mais claro que temos de utilização dessa política se refere
às tentativas de oferta de incentivos seletivos ao longo do eixo da avenida
Jacú-Pêssego, na Zona Leste. A primeira regulamentação dos incentivos foi
realizada em 2004, na gestão de Marta Suplicy. O Programa de Incentivos
Seletivos estava vinculado ao Programa de Desenvolvimento Econômico
Leste (PRODEL), que tinha como objetivo central ampliar a oferta de empregos nesta região da cidade. Nas gestões seguintes, o Programa de Incentivos
Seletivos foi alterado em novas regulações, tendo sido inclusive manipulado
para viabilizar a canalização de incentivos para a construção do Estádio do
Corinthians no contexto dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Já
na gestão de Fernando Haddad, a ideia original do programa, de ampliação
da oferta de empregos na Zona Leste, foi recuperada e transformada em nova
legislação, que ampliou os incentivos oferecidos. Analisaremos com atenção
essa trajetória adiante, traçando considerações sobre os resultados e desdobramentos da aplicação da política de incentivos fiscais na Zona Leste.
Além dos incentivos fiscais, cabe destacar também a utilização de
incentivos urbanísticos para promoção de atividades econômicas no âmbito
dos instrumentos de planejamento urbano. Incentivos urbanísticos estão
associados a determinados benefícios que o empreendedor privado recebe
no campo da regulação urbana, como a ampliação do potencial construtivo de seu terreno ou a alteração das restrições de uso do solo. O incentivo
urbanístico pode também assumir a forma de desconto ou isenção de pagamento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), a taxa cobrada
do empreendedor para que ele possa utilizar o coeficiente de aproveitamento
máximo do terreno. Esse tipo de instrumento só aparece nas regulações e
planos urbanísticos mais recentes porque o próprio conceito de solo criado –
que está no cerne da construção da ideia da cobrança de uma outorga onerosa
para ampliação da construção – vem de um debate do final da década de 1980.
A proposta dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana,
contida no Plano Diretor Estratégico de 2014, é o exemplo recente mais avançado que temos de uma tentativa de estimular a instalação de estabelecimentos não residenciais através de incentivos urbanísticos. Essa proposta parte
do entendimento de que a transformação futura da cidade será concentrada
nas áreas de influência dos tais Eixos – ao longo de corredores de ônibus e ao
redor de estações de metrô e trem – em função de seu maior potencial construtivo em relação ao restante da cidade, e propõe determinados parâmetros
e incentivos para incidir sobre a tipologia e o uso das novas edificações a
serem construídas nesses territórios.
Os parâmetros propostos buscam induzir melhores condições de urbanidade com foco em melhorar a interface entre o edifício e o pedestre e gerar
um adensamento de oportunidades de emprego e moradia. Para promover
atividades econômicas especificamente, lançam mão de incentivos para que
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o mercado imobiliário produza uma tipologia com uso misto no edifício e
com fachada ativa no térreo, isto é, com usos não residenciais em interface
direta com a via pública. Estudaremos o caso dos Eixos na parte final deste
capítulo, trazendo elementos de pesquisas e avaliações recentes que examinam o alcance desses incentivos, bem como análises a respeito dos diferentes
contextos de incidência dos Eixos no território intraurbano, a fim de traçar
considerações críticas sobre a aplicação desse instrumento como estratégia
de promoção de novas centralidades de comércio e serviço na cidade.

5.1

Incentivos fiscais

5.1.1

Incentivos fiscais e política territorial

Ao Estado, é garantido o direito de exercer a tributação sobre empresas e
cidadãos. A cobrança de impostos, no entanto, pode ter dois papeis distintos:
por um lado, os tributos podem cumprir objetivos fiscais, isto é, permitir a
arrecadação de receita para viabilizar investimentos públicos em serviços e
infraestrutura ou a manutenção do Estado; e, por outro lado, podem também
cumprir objetivos extrafiscais, que correspondem àquelas finalidades não
financeiras. Dentre os objetivos extrafiscais, podemos destacar o desenvolvimento econômico e social. Para isso, o Estado pode empregar a cobrança ou
desoneração do tributo de forma a incentivar determinados comportamentos
das empresas e indivíduos.
A concessão de incentivos fiscais tornou-se uma prática recorrente
em diversos países para promover a atração de empresas, sobretudo no setor
industrial. A justificativa para a utilização do instrumento está na ampliação
da oferta de emprego, diversificação econômica, geração de riqueza e, consequentemente, no desenvolvimento econômico de forma mais abrangente que
seria desencadeado pela vinda das novas empresas. Apesar de ser um instrumento essencialmente financeiro, os incentivos fiscais vêm sendo utilizados
como forma de promover políticas de desenvolvimento regional e urbano
quando sua aplicação é vinculada a determinado perímetro do território, com
o objetivo de influenciar a escolha locacional dos empreendimentos de diversos setores econômicos.
No Brasil, os incentivos fiscais começaram a ser utilizados pelo governo
central nos anos 1950, no contexto do Plano de Metas, para fomentar a industrialização do país. Para conduzir a política de substituição de importações,
isto é, de promoção da indústria nacional para trocar os produtos importados
de indústrias estrangeiras por produtos fabricados no Brasil, foi concedida
uma série de incentivos fiscais a setores considerados estratégicos, como a
indústria metalúrgica, automobilística e de energia. O principal incentivo
oferecido era a isenção tarifária do imposto sobre importações de equipamentos e componentes. Em seguida, o pacote foi ampliado para incluir também
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isenções de imposto de renda, recuperação de parte do imposto para investimentos na área e maior acesso a financiamentos.
Um caso específico da política federal de concessão de incentivos deve
ser destacado aqui, na medida em que se estrutura a partir da demarcação
de um perímetro de exceção no território, e não como uma política generalizada para um setor econômico: a Zona Franca de Manaus (ZFM). Localizada no estado do Amazonas, a ZFM foi instituída pela Lei Federal n. 3.173,
de 06/06/1957, e reformulada pelo Decreto-lei n. 288, de 28/02/1967, quando
foi acertada a definição de um pacote de incentivos às empresas que se instalassem no perímetro da zona franca. Em uma área previamente desocupada
de aproximadamente 10 mil km2

(Figura 5.1),

as novas fábricas instaladas

passariam a usufruir de isenções fiscais e alfandegárias para importação de
matéria prima, equipamentos e componentes e também de exportação para o
estrangeiro por 30 anos, abrangendo os setores comercial, industrial e agropecuário.
A ZFM era parte de uma estratégia militar de expansão do projeto
desenvolvimentista para as fronteiras amazônicas, de forma a incluir esse

Figura 5.1 Zona Franca de Manaus no início do loteamento e atualmente
Fonte: em cima: Desconhecida; embaixo: Divulgação/Suframa
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território, distante das áreas mais urbanizadas do país, no circuito de expansão capitalista. Para isso, como a Amazônia a princípio não oferecia qualquer
vantagem às empresas, em função de sua infraestrutura precária e pouca
mão-de-obra qualificada, o governo decide demarcar uma grande zona liberalizada, onde não recairia qualquer taxação sobre as empresas que aí se
instalassem.
A política da ZFM também se insere em um contexto mais amplo de
disseminação do modelo das zonas de livre comércio pelo mundo, promovido
em grande parte pelas agências internacionais (Easterling, 2016). A partir da
década de 1970, diversos países passaram a requisitar a consultoria da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) para
criar tais zonas de comércio livre, conhecidas como Export Processing Zones,
Free Trade Zones ou Special Economic Zones.
Inicialmente proposto como uma zona de livre comércio para catalisar
o desenvolvimento de uma região, esse modelo se adaptou à figura dos polos
industriais com pacotes de isenção fiscal entre as décadas de 1950 e 1970 e,
em seguida, se transformou no conceito de parques tecnológicos na década
de 1990, conforme vimos no capítulo anterior (Chen, 1995 apud Easterling,
2016). De zonas livres de importação/exportação, para distritos industriais
e, depois, para polos de alta tecnologia e conhecimento, a característica definidora do modelo se manteve essencialmente centralizada na concessão de
isenção de todo tipo de imposto, conformando, assim, zonas de exceção.
Durante o regime militar no Brasil, a utilização de incentivos fiscais
se expandiu a outros setores, como as indústrias eletrônica e química, porém
agora como instrumento para promover a descentralização industrial no
território nacional. Assim, foram criados decretos que condicionavam a
concessão de benefícios fiscais ou de acesso a crédito em função da localização da indústria, buscando incentivar, por exemplo, a instalação de mais
fábricas no Norte e no Nordeste do país.
Até então, a concessão de incentivos fiscais como forma de conduzir
a política econômica era praticada somente pelo governo central. No âmbito
subnacional, os incentivos fiscais começaram a ser utilizados após a reforma
fiscal de 1965, quando foi criado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
(ICM), que seria arrecadado pelos estados. Com isso, surgem as primeiras
experiências de disputa entre estados para captação de investimentos produtivos através de isenções deste imposto – o que ficaria conhecido como guerra
fiscal. Ainda nas décadas de 1960 e 1970, a guerra fiscal entre os estados foi
controlada, em parte, por regulações do governo federal que favoreciam a
formulação de convênios cooperativos. Ao longo da década de 1980, também
houve pouco conflito entre os estados, sobretudo em função do desaquecimento da economia.
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A guerra fiscal se tornou mais significativa efetivamente a partir
da década de 1990 (Lima e Lima, 2010). Primeiro, com a nova Constituição
de 1988 e maior descentralização fiscal, houve uma ampliação do papel da
arrecadação do ICM, agora chamado de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), na receita estadual. Segundo, com o processo de
liberalização da economia, o papel do Estado também se modifica, tornando-se mais esvaziado. Por fim, há a retomada do ritmo dos investimentos do
setor privado, motivados pelo reaquecimento e pela abertura da economia.
Somente no Nordeste, durante a década de 1990 e início dos anos 2000, foram
criados múltiplos programas de incentivos fiscais pelos estados: Programa de
Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas (Prodesin) em 1993, Leis de
Incentivos Fiscais do Piauí em 1996, Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Industrial do Rio Grande do Norte em 1997, Programa de Desenvolvimento
Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia (Desenvolve) em
2002, dentro outros.
Na Constituição de 1988, um novo pacto federativo foi firmado, com
base em uma estrutura fiscal descentralizada. A nova organização permitiu
que as entidades subnacionais – estados e municípios – obtivessem maior
fonte de arrecadação e pudessem desempenhar com maior liberdade a condução de investimentos em seus territórios. Ao governo federal, caberia, dentre
outros, a arrecadação do Imposto de Renda (IR), do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e do
Imposto Territorial Rural (ITR). Já a base de arrecadação dos estados seria
composta pela cobrança do ICMS, como já vimos, e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Finalmente, aos municípios foi dada a
competência de arrecadar o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU), o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis Inter Vivos
(ITBI) e o Imposto sobre Serviços (ISS).
Como podemos observar na distribuição da receita tributária nacional,
o valor arrecadado pelos municípios em tributos equivale somente a 6,2% do
total arrecadado, enquanto o conjunto dos estados arrecada cerca de 25,4%
e a união, 68,5%

(Tabela 5.1).

O desequilíbrio observado é, em parte, recom-

pensado pelos repasses da união aos governos subnacionais, porém, ainda
assim, é evidente como as prefeituras estão em situação desvantajosa, pois
ao mesmo tempo que têm uma arrecadação proporcionalmente reduzida,
possuem enormes encargos e responsabilidades em termos de investimentos em políticas públicas. Com relação aos tributos municipais, destaca-se o
papel da arrecadação do ISS, que corresponde a quase o dobro da arrecadação
com a cobrança do IPTU. No caso do município de São Paulo, em 2014, o valor
arrecadado com o ISS correspondeu a 26,7% da receita total da prefeitura,
enquanto o IPTU correspondeu a 14,4%, o ITBI a 3,6% e demais tributos a
3,4% (Tabela 5.2). O conjunto desses impostos municipais corresponde a quase
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Tabela 5.1

Receita tributária por tributo e competência (2014)

Tributo/Competência

R$ milhões

% PIB

%

Total da receita tributária

1.847.739,70

33,47%

100,00%

Tributos do Governo Federal

1.265.056,19

22,91%

68,47%

Imposto de Renda (PF)

25.782,09

0,47%

1,40%

Imposto de Renda (PJ)

109.019,96

1,97%

5,90%

Imposto de Renda (retido na fonte)

184.727,89

3,35%

10,00%

Imposto sobre Produtos Industrializados

49.201,55

0,89%

2,66%

Imposto sobre Operações Financeiras

29.756,15

0,54%

1,61%

Imposto sobre o Comércio Exterior

36.773,72

0,67%

1,99%

Imposto Territorial Rural

900,12

0,02%

0,05%

Contribuição para Previdência Social

319.451,13

5,79%

17,29%

Cofins

194.696,29

3,53%

10,54%

Contribuição Social sobre Lucro Líquido

62.331,83

1,13%

3,37%

Contribuição para o PIS/Pasep

51.441,22

0,93%

2,78%

Contruib. Seg. Soc. Servidor Público - CPSS

26.808,87

0,49%

1,45%

Contribuição para o FGTS

108.781,72

1,97%

5,89%

Outros tributos federais

65.424,58

1,20%

3,53%

Tributos do Governo Estadual

468.319,34

8,48%

25,35%

ICMS

384.286,91

6,96%

20,80%

IPVA

32.452,96

0,59%

1,76%

ITCD

4.698,16

0,09%

0,25%

Contrib. Regime Próprio Previd. Estadual

19.528,99

0,35%

1,06%

Outros tributos estaduais

27.352,32

0,50%

1,48%

Tributos do Governo Municipal

114.364,17

2,07%

6,19%

ISS

55.390,16

1,00%

3,00%

IPTU

27.975,93

0,51%

1,51%

ITBI

11.050,25

0,20%

0,60%

Contrib. Regime Próprio Previd. Municipal

8.103,97

0,15%

0,44%

Outros tributos municipais

11.843,86

0,21%

0,64%

Fonte: Dados básicos da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, 2014

Tabela 5.2 Receita tributária do Município de São Paulo por tributo (2014)
Tributo

R$ milhões

Participação na
receita tributária

Participação na
receita total

Total

19.892

100.0%

48,1%

Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana

5.950

29.9%

14,4%

Imposto sobre Serviços

11.031

55.5%

26,7%

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de
Bens e Imóveis

1.492

7.5%

3,6%

Outros tributos

1.418

7,1%

3,4%

Fonte: Boletim da Transparência, Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, PMSP, 2014
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metade da receita da prefeitura, demonstrando sua importância para alimentar os cofres públicos.
Além da política de incentivos exercida pelo governo federal, que usualmente se aplica a casos em que se quer promover grandes setores da economia, os incentivos utilizados nos níveis subnacionais podem se dar em três
escalas diferentes: primeiro, nos estados; segundo, nos municípios; e, terceiro,
na escala intraurbana, em um recorte dentro dos municípios. A terceira opção
se dá quando uma prefeitura busca incentivar a ocupação de uma área específica dentro de seu perímetro administrativo por indústrias e outras empresas.
Há poucas experiências de incentivos fiscais aplicados na escala de uma política urbana. Ainda assim, os planos urbanos, ao menos no caso de São Paulo,
vêm apontando há décadas a possibilidade de utilizá-los como instrumento
para organizar a localização das atividades econômicas, especialmente no
sentido de promover a descentralização do emprego na cidade.
No PUB, para fomentar a expansão das atividades econômicas do município de forma planejada, priorizando a sua localização nas novas centralidades sub-regionais propostas (Santo Amaro, Itaquera e Parelheiros), aponta-se,
“entre as principais medidas a serem adotadas (...), [as] providências para as
necessárias desapropriações, concessão de isenções e estímulos fiscais diversos e criação de infraestrutura urbana adequada” (São Paulo [cidade], 1968b:
143). Para determinados setores da economia, o plano especifica ainda mais
a forma de utilização desses instrumentos; no caso da atividade industrial,
o PUB propõe que “a política fiscal do Município [deva] prever incentivos,
entre os quais isenção dos impostos territorial e predial. Prevê-se, também, a
permissão para que parte do débito fiscal com o Município possa ser aplicada
como investimento em áreas de urbanização prioritária” (Ibid.: 148).
No PDDI, lê-se que “o Município adotará estímulos apropriados, inclusive na forma de isenções tributárias permitidas por lei, a fim de que o desenvolvimento urbano se oriente de acordo com as diretrizes e demais dispositivos estabelecidos” (art. 9). No Anteprojeto de Lei do Plano Diretor 1985-2000,
indicava-se que “o Município [deveria] adotar estímulos e incentivos que
possibilitem atingir mais rapidamente os objetivos do Plano Diretor” (art. 12).
O Estatuto da Cidade consolida os incentivos e benefícios fiscais e
financeiros como instrumentos da política urbana (art. 4), mas não determina
como devem se aplicados no território. O PDE de 2002, seguindo as diretrizes
do Estatuto da Cidade, inclui em sua listagem de instrumentos urbanísticos
os “incentivos e benefícios fiscais e financeiros” (art. 198), porém tampouco
especifica sua forma de aplicação como instrumento de atração de atividades econômicas, mencionando-o somente no caso dos objetivos relacionados
à preservação do patrimônio histórico e ambiental.
Já o PDE de 2014, ao especificar sua Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável, aponta de forma mais específica como deverá “facilitar a
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instalação de empresas no Município, por meio de incentivos tributários e
urbanísticos (...), em especial nos setores prioritários” (art. 176). Tais “setores prioritários” seriam os polos estratégicos de desenvolvimento econômico,
que correspondem aos subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana com menor nível de emprego. São eles: Polo Leste (Arco Leste e Arco
Jacu-Pêssego), Polo Sul (Cupecê e Arco Jurubatuba), Polo Noroeste (Raimundo
Pereira de Magalhães/Anhanguera) e Polo Fernão Dias

(Mapa 5.1).

Dentre os

benefícios sugeridos para estimular a implantação de empresas nos respectivos polos, que seriam objeto de lei específica, o plano indica:
I – isenção ou desconto do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU;
II – desconto de até 60% do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISS para os setores a serem incentivados;
III – isenção ou desconto de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
Inter Vivos – ITBI-IV para aquisição de imóveis para instalação das empresas
na região;
IV – isenção ou desconto de ISS da construção civil para construção ou
reforma de imóvel (art. 179).
O plano também inclui a figura dos Polos de Economia Criativa, onde
serão incentivadas as atividades relacionadas ao patrimônio cultural, artes,
mídia e criações funcionais, como arquitetura, moda, design de objetos e aplicativos eletrônicos, e dos Parques Tecnológicos, como vimos no capítulo anterior. Para estimular esses polos, o plano prevê incentivos similares àqueles
dos polos estratégicos, acrescidos ainda da isenção de taxas municipais para
instalação e funcionamento e simplificação dos procedimentos para instalação, funcionamento e obtenção das autorizações e alvarás necessários.
A literatura sobre a utilização de incentivos fiscais como uma política de desenvolvimento econômico se concentra sobre as experiências estaduais. Há pouco estudos sobre práticas municipais e, menos ainda, sobre o
caso de São Paulo especificamente. Assim, vamos sintetizar a seguir algumas
das conclusões dessa literatura mais focada nas políticas estaduais, a fim de
traçar linhas gerais de questionamento sobre a aplicação desse instrumento,
ainda que a tarefa de generalizar os resultados deva ser feita com cautela.
A principal questão que surge a respeito dos incentivos fiscais diz
respeito a sua efetividade. A intenção do Estado, ao abrir mão de determinados tributos, é atrair empresas para um local onde se deseja promover a
dinamização econômica e, assim, viabilizar o aumento da riqueza e da oferta
de empregos à população. Para muitos estudos, o alcance desse instrumento,
com relação a esses objetivos, é limitado.
No caso dos programas estaduais no Nordeste, Lima e Lima colocam
que “foi possível observar uma relação positiva, ainda que não muito significativa, entre o comportamento do emprego industrial e a concessão de incentivos fiscais, visto que, em geral, os setores com maiores taxas de variação no
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emprego entre 1995 e 2005 foram os principais beneficiados pelos programas
estaduais” (Lima e Lima, 2010: 580). Acrescentam, no entanto, que “os maiores beneficiados pelos programas são os setores já consolidados na região
(pertencentes aos gêneros tradicionais da indústria) e que dispõem de toda a
infraestrutura necessária ao seu funcionamento” (Ibid.: 584).
Cardozo, analisando o caso dos estados do Ceará, Bahia, Goiás, Paraná
e Rio Grande do Sul, coloca que “a guerra fiscal não rompe com a tendência
de concentração da atividade produtiva, que é típica do sistema capitalista”
(Cardozo, 2013: 17). Confirmando o que foi observado por Lima e Lima, acrescenta que “as localidades mais distantes do núcleo de acumulação industrial
apresentam dificuldades para atraírem investimento mais complexos [do
grupo de indústrias produtoras de bens de consumo duráveis e bens de capital]” (Ibid.). Por fim, conclui não ser possível estabelecer uma relação clara
entre a oferta de incentivos fiscais e o ganho de participação dos estados na
produção de determinado gênero industrial incentivado.
A explicação consensual para tais resultados – que ora são negativos,
ora são marginalmente positivos, mas sem impactos significativos na economia local – está na multiplicidade dos fatores que influenciam as decisões
locacionais das empresas. Os incentivos, por si só, não provocam a atração de
um estabelecimento comercial ou industrial, pois “a decisão de inversão está
subordinada a determinantes de natureza mais ampla, como as condições de
infraestrutura logística, a estrutura de custos, a disponibilidade de mão-de-obra qualificada, a qualidade dos serviços públicos, o acesso a mercados consumidores e fornecedores etc.; ou seja, a decisão locacional das empresas está
ligada principalmente às tendências de longo prazo” (Lima e Lima, 2010: 562).
Há diversas críticas à utilização dos incentivos fiscais. Alguns autores
defendem que a aplicação de incentivos pode ser redundante, isto é, pode
estar beneficiando uma empresa que já iria se instalar na região em função de
outras razões, independente dos benefícios recebidos (Cardozo, 2013). Outros
autores colocam que, como a prática de concessão de incentivos é generalizada, a decisão de localização das empresas são se alteraria em função dos
incentivos, mas sim de outras vantagens comparativas locais (Debaco e Jorge
Neto, 1998 apud Pontes, 2011). Outros criticam ainda o fato dos incentivos
beneficiarem mais as empresas de grande porte, destacando que pequenas
e médias empresas costumam enfrentar mais dificuldades para acessar os
incentivos fiscais (Rodrigues e Fernandes, 2002 e Spragia et al., 2005 apud
Costa Filho, 2009). Por fim, há a questão da redução da arrecadação provocada pela isenção ou redução fiscal, que, para alguns pesquisadores, resulta
na diminuição da capacidade do poder público de realizar investimentos em
serviços e obras que, por sua vez, poderiam ser mais eficientes na atração de
empresas (Pontes, 2011).
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Apesar dos resultados controversos e das críticas direcionadas a esse
instituto, os incentivos fiscais ainda são um instrumento de política pública
muito popular entre governantes de estados e municípios. Segundo relatório
sobre municípios produzido pelo IBGE, mais de 3 mil municípios do Brasil, ou
61,7% do total, utilizavam mecanismos de incentivo em 2015, incluindo isenções ou reduções de impostos e cessão ou doação de terrenos. A oferta de
incentivos é mais recorrente em municípios com mais de 50 mil habitantes,
em geral localizados nas regiões Sul e Centro-Oeste (Gráfico 5.1). O fenômeno
se intensifica no caso das maiores cidades do país: “dos 41 municípios com
mais de 500.000 habitantes, em 2015, apenas cinco não possuíam nenhum
instrumento come esse propósito” (IBGE, 2016: 25). É curioso notar, também,
que os resultados da pesquisa apontam a preferência pela opção de cessão
ou mesmo doação de terrenos às empresas, mais do que o uso de incentivos fiscais propriamente; dentre os tributos, o instrumento mais utilizado é a
isenção de IPTU, seguido da isenção de taxas municipais (Gráfico 5.2).
Gráfico 5.1

Percentual dos municípios com incentivos à implantação de empreendimentos (2015)
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Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2015

Gráfico 5.2 Percentual dos municípios com incentivos à implantação de
empreendimentos, segundo o tipo de mecanismo utilizado (2015)
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A extensa utilização de incentivos para atração de empresas, tanto
por estados, quanto por municípios, levou alguns pesquisadores a levantar a hipótese de que a escolha pela utilização de incentivos fiscais poderia
ser motivada por questões políticas. Ao analisar os programas estaduais do
Nordeste, Lima e Lima observam que, “mesmo nos casos de uma avaliação
custo-benefício desfavorável, o incentivo fiscal pode ser concedido, pois as
lideranças locais aumentariam seu prestígio por meio da atração de um novo
empreendimento. Ou seja, a necessidade de obter resultados relevantes no
período de governo cria um forte incentivo à utilização de incentivos fiscais,
cujos resultados independem da situação estrutural da economia” (Lima e
Lima, 2010: 565). Pontes confirma essa hipótese em seu estudo sobre a política
de incentivos fiscais ao setor industrial do Ceará, onde coloca como questão
se “um maior percentual de votos nos candidatos do PSDB resultaria no incremento dos incentivos fiscais para determinada localidade”. O autor constata
“uma relação positiva entre o crescimento do volume de incentivos concedidos e a proporção de votos nos candidatos deste partido. De tal maneira, a
política de incentivos fiscais [estava] funcionando como uma forma de recompensar o apoio eleitoral nos pleitos estaduais” (Pontes, 2011: 74).
Apesar dos planos urbanos já indicarem, desde a década de 1960, a
possibilidade de utilização de incentivos fiscais como instrumento para catalisar o desenvolvimento econômico de determinadas regiões desfavorecidas
dentro da cidade de São Paulo, a utilização desse instrumento para atrair
empreendimentos a setores com pouca atividade econômica foi regulamentada pela primeira vez somente em 2004, com a instituição de benefícios
fiscais em um perímetro da Zona Leste. A seguir, veremos como esse caso se
desenvolveu, buscando trazer os questionamentos levantados acima, a partir
de pesquisas que se debruçaram sobre as políticas de incentivos nos estados,
para analisar criticamente essa experiência municipal.

5.1.2

A experiência dos incentivos fiscais na Zona Leste

A Zona Leste é reconhecida como um dos territórios de São Paulo onde o desequilíbrio entre população moradora e empregos ofertados é mais acentuado.
Atualmente, o índice de emprego por habitante na região é de 0,2 – enquanto
na área central essa relação é de 2,3 e na Zona Oeste, de 1,0 emprego por habitante. Assim, a Zona Leste sempre aparece nos discursos políticos sobre dinamização econômica da cidade, onde é recorrente a promessa de levar mais
empregos para a região. O incentivo fiscal, dentre tantos outros recursos, foi
um dos instrumentos utilizados a partir dos anos 2000 para alcançar esse
resultado. Aqui, analisaremos o histórico da utilização desse instrumento,
buscando também avaliar, na medida do possível, os desdobramentos de sua
aplicação no território.
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Criado na gestão de Marta Suplicy (PT, 2001-2004), o Programa de
Incentivos Seletivos para a área leste, instituído na Lei Municipal n. 13.833,
de 27/05/2004, foi a primeira regulamentação do uso de incentivos fiscais
para atração de empresas a uma região específica de São Paulo. O programa
de incentivos era um dos componentes de uma estratégia mais ampla de
desenvolvimento da região, conhecida como Programa de Desenvolvimento
Econômico Leste (PRODEL). O PRODEL tinha como objetivo ampliar a oferta
de empregos no extremo leste e fomentar atividades econômicas ao longo da
avenida Jacu-Pêssego, de forma a constituir um novo eixo de centralidade
metropolitana, considerando sua posição estratégica como conexão entre o
aeroporto de Guarulhos e o porto de Santos (Mapa 5.2).
O PRODEL era uma das prioridades do governo, tendo sido formulado
junto ao gabinete da prefeita (Negrelos, 2009). O programa foi incorporado às
peças de regulação urbanística instituídas durante sua gestão – o PDE de 2002
e os Planos Regionais Estratégicos (PREs) e zoneamento de 2004. No PDE,
embora o PRODEL não seja citado explicitamente, há artigos que promovem
sua sustentação, como a definição, por exemplo, da necessidade de implantação de uma universidade pública na Zona Leste como ação estratégica para
o Ensino Profissionalizante e da demarcação da Operação Urbana Consorciada Rio Verde-Jacú (OUC RVJ). Já nos PREs, na Lei Municipal n. 13.885, de
25/08/2004, o PRODEL é efetivamente instituído com a criação da Área de
Intervenção Urbana do Projeto Estratégico do Programa de Desenvolvimento
Econômico Leste (AIU-PRODEL).
A AIU-PRODEL é proposta como um instrumento amplo de transformação urbanística. Trata-se, em síntese, da delimitação de um extenso perímetro onde deveriam se concentrar ações estratégias para o desenvolvimento
econômico da Zona Leste. As ações previstas variavam da execução de investimentos em obras de infraestrutura à regulação do uso e ocupação do solo,
incluindo, dentre outros: a implantação da OUC RVJ; a realização das obras
de prolongamento das avenidas Jacú-Pêssego e Radial Leste; a construção de
centros de pesquisa e formação profissional; a compatibilização do zoneamento com as novas atividades econômicas que seriam instaladas na região;
e a implantação de um programa de incentivos fiscais para atração de investimentos privados e novas empresas.
Como vimos na seção anterior, a ideia de utilizar incentivos fiscais
sempre esteve presente nos planos urbanos, embora não tivesse saído do
papel até então. Desta vez, no entanto, o programa de incentivos fiscais foi
efetivamente regulamentado. A área de aplicação do Programa de Incentivos
Seletivos de 2004 é composta por 14 perímetros. Nessas áreas, as empresas
nos setores industrial, comercial ou de prestação de serviços que realizassem
investimentos superiores a R$ 1 milhão poderiam solicitar o pacote de benefícios oferecido pelo programa, cujo período de duração era de 10 anos.
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Mapa 5.2 Avenida Jacú-Pêssego e conexão Aeroporto de Guarulhos–Porto de Santos
Aeroporto Internacional de Cumbica/Guarulhos
Porto de Santos
Conexão Aeroporto-Porto através da Avenida Jacú-Pêssego
0
Elaboração da autora, 2017
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Havia duas formas de concessão de incentivos. A primeira se daria através da “emissão, pelo Poder Público, de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento – CID proporcionais ao valor do incentivo concedido, em favor do
investidor que realize qualquer modalidade de investimento” (art. 2). Os CIDs,
que tinham validade de 5 anos, poderiam ser utilizados para o pagamento
posterior de tributos municipais pelas próprias empresas ou negociados com
outras pessoas jurídicas localizadas na área leste. A segunda forma possível
seria por meio da “isenção direta do Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU, do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI-IV e
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre serviços de construção civil, referentes ao imóvel objeto de investimento” (Ibid.). A isenção
dos tributos seria permitida somente no ano de exercício fiscal subsequente
ao da aprovação do projeto. Já a deliberação acerca dos pedidos de benefícios
ficaria a cargo de um conselho, com composição paritária de 3 representantes
do Poder Público (um representante da Secretaria Municipal de Subprefeituras, outro da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico e outro
ainda da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade) e 3 representantes da sociedade civil, indicados pela Prefeita.
O Programa de Incentivos Seletivos de 2004 buscava, ainda, valorizar
as micro e pequenas empresas através de uma limitação que fosse compatível
com o porte das empresas, de forma que o incentivo fosse proporcionalmente
maior para as empresas menores. De acordo com a lei, os incentivos seriam
limitados a 20% do valor do investimento em aquisição de terrenos, execução
de obras e aquisição de equipamentos e a 10% do valor das despesas anuais
de salários e encargos trabalhistas quando se tratasse de micro ou pequena
empresa, e a 10% e 5%, respectivamente, no caso de a empresa solicitante ser
de maior porte.
No entanto, esse dispositivo se revelou mais retórico do que efetivo.
Como vimos, a mesma lei restringia a concessão de incentivos àquelas empresas que comprovassem um investimento na região com valor superior a R$
1 milhão, o que, na prática, excluía essas empresas de menor porte, que não
conseguiam realizar investimentos de tal monta. Além disso, e entrada no
programa era complexa e burocrática, afastando ainda mais essas empresas
de menor porte, que tinham maior dificuldade em acompanhar e levar à cabo
tal procedimento.
O Programa de Incentivos Seletivos teve um sucesso relativo em termos
da escala alcançada: foram sete empresas cadastradas, que se comprometiam
inicialmente a realizar um investimento total de cerca de R$ 20 milhões, com
geração de mais de mil empregos, porém somente cinco empresas aderiram
ao programa (Tabela 5.3). A principal atividade das empresas beneficiadas é a
indústria de transformação: a Rubbercity fabrica revestimentos de borracha
para cilindros; a Fabusforma realiza reformas e adaptações a veículos; e as
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Tabela 5.3 Empresas que aderiram ao Programa de Incentivos Seletivos da Zona Leste de 2004

Razão social

Setor

Subsetor

Atividade econômica principal

Fabusforma do Brasil Indústria e
Comércio Ltda

Indústria

Transporte

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques
para outros veículos automotores, exceto
caminhões e ônibus - CNAE 2930103

Moinho Romariz Indústria e
Comércio Ltda

Indústria

Alimentos

Fabricação de produtos de panificação
Industrial - CNAE 1091101de panificação

Rubbercity Artefatos de Borracha
Ltda

Indústria

Borracha

Fabricação de artefatos de borracha não
especificados anteriormente - CNAE 2219600

Dunga Produtos Alimentícios Ltda

Indústria

Alimentos

Fabricação de biscoitos e bolachas - CNAE
1092900

Sociedade de Armazéns e
Serviços
Representações São Lourenço Ltda

Imobiliária

Aluguel de imóveis próprios - CNAE 6810202

Fonte: http://www.tribunasp.jex.com.br/regiao+leste+sp/prefeitura+divulga+as+primeiras+sete+empresas

empresas Moinho Romariz e Dunga estão no ramo alimentício – a primeira
fabricando pães, trigo e molhos e a segunda, biscoitos e bolachas. Além dessas,
a Sociedade de Armazéns e Representações São Lourenço, que também obteve
incentivo, é do ramo imobiliário, alugando galpões e armazéns próprios para
atividades industriais. A localização dessas empresas está distribuída pela
área de abrangência do programa

(Mapa 5.3).

Encontramos a Fabusforma no

extremo norte do perímetro, na Vila Jacuí/Ermelino Matarazzo, e os galpões
da Sociedade de Armazéns e Representações São Lourenço ao sul, no setor industrial de São Mateus. As demais indústrias estão no núcleo delimitado pela
zona industrial (Z7) de Itaquera.
É curioso notar que as empresas que receberam os incentivos fiscais
já estavam todas instaladas na região (Prefeitura..., 2004). Segundo Fátima
Marinera, diretora da Rubbercity que participou dos debates sobre a constituição do polo industrial de Itaquera à época, a estratégia do programa era,
primeiro, beneficiar as empresas existentes como forma de compensação
pelo pioneirismo, para, então, em um segundo edital, abrir a possibilidade de
candidatura a empresas novas. No entanto, a segunda etapa nunca existiu,
já que os editais foram interrompidos assim que houve a mudança na gestão
municipal.
Em 2007, três anos depois, foi realizada uma revisão do programa
durante a gestão de Gilberto Kassab (DEM, 2006-2012). A nova versão do
Programa de Incentivos Seletivos para a área leste, instituída na Lei Municipal n. 14.654, de 20/12/2007, reduziu significativamente a área de abrangência do programa para cinco perímetros, mais concentrados em Itaquera
(Mapa 5.3).

Os perímetros incluíam parte do eixo da avenida Jacú-Pêssego; a

zona industrial de Itaquera – antiga Z7, que, com o novo zoneamento de 2004,
havia se tornado ZPI; a área onde seria implantado o estádio de Itaquera e
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Mapa 5.3 Perímetros do Programa de Incentivos Seletivos da Zona Leste (2004, 2007, 2009)
Programa de Incentivos Seletivos de 2004

Programa de Incentivos Seletivos de 2009

Operação Urbana Consorciada Rio Verde-Jacú

Acréscimos de 2011

Empresas beneficiadas pelo Programa de 2004

Estádio do Corinthians/Itaquera

Fonte: Leis Municipais 13.833, 2004; 14.888, 2009; e 15.413, 2011
Elaboração da autora, 2017
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o Polo Institucional; um trecho da Radial Leste; e o núcleo industrial de São
Mateus. Esses perímetros serão ampliados dois anos depois, em lei específica
de 2009, conforme veremos a seguir.
Assim como a lei de 2004, o Programa de Incentivos Seletivos de 2007
oferecia a possibilidade de dois tipos de incentivos: a emissão de CIDs, que
poderiam servir para pagar impostos municipais por até 5 anos, e a redução dos tributos municipais. O programa também passou a permitir a adesão
de empresas que comprovassem um investimento em valor menor do que o
exigido na lei anterior – de R$ 1 milhão, o valor mínimo para ser considerado
passou a ser de R$ 500 mil.
Porém, há uma diferença importante com relação aos CIDs: agora, os
certificados seriam emitidos somente após a conclusão do investimento, o
que prejudicava as pequenas empresas, pois os empreendedores deveriam ser
capazes de captar o montante inicial de outras formas, caso não dispusessem
do capital. Além disso, enquanto a lei anterior previa que as pequenas empresas, que realizavam investimentos menores, tivessem a possibilidade de receber uma proporção maior do seu investimento em CIDs, a nova lei inverte
essa lógica, com o objetivo de incentivar os investimentos de maior porte. O
novo programa define que, para investimentos inferiores a R$ 500 mil, seria
possível obter CIDs correspondentes a 20% do valor investido, enquanto para
investimentos superiores a R$ 500 mil, os CIDs poderiam equivaler a até 40%
do valor investido no caso de empreendimentos comerciais ou até 60% para
atividades industriais e de prestação de serviços.
Já com relação aos tributos municipais, a lei de 2007 propõe os seguintes incentivos: reduções de 50% do IPTU, 60% do ISS sobre os serviços prestados pelo destinatário, 50% do ISS sobre os serviços de construção civil do
empreendimento e 50% do ITBI-IV. Embora sejam reduções dos tributos municipais, e não isenções, a nova lei amplia os benefícios concedidos, na medida
em que permite a utilização do incentivo não somente no ano fiscal seguinte
à aplicação do investimento, como também por um período de até 10 anos.
Por fim, vale notar também a mudança proposta na composição do conselho.
Agora, o conselho não é mais uma estrutura paritária, como proposta na lei
de 2004: são 8 representantes do Poder Público e 2 da sociedade civil, indicados pelo prefeito.
Apesar de ser uma lei mais atraente para o setor privado, em função da
ampliação dos benefícios concedidos e da redução da participação da sociedade civil no conselho, o Programa de Incentivos Seletivos de 2007 não tem
resultado: nenhuma empresa é cadastrada. Assim, dois anos depois, ainda na
gestão Kassab, o programa é novamente reformulado, com alterações pontuais.
A Lei Municipal n. 14.888, de 19/01/2009, inclui 9 novos perímetros,
recuperando a área total proposta na gestão de Marta Suplicy. Além disso,
também altera a composição do conselho, ampliando ainda mais a participa-
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ção de representantes do Poder Público e, assim, reduzindo a representação
proporcional da sociedade civil: o conselho passaria a incluir 13 membros das
secretarias e agências municipais e somente 2 membros da sociedade civil.
Por fim, a última alteração significativa é a previsão da possibilidade de
obtenção dos incentivos fiscais de forma concomitante com outros programas de incentivos e benefícios – o que era proibido pelas legislações precedentes. Porém, assim como sua versão anterior, a lei de 2009 tampouco surtiu
efeito, exercendo um impacto nulo sobre a transformação do território.
Em 2011, ainda durante a gestão Kassab, é instituída a Lei Municipal n.
15.413, de 20/07/2011, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para a
construção do estádio em Itaquera. Essa lei se apoia sobre as outras duas, de
2007 e 2009, ao apontar que o estádio deverá ser construído em uma das áreas
especificadas no Programa de Incentivos Seletivos. No entanto, diferente
dos programas anteriores, a lei de 2011 objetiva atingir exclusivamente um
empreendimento – o estádio a ser construído –, sem abrir a possibilidade para
que outros investimentos na região sejam beneficiados. Tal leitura motivou o
Ministério Público Estadual a mover uma ação contra a concessão dos incentivos fiscais, acusando os envolvidos de improbidade administrativa. Segundo
a ação, “a lei municipal criada para conceder os incentivos fiscais e a isenção
de tributo municipal (ISS) para a construção do estádio de abertura da Copa
de 2014 serve apenas para atender interesses privados, causando prejuízo
ao erário e ‘violando flagrantemente princípios constitucionais, tais como,
moralidade, legalidade e especialmente, impessoalidade’” (Ação..., 2012).
A lei é aprovada pelo prefeito após o início das obras da arena, mas
antes do anúncio oficial de que São Paulo seria uma das sedes da Copa do
Mundo. Por isso, na Câmara dos Vereadores, incluíram uma emenda que
vinculava a concessão dos incentivos à nomeação do estádio como sede do
evento. No entanto, o prefeito veta tal artigo antes de aprovar a lei, de forma
que a concessão dos benefícios não estivesse condicionada ao anúncio oficial
da Fifa. Para Geise, esse detalhe é importante, pois “[sustenta] a hipótese de
que as partes envolvidas nos assuntos da copa – Fifa, CBF, Governo do Estado,
Prefeitura, COL, Corinthians – [trabalhavam] com cartas marcadas. As decisões já estavam tomadas, [restando], para os envolvidos e beneficiados,
encontrar uma forma de justificá-las em discurso oficial” (Geise, 2013: 74-5).
Poderíamos ainda acrescentar a essa lista de partes envolvidas a empresa
Odebrecht, empreiteira contratada pelo Corinthians para construir o estádio,
que demonstrava inicialmente uma preocupação com a viabilidade do financiamento para uma obra de tal dimensão, hesitando antes de concordar em
assumir sua construção (Valor..., 2016).
Os incentivos fiscais concedidos pela lei de 2011 são a emissão de CIDs
e a suspensão do ISS incidente sobre os serviços de construção civil do estádio. Os CIDs teriam validade de 10 anos e poderiam alcançar até 60% do valor

229

CAP. 5
INCENTIVAR

investimento. No entanto, eram limitados a R$ 420 milhões, que era exatamente o que faltava nos cálculos financeiros do projeto: orçado em R$ 820
milhões, o projeto já havia obtido R$ 400 milhões através da linha de empréstimo do BNDES para obras de arenas da Copa. Os CIDs poderiam ser emitidos
conforme a conclusão das etapas previstas no projeto e utilizados para pagar
ISS ou IPTU em nome da própria empresa, ou de terceiros.
A estrutura do Comitê de Construção do Estádio da Copa do Mundo de
Futebol de 2014 reforça o caráter de excepcionalidade da lei de 2011. O comitê
é ainda mais exclusivo do que os conselhos anteriores, onde já se verificava
a tendência à redução da participação dos representantes da sociedade civil.
Nesse comitê, simplesmente não há espaço para qualquer membro da sociedade civil: ele é composto exclusivamente por sete secretários municipais.
Vainer (2011) aponta que os megaeventos, como a Copa do Mundo e as Olímpiadas, criam escusas para o estabelecimento de uma cidade de exceção, onde
o interesse da população deixa de ser o componente central das decisões, que
passam a ser tomadas em pequenos fóruns, visando atender aos interesses
daqueles diretamente envolvidos com a recepção de tal evento. O resultado
é a flexibilização das leis regulares da cidade, como é o caso dos incentivos
fiscais na Zona Leste, com o único objetivo de garantir benefícios aos construtores do estádio.
A desenvolvimento dessa política de incentivos fiscais, no entanto, não
se encerra no episódio do estádio. Na nova gestão do Partido dos Trabalhadores, com Fernando Haddad (PT, 2013-2016), buscou-se recuperar o intuito
da lei original, focada na atração de múltiplos investimentos para ampliação
da oferta de empregos na Zona Leste. Assim, no primeiro ano de mandato, é
instituído o Programa de Incentivos Fiscais para prestadores de serviços na
Zona Leste. O novo conjunto de perímetros é muito similar àquele definido
na lei de 2004. As principais diferenças são a exclusão dos perímetros que
eram desconectados do núcleo central, ao longo da avenida Jacú-Pêssego, e
o acréscimo de um prolongamento através da avenida Ragueb Chohfi até a
divisa com o município de Mauá (Mapa 5.4).
De forma semelhante ao que ocorreu na gestão da Marta, a nova lei
de incentivos estava articulada ao processo de revisão do marco regulatório da política urbana do município. O perímetro de concessão de incentivos se insere na Macroárea de Estruturação Metropolitana do PDE de 2014
e, especificamente, no território denominado Arco Jacu-Pêssego, ocupando,
também, parte do Arco Leste, ao longo da ferrovia. O PDE também inclui a
definição de um perímetro equivalente à área dos incentivos fiscais para incidência de incentivos urbanísticos, como a isenção do pagamento da outorga
onerosa para alcançar o potencial construtivo máximo dos terrenos. Assim,
pela primeira vez, complementam-se incentivos urbanísticos e tributários no
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Mapa 5.4 Programa de Incentivos Fiscais de 2013 e empresas beneficiadas
Área de abrangência do Programa de Incentivos Fiscais de 2013
Empresas beneficiadas pelo Programa de 2013

Fonte: perímetro: Lei Municipal 15.931, 2013; empresas: SF/PMSP, 2015 apud Freeman, 2015
Elaboração da autora, 2017
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mesmo território. Exploraremos com mais atenção os incentivos urbanísticos
na próxima seção deste capítulo.
A meta do Programa de Incentivos Fiscais de 2013 era a criação de até
100 mil empregos na Zona Leste ao longo da próxima década, de forma a
reequilibrar a distribuição dos empregos e, consequentemente, dos deslocamentos pela cidade (Prefeitura..., 2013). Diferente das leis anteriores, entretanto, a lei de 2013 prioriza atividades de prestação de serviços, descartando
incentivos à indústria de transformação, que era anteriormente central ao
projeto de fomento a um polo industrial na região. Particularmente, incentivam aquelas atividades que são intensivas em mão de obra, como serviços
de informática e telemarketing – mas incluem, também, outros serviços que
não se caracterizam especialmente por serem grandes empregadores, como
os setores de saúde, ensino e hospedagem.
O novo programa oferece um pacote ampliado de benefícios. Primeiro,
terá duração de 25 anos, em contraposição aos 10 anos previstos nas leis anteriores, mas a adesão é restrita aos primeiros cinco anos, de forma a pressionar os investidores privados. Segundo, é oferecida a isenção total do IPTU por
um prazo de 20 anos; do ITBI-IV na aquisição de imóvel para o investimento;
e do ISS sobre os serviços de construção civil relacionados ao investimento;
e isenção de até 60% do ISS que incide sobre os serviços incentivados pelo
programa, também pelo prazo de 20 anos. O programa não oferece mais o
incentivo em forma de CIDs. Como disse o então prefeito Fernando Haddad,
na ocasião do lançamento da lei de incentivos, “estamos radicalizando, oferecendo 100% do que é possível para o Município, não temos mais nada a acrescentar. É enxoval completo para a zona leste” (Haddad..., 2013).
Até 2015, nove empresas estavam com adesão ativa ao Programa de
Incentivos Fiscais de 2013 (Tabela 5.4). Há de fato uma diferença significativa
no perfil das empresas atraídas pelo programa, em comparação com aquelas
que foram beneficiadas pela lei de 2004: encontramos somente uma empresa
do setor industrial, a ITP Pack, que fabrica embalagens plásticas e se localiza junto à avenida Jacú-Pêssego, dentro do perímetro do polo industrial de
Itaquera. As demais empresas cadastradas são todas do setor de serviços. Há
duas empresas de teleatendimento ou call center, Vikstar e Flex; três empresas
na área de telecomunicação, a SPS Instalação e Manutenção de TV a Cabo, a Telematica Sistemas Inteligentes e a Icatel; e outras três em setores diversos, como
hotelaria, saúde e educação.
Segundo a Prefeitura, até setembro de 2014, tinham sido gerados
mais de 6 mil empregos com os investimentos de seis novas empresas na
região. A empresa de teleatendimento Flex Contact Center, que instalou uma
unidade em São Mateus, abriu, sozinha, 3 mil novos postos de trabalho. Ainda
segundo a reportagem da Prefeitura, “com duas unidades na cidade, a [Flex]
decidiu expandir suas atividades também para a zona leste, sem fechar os
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Tabela 5.4 Empresas com adesão ativa ao Programa de Incentivos Fiscais da Zona Leste de 2013

Razão social

Setor

Subsetor

Atividade econômica principal

Vikstar Contact Center AS

Serviços

Telemarketing

Atividades de teleatendimento - CNAE 8220200

Jlt – Empreend Hoteleiros e
Participações Ltd – Epp

Serviços

Hotelaria

Hoteis e similares - CNAE 5510801

Clínica e Nefrologia Leste Ltda

Serviços

Saúde

Serviços de diálise e nefrologia - CNAE 8640203

Colégio Sol Nascente Ltda ME

Serviços

Educação

Educação infantil - pré-escola - CNAE 8512100

Sps Instalação e Manutenção de TV Serviços
a Cabo Ltda – Epp

Telecomunicação Outras atividades de telecomunicações não
especificadas anteriormente - CNAE 6190699

Flex Contact Center S.A.

Serviços

Telemarketing

Atividades de teleatendimento - CNAE 8220200

Telematica Sistemas Inteligentes
Ltda

Serviços

Tecnologia da
Informação

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática CNAE 4751201

Icatel – Telematica Serviços e
Comércio Ltda

Serviços

Tecnologia da
Informação

Outras atividades de telecomunicações não
especificadas anteriormente - CNAE 6190699

Plásticos

Fabricação de embalagens de material plástico
- CNAE 2222600

Itp Pack Indústria, Com, Imp, Exp e Indústria
Representações Ltda

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, PMSP, 2015 apud. Freeman, 2015

postos atuais, já que 49% de seu quadro de funcionários mora na região”
(Programa..., 2014).
A resultados da experiência de utilização do instrumento dos incentivos fiscais para promover o desenvolvimento econômico de um setor intraurbano são controversos, assim como aqueles observados na seção anterior,
que focalizaram nas experiências dos estados. Há muitos componentes que
influenciam a aplicação da lei, que variam das condições de infraestrutura
do território incentivado às dificuldades operacionais de concessão dos benefícios, passando pela questão da interrupção dos programas provocada por
descontinuidades políticas.
Primeiro, constatamos que as leis de incentivos fiscais podem efetivamente atrair empresas, como demonstrou a aplicação do Programa de Incentivos Fiscais de 2013. Porém, há também evidências da limitação desse instrumento: o programa de 2004, por exemplo, somente beneficiou empresas que
já estavam no território e as leis de 2007 e 2009 não tiveram qualquer impacto.
Por um lado, para explicar essa diferença, podemos levantar a hipótese de que
há um entendimento melhor do potencial da Zona Leste por parte dos empresários, que passaram a identificar vantagens de localizar suas empresas em
Itaquera. Por outro lado, o pacote de incentivos oferecidos na lei de 2013 era
efetivamente muito mais vantajoso do que aquele que havia sido oferecido
pelas leis precedentes.
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Podemos também explicar a maior aderência à última versão do
programa de incentivos, em relação às demais, a partir da perspectiva dos
tipos de atividades econômicas incentivadas. A lei de 2013 inova ao propor um
recorte setorial específico, com foco naquelas atividades que são mais impactadas pelos impostos controlados pelo município – sobretudo IPTU e ISS.
Para a atividade industrial, o ISS não faz diferença alguma; assim, somente
o benefício do IPTU oferecido pela Prefeitura acaba impactando, ainda que
de forma marginal, os balanços da empresa. O que pesa na conta das indústrias é o ICMS, que é controlado pelo governo estadual e que, portanto, não
pode ser concedido pelo município. Assim, podemos concluir que a aplicação
de incentivos fiscais pela prefeitura em determinados territórios da cidade
causa impacto mais significativo sobre as atividades de prestação de serviços
do que sobre a indústria de transformação.
Para além da atração de empresas, é preciso também questionar o
impacto desse instrumento em termos de criação de empregos para a população. A justificativa para a concessão de incentivos está assentada na hipótese
da elevação do número de empregos, que resultaria em benefícios à população em geral. Essa discussão pode se desdobrar em análises quantitativas,
com relação ao número total de empregos criados, e qualitativas, sobre a
natureza desses empregos.
Com relação à dimensão quantitativa, vimos que o impacto dos Programas de Incentivos Seletivos, no caso de São Paulo, foi relativo. No primeiro
programa, de 2004, foram somente 5 empresas beneficiadas – e todas já estavam instaladas na região. A Rubbercity, como exemplo, emprega somente
cerca de 40 funcionários. O programa de 2013, por sua vez, adotou a estratégia de focar em setores que são intensivos em mão de obra, como teleatendimento, resultando em uma política mais efetiva de ampliação do número de
empregos na região. A Flex Contact Center, como vimos, criou 3 mil empregos.
Porém, embora o montante seja significativo, especialmente se comparado
ao desempenho da lei de 2004, não podemos afirmar que seja suficiente para
mudar a geografia do emprego na cidade e reverter o quadro de desequilíbrio.
Há também o debate sobre a qualidade dos empregos oferecidos. As
empresas de telemarketing, que são centrais para o programa de 2013, apesar
de criarem postos de emprego em quantidade muito elevada, oferecem oportunidades de trabalho pouco qualificadas, com baixíssimos salários, poucas
oportunidades de promoção a níveis superiores e altas taxas de rotatividade.
O ramo do call center é reconhecido como a fronteira do proletariado precarizado, ou, como Braga (2014) coloca, do novo “precariado”. O emprego no
call center serve de porta de entrada a mulheres não brancas e trabalhadores jovens ao mercado formal, que garantem, assim, seu “acesso aos direitos
sociais, todavia às custas de baixos salários e precárias condições de trabalho” (Braga, 2014: 44). Além disso, como o setor de telemarketing tampouco se
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insere de uma cadeia produtiva complexa, podemos argumentar que a inserção dessas empresas na Zona Leste provavelmente não será capaz de desencadear um processo mais amplo de desenvolvimento econômico na região.
Do outro lado da discussão, há também aqueles que alertam para o
fato de que os incentivos fiscais implicam uma redução da receita da Prefeitura que, por sua vez, poderia ser destinada a investimentos públicos diretos,
gerando maiores benefícios à população. Com relação à queda da arrecadação, o secretário municipal de Finanças à época do lançamento do Programa
de Incentivos Fiscais de 2013, Marcos Cruz, afirmou que, apesar do incentivo
fiscal, a arrecadação com ISS com a nova empresa é quase dez vezes maior do
que renúncia com o IPTU (Programa..., 2014). Em outra ocasião, o secretário
afirmou que “o impacto imediato nas finanças [seria] inferior a R$ 1 milhão
ao ano, porque lá quase não existe arrecadação” (Gomes, 2013). Como comparação, a receita anual da Prefeitura de São Paulo com ISS é da ordem de R$ 10
bilhões e com IPTU, de R$ 6 bilhões, o que de fato relativiza o impacto negativo que a isenção de tais impostos de forma localizada no território poderia
causar.
Podemos concluir que a utilização dos incentivos fiscais em São Paulo
não foi totalmente improdutiva, na medida em que criou condições para
indústrias já existentes se expandirem em 2004 e atraiu novas empresas com
grande oferta de empregos em 2013, porém foi uma experiência de alcance
muito limitado. Além disso, vimos como a aplicação dessa política variou
radicalmente em função da gestão que ocupava a Prefeitura: enquanto o
programa saiu do papel, beneficiando diversas empresas dos setores industrial e de serviços, nas gestões de Marta Suplicy (PT) e Fernando Haddad (PT),
seu objetivo foi desvirtuado durante a gestão de Gilberto Kassab (DEM), tendo
servido unicamente para concessão de benefícios fiscais à construção do estádio do Corinthians. Como já observamos em nossa análise de outros instrumentos de fomento à atividade econômica no território ao longo deste trabalho, a utilização de incentivos fiscais pela prefeitura de forma isolada – isto
é, sem estar acompanhada, por exemplo, de uma política de investimentos
públicos diretos – parece impactar marginalmente as decisões de localização
das empresas, não sendo suficiente para destravar um processo de desenvolvimento econômico em determinada região.
Apesar dessa constatação, o instrumento dos incentivos fiscais, desde
que foi regulamentado pela primeira vez, nunca deixou de existir e, por isso,
podemos também levantar a hipótese de a política de incentivos fiscais servir
mais à sustentação de um discurso político e de campanha, do que efetivamente como ferramenta de indução da localização de atividades econômicas em territórios específicos. No Programa de Governo da candidatura de
Fernando Haddad, por exemplo, o desenvolvimento da Zona Leste de forma
concentrada no eixo da avenida Jacú-Pêssego era central à ideia do Arco do

235

CAP. 5
INCENTIVAR

Futuro, apresentada como solução para enfrentar os desequilíbrios estruturais em termos de oferta de emprego e moradia na cidade. Dessa forma, para
responder às promessas de campanha, era preciso lançar todo tipo de iniciativa que apontasse para o desenvolvimento da região: o “enxoval completo”,
como disse o prefeito. Não queremos, aqui, supor que a adoção dos incentivos fiscais sirva exclusivamente à construção de uma retórica, mas sim de
levantar esse ponto como um dos fatores que devem influenciar e, talvez,
justifiquem a adoção desse instrumento de ação pública, a despeito de sua
efetividade.

5.2

Incentivos urbanísticos

5.2.1

Incentivos urbanísticos e o PDE de 2014

Ao contrário dos incentivos fiscais, cujo uso para promover o desenvolvimento econômico de uma região vem sendo defendido em planos urbanos
e discursos políticos há décadas, a associação de incentivos urbanísticos a
políticas de promoção de atividades econômicas na cidade é uma novidade
do debate urbanístico contemporâneo. Enquanto os incentivos fiscais operam
através da isenção parcial ou total da cobrança de tributos devidos ao Poder
Público, como o IPTU e o ISS, os incentivos urbanísticos são oferecidos na
forma de concessão de excepcionalidades ao regramento de uso e ocupação
do solo regular da cidade. A utilização de incentivos urbanísticos para conduzir o comportamento dos investimentos privados na cidade não é, particularmente, uma novidade. O que vemos pela primeira no novo Plano Diretor
Estratégico de São Paulo, de 2014, é a aplicação desses incentivos com o objetivo específico de fomentar a localização de estabelecimentos não residenciais em territórios estratégicos.
O conjunto de parâmetros que regem a produção do espaço urbano
é resultado de um longo processo de desenvolvimento dos instrumentos de
regulação urbanística. Nessa sequência de leis, revisões e estudos, o coeficiente de aproveitamento (CA) – que estabelece a relação entre a área construída da edificação e a área do lote – tornou-se hegemônico nos debates sobre
as formas de ocupação do solo urbano, em detrimento de outros componentes, como densidade populacional, por exemplo. Rolnik (1997), recuperando a
trajetória dos instrumentos urbanísticos em São Paulo, revela que a proposta
inicial de Anhaia Mello para as leis zonais parciais previa a utilização de
uma cota máxima de terreno por unidade habitacional em conjunto com o
parâmetro de adensamento construtivo, mas que o dispositivo de controle do
adensamento populacional acabou sendo eliminado durante a tramitação na
Câmara dos Vereadores, pavimentando o caminho para a consolidação do CA
como principal índice urbanístico.
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Durante a elaboração da primeira lei geral de zoneamento da cidade,
aprovada em 1972, os debates também estiveram centrados na discussão do
coeficiente de aproveitamento (Silva, 2014). Por um lado, o setor imobiliário
pressionava por CAs mais altos de forma a ampliar a capacidade de produção (e, consequentemente, extração de lucro) dos terrenos; por outro lado, as
elites que moravam nos bairros exclusivamente residenciais queriam preservar a paisagem dos bairros através da limitação do potencial construtivo.
Esse conflito emblemático consolidou a estruturação do debate urbanístico
em torno do CA, ainda que o zoneamento completo abarcasse também outros
parâmetros.
Além do coeficiente de aproveitamento, o zoneamento de 1972 estabeleceu os demais parâmetros que, até hoje, são centrais à regulação de uso e
ocupação do solo. Primeiro, as definições de usos conformes e não conformes
em cada setor da cidade. Segundo, os índices referentes ao lote, para casos
de desmembramento ou de novos loteamentos na cidade, que determinam
medidas de frente e área mínimas. Terceiro, os parâmetros relativos à edificação: recuos mínimos de frente, fundo e laterais; taxa de ocupação máxima;
e, como vimos, o coeficiente de aproveitamento máximo. Os incentivos urbanísticos, portanto, são aqueles que alteram um ou mais desses parâmetros,
resultando na ampliação da área construída, na mudança de usos permitidos,
na alteração da taxa de ocupação do terreno, dentre outros.
Um dos exemplos mais notáveis e controversos da utilização de incentivos urbanísticos – ou de flexibilização da regulação – se encontra justamente
na lei de 1972, no dispositivo que ficou conhecido como Fórmula de Adiron.
De acordo com a lei, “os coeficientes de aproveitamento do lote, relativos às
zonas Z3, Z4 e Z5, (...) poderão ser aumentados até o limite máximo de quatro,
desde que a taxa de ocupação do lote a ser utilizada seja inferior ao máximo
permitido para a zona, na proporção estabelecida pela seguinte fórmula: c =
t / T + (C – 1), onde c = coeficiente de aproveitamento do lote a ser utilizado; t
= taxa de ocupação do lote a ser utilizado; C = coeficiente de aproveitamento
máximo do lote; e T = taxa de ocupação máxima do lote” (art. 24).
Assim, o dispositivo permitia uma ampliação do potencial construtivo
mediante a redução da ocupação do terreno pela edificação, garantindo uma
área livre maior e recuos mais amplos. Segundo Benjamin Adiron Ribeiro,
que desenvolveu a Lei Geral de Zoneamento, a criação do artigo decorreu
de negociações diretas com representantes do mercado imobiliário, que
demandavam uma ampliação do potencial construtivo, já que o CA máximo
permitido pelas leis parciais anteriores era, em muitos setores da cidade,
equivalente a 6 – e, com a nova lei geral, seria reduzido para 3,5. Pensando
em como manipular os parâmetros urbanísticos para, por um lado, atender
às demandas do mercado imobiliário e, por outro lado, melhorar a qualidade
urbanística das edificações (ao menos segundo seus critérios), Adiron propôs
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uma fórmula em que um coeficiente de aproveitamento maior – ou seja, uma
exceção ao zoneamento regular – seria concedido em troca da ampliação das
áreas livres do lote.
O urbanista da Prefeitura visava, com isso, melhorar as condições de
salubridade das edificações da cidade, garantindo maior aeração e insolação,
e, também, ampliar as áreas de infiltração para as águas pluviais, reduzindo
as inundações (Pessoa, 2015). No entanto, sabemos que o resultado da aplicação desse dispositivo foi a proliferação da tipologia da torre isolada no meio
do lote, desconectada da calçada e, geralmente, de uso exclusivamente residencial e cercada por muros, resultando em um tecido em que a vida urbana
dos espaços públicos é totalmente desconectada do interior privado dos lotes.
Embora a construção da Fórmula de Adiron tenha decorrido de uma
demanda do mercado imobiliário e não dos próprios reguladores (no caso,
a Prefeitura), sua forma de operação se deu através de uma lógica similar
ao incentivo: para aumentar as áreas livres – o que, à época, era visto como
um benefício à cidade –, o empreendedor poderia construir mais e, assim,
ampliar a lucratividade do terreno. Assim como esse, há outros exemplos de
concessão de exceções à lei regular de uso e ocupação do solo em troca de
determinado comportamento do empreendedor privado nas décadas seguintes à Lei Geral de Zoneamento de 1972; em geral, o que ocorre nos diversos
casos é a manipulação do conceito de potencial construtivo como a principal
moeda de troca.
Destacam-se, sobretudo, as experiências de incentivos relacionados
à política ambiental e de preservação do patrimônio histórico, ao longo das
décadas de 1980 e 1990, e à política habitacional e de regularização fundiária,
após o Estatuto da Cidade, em 2001. O principal instrumento criado, nesse
sentido, foi a Transferência do Direito de Construir (TDC), definido no Estatuto da Cidade como:
Lei municipal, baseada no plano diretor, [que] poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar,
mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou
em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico,
ambiental, paisagístico, social ou cultural;
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social (art. 35).
O instrumento da TDC encontrava precedente em experiências de São
Paulo e Curitiba, como a da Lei Municipal n. 9.725, de 02/07/1984, que regulamentava os procedimentos para realização da transferência do potencial
construtivo de imóveis de caráter histórico ou de valor cultural, ambiental e
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paisagístico para incentivar a preservação de tais imóveis. Com a possibilidade de realizar a transferência para outro terreno do entorno, considerando
o coeficiente de aproveitamento da zona contígua mais permissiva, o proprietário teria seu direito de construir assegurado e a construção histórica ou
a área de relevância ambiental seria preservada. Além do incentivo através
da possibilidade de transferir o potencial construtivo, a lei também previa
outros incentivos fiscais, como a isenção do pagamento de taxas para aprovação de projetos de restauração dos imóveis e do IPTU para os imóveis residenciais preservados.
Enquanto a Fórmula de Adiron operava com base na premissa da ampliação do potencial construtivo de um terreno e a TDC, na de transportar esse
potencial para outra área, com a introdução do conceito de cobrança pelo
potencial construtivo adicional do terreno abriu-se uma nova forma de oferecer incentivos aos empreendedores privados. A Outorga Onerosa do Direito
de Construir (OODC) foi instituída com um caráter duplo de regulação da
produção do espaço urbano e arrecadação municipal (Cymbalista e Santoro,
2006). Com a definição de coeficientes de aproveitamento básico e máximo (e
não mais somente de um CA máximo), definiu-se a obrigatoriedade do pagamento de uma contrapartida para se alcançar o potencial construtivo máximo
do lote. O montante resultante dessa arrecadação seria destinado a um fundo,
que destinaria o valor arrecadado ao financiamento de obras públicas, como
transporte público e habitação de interesse social.
A isenção da OODC como forma de concessão de incentivo urbanístico
tornou-se popular como ferramenta dos governos locais para promover determinados usos ou formas de ocupação dos lotes, atuando diretamente sobre a
conta financeira dos empreendimentos imobiliários. A prática de redução ou
isenção do pagamento de outorga onerosa vem sendo utilizada para incentivar, por exemplo, a construção de edifícios destinados à habitação de baixa
renda em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), prédios sustentáveis
que reduzem o impacto negativo no meio ambiente ou, ainda, equipamentos
culturais, educacionais ou de saúde. Como o instrumento não tem um caráter
arrecadatório simplesmente, pois objetiva operar sobre a lógica de captura
e redistribuição das mais-valias fundiárias, não haveria justificativa para
cobrança de outorga de uma instituição que não visa o lucro.
No caso da promoção de atividades econômicas no território, a desoneração da OODC opera na lógica do incentivo urbanístico, melhorando a
conta do empreendedor imobiliário, quando a prefeitura abre mão de arrecadar parte da mais-valia de um empreendimento que inclua usos não residenciais, por exemplo. No entanto, alguns estudos indicam que a isenção ou
redução da outorga onerosa como ferramenta de incentivo a determinados
usos em locais específicos é limitada (Maleronka e Furtado, 2013). No caso
de São Paulo, esse incentivo normalmente é aplicado na fórmula de cálculo
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da outorga através de fatores que provocam o incremento ou a redução do
valor final, ou através da isenção total da contrapartida. Tanto no PDE de
2002, como na revisão de 2014, foram estabelecidos fatores sociais e de planejamento que interferem na fórmula. Os fatores sociais operam sobre o uso que
será licenciado e beneficia, por exemplo, habitações de interesse social e equipamentos sociais e institucionais. Já os fatores de planejamento dependem da
localização do terreno, de forma a incentivar ou coibir a produção imobiliário
em determinados locais da cidade.
Ao analisar a experiência de São Paulo após o PDE de 2002, Maleronka
e Furtado concluem que a utilização de tais fatores como forma de incentivo
para determinados usos em distritos escolhidos não é eficiente. No caso dos
fatores sociais, a isenção ou redução significativa da outorga para equipamentos sociais ou institucionais e para empreendimentos de habitação de
interesse social tem se mostrado insuficiente para orientar a produção imobiliária. O incentivo “só será efetivo se a rentabilidade do produto de interesse
social for superior à do produto alternativo, possibilitando que se pague mais
pelo terreno, no caso de empreendimentos de interesse social”, mas “a probabilidade de que isso aconteça é baixa, pois só se viabiliza nas situações incomuns onde os preços dos produtos vendidos ao segmento de mercado estejam
muito próximos daqueles de interesse social” (Ibid.: 19).
Já com relação aos fatores de planejamento, a prática revelou que o
mercado imobiliário não adentrou de forma significativa aqueles distritos
onde haveria redução da outorga, mas rapidamente consumiu os estoques
previstos nas áreas mais valorizadas, onde o fator de planejamento aumentava o valor da outorga como desincentivo. As autoras apontam que a principal explicação para a ineficiência da utilização da OODC como instrumento
de incentivo é que “a carga da OODC incide sobre o preço do terreno, portanto
sobre o proprietário, não afetando a decisão do empreendedor” (Ibid.: 18).
Acrescentam, ainda, que os principais determinantes de mudança de uso do
solo estão nos parâmetros definidos na lei de zoneamento e na disponibilidade de infraestrutura e equipamentos urbanos.
No novo PDE, de 2014, encontramos algumas inovações no sentido da
utilização de incentivos urbanísticos para obter resultados relacionados a
uma política de desenvolvimento econômico, incluindo a isenção de OODC.
O PDE define uma Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável que
inclui, conforme apontamos na seção anterior, a constituição de polos estratégicos de desenvolvimento econômico, centralidades lineares e polares,
polos de economia criativa, parques tecnológicos, polos de desenvolvimento
rural sustentável e zonas predominantemente industriais. Os polos estratégicos de desenvolvimento econômico correspondem às áreas ao longo de ferrovias ou avenidas periféricas da cidade, onde se objetiva atrair mais atividades
econômicas, ampliando as oportunidades de empregos. Assim, são definidos
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cinco polos, que correspondem a subsetores da Macroárea de Estruturação
Metropolitana. A ideia colocada no plano é de que cada polo seja objeto de um
projeto específico, em função da necessidade de identificação das vocações
econômicas locais e das intervenções urbanas necessárias para cada contexto.
No entanto, para dois deles – os subsetores Jacú-Pêssego e Cupecê –,
o PDE define incentivos autoaplicáveis, isto é, que já valem a partir da aprovação da lei do plano diretor, sem necessitar de lei específica. O incentivo
urbanístico proposto é a isenção total do pagamento da outorga onerosa para
alcançar o coeficiente de aproveitamento máximo de 4,0 e está vinculado,
pela primeira vez, à instalação de empreendimentos de uso não residencial
(arts. 362 e 363) – as isenções e reduções no cálculo de OODC propostas no
PDE de 2002 destinavam-se somente a equipamentos educacionais, culturais,
de saúde e afins, bem como a empreendimentos de habitação de interesse
social. Com os novos incentivos, o PDE de 2014 busca atrair atividades comerciais e de serviços e a construção de empreendimentos de uso misto pelos
incorporadores imobiliários para tais polos de desenvolvimento. A escolha
dos eixos das avenidas Jacú-Pêssego e Cupecê como locais onde o incentivo
é autoaplicável não é por acaso: tratam-se dos vetores incluídos na ideia do
Arco do Futuro, que constava na campanha do prefeito Fernando Haddad.
Além disso, o plano traça algumas estratégias de teor mais abrangente,
que buscam exercer impacto na cidade como um todo, e não somente em um
recorte como é o caso dos polos. É criado, por exemplo, um dispositivo que
limita o tamanho máximo de lote. Visando priorizar empreendimentos de
menor porte e, no que tange as atividades econômicas, o comércio de rua
em oposição aos grandes shopping centers, o PDE impõe a limitação de 10.000
m2 para o lote. Se na Lei Geral de Zoneamento de 1972 foram definidos parâmetros de frente e área mínimas, visando evitar a fragmentação excessiva do
território, no PDE de 2014 a lógica se inverte, com o objetivo de melhorar o
aproveitamento da infraestrutura instalada, incentivar pequenos proprietários e reduzir as situações de grandes empenas cegas causadas por empreendimento de grande porte. Esse limite, no entanto, foi ampliado para 20.000
m2 durante a tramitação do Projeto de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo na Câmara dos Vereadores, demonstrando ainda a força dos grandes
empreendedores sobre a atuação do legislativo.
Outro componente da estratégia de fomento ao desenvolvimento econômico do Plano Diretor está na proposta dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana. Os Eixos, que se assentam sobre a concepção de orientar
o adensamento junto ao sistema de transporte coletivo de média e alta capacidade e objetivam racionalizar o uso da infraestrutura e fomentar a descentralização das oportunidades de emprego, são compostos por um conjunto
complexo de dispositivos de inscrição territorial sistêmica. Embora a lógica
ainda esteja apoiada na ideia de concessão de exceções aos parâmetros e
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índices do zoneamento, os Eixos têm uma dimensão espacial de caráter mais
ordinário do que excepcional. A seguir, vamos analisar com mais atenção a
proposta dos Eixos e verificar o alcance de seu impacto, particularmente com
atenção à questão da promoção de atividades econômicas.

5.2.2 Os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana
A paisagem da cidade de São Paulo é hoje marcada pelo espraiamento de seu
tecido urbano e pelo adensamento irregular de suas construções. Grandes
bolsões de bairros residenciais bem localizados foram preservados, enquanto
áreas intensamente verticalizadas os circundam; torres esparsas pontuam
extensos bairros caracterizados pela horizontalidade de suas construções;
e um extenso território informal se prolonga às margens da cidade formal.
Com vistas à reversão desse quadro de desequilíbrio, o PDE de 2014 propõe
uma regulação do espaço urbano que reorienta o crescimento da cidade nas
proximidades da rede de transporte coletivo de médio e alta capacidade
através do controle de adensamento construtivo exercido pelo parâmetro do
coeficiente de aproveitamento.
O conceito não é novo. O debate urbanístico internacional vem, há
décadas, discutindo o modelo do Desenvolvimento Orientado ao Transporte
(TOD, do termo em inglês Transit Oriented Development), motivado por experiências como a de Curitiba na década de 1970. A proposta do TOD é promover
o adensamento de atividades urbanas – moradia, emprego e lazer – em uma
área a curta distância do transporte coletivo, de forma que o investimento
público em infraestrutura seja melhor aproveitado e o acesso ao sistema
de mobilidade da cidade seja maximizado. Cada experiência com TOD, em
diversas cidades no mundo, guarda suas particularidades com relação aos
instrumentos utilizados; no entanto, o dispositivo central para aplicação do
conceito é o controle de densidades: ao redor da rede de transportes, amplia-se a densidade permitida e, conforme se afasta, a densidade é reduzida.
Seguindo o conceito do TOD, foram criados os Eixos de Estruturação
da Transformação Urbana no PDE (Mapa 5.5). Os Eixos são conformados por
áreas de influência delimitadas ao longo dos corredores de ônibus e ao redor
das estações de metrô e trem (Figura 5.2), onde incide uma série de parâmetros
e incentivos que visam orientar o adensamento populacional e construtivo
que a cidade deve receber nos próximos anos para as proximidades do transporte público e, adicionalmente, garantir que essa transformação aconteça
com qualidade urbanística

(Figura 5.3).

Para isso, o coeficiente de aproveita-

mento máximo é majorado em relação ao restante do território municipal:
nos Eixos, o CA máximo é igual a 4, enquanto no restante da cidade, o CA
máximo equivale a 2.
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Mapa 5.5 Eixos de Estruturação da Transformação Urbana do PDE 2014
Área de influência
Área de influência (2016)

Fonte: Lei Municipal 16.050, 2014
Elaboração da autora, 2017
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Figura 5.2 Definição das áreas de influência dos Eixos
Fonte: São Paulo (cidade), 2015: 67

Figura 5.3 Diagrama dos incentivos para qualificação urbanística dos Eixos
Fonte: São Paulo (cidade), 2015: 68

Para que o adensamento não fosse somente construtivo, foi instituída
uma cota parte – similar ao dispositivo que Anhaia Mello havia tentado inserir para controlar o adensamento populacional nas leis parciais de meados do
século XX. Mas, diferente do que se colocava como questão na época de Anhaia
Mello – quando a discussão era sobre o valor máximo de adensamento –,
agora se instituem valores mínimos, que garantam o adensamento necessário
para aproveitar os investimentos públicos. A cota parte estabelece o número
mínimo de unidades habitacionais por lote em função da área do terreno e de
seu coeficiente de aproveitamento. De acordo com fórmula proposta no PDE,
244

com a cota parte de 20 m2/unidade, os novos empreendimentos residenciais
localizados nos Eixos deverão produzir unidades com área média de 80 m2.
Assim, além de controlar o adensamento populacional, o dispositivo da cota
parte, de caráter regulador e obrigatório, impõe certo padrão de unidades à
produção imobiliária, com foco em um mercado de baixa e média – e não alta
– renda. Como o valor é médio, o empreendedor poderia criar uma mistura
de tipologias, incluindo unidades maiores e menores do que os 80 m2, o que
também seria positivo do ponto de vista do incentivo à diversidade de perfil
de renda dos moradores9.
Além do adensamento construtivo e populacional, também são definidos parâmetros que visam incentivar uma tipologia que promova melhor interação entre o lote privado e o espaço público. Assim, o plano diretor avança
sobre um campo de ação tradicionalmente legado à matéria do zoneamento,
sob a justificativa da centralidade da estratégia para efetivação da visão de
desenvolvimento urbano pretendida pelo plano. Nesse sentido, em função da
autoaplicabilidade dos dispositivos, que não necessitam de outras peças legislativas para serem regulamentados, o plano busca superar a crítica histórica
ao plano discurso, como carta de boas intenções sem aplicação real sobre o
território.
Dentre os dispositivos criados para promover uma urbanização de
melhor qualidade, há alguns de caráter obrigatório e outros, discricionário.
A proibição de muros contínuos é um exemplo de um parâmetro obrigatório que visa criar condições para melhorar a relação entre espaços públicos e privados: em lotes com área superior a 5.000 m2, que equivale a um
terreno que ocupa metade de uma quadra padrão de 100 x 100 m, é proibida
a vedação com muro que exceda 25% da testada do lote. Já um exemplo de
parâmetro discricionário é o desincentivo à construção de vagas de garagem
no empreendimento. Embora não exista nenhuma limitação ao número de
vagas, agora sua área passa a ser incluída na conta de áreas computáveis
quando ultrapasse 1 vaga por unidade habitacional ou 1 vaga a cada 70 m2 de
área construída de uso não residencial. Antes, a área destinada ao estacionamento de automóveis não era contabilizada e, por isso, não onerava os custos;
com a nova regulação, o empreendedor poderá continuar fazendo quantas
vagas desejar, porém mediante contrapartida da outorga onerosa, já as vagas
entrarão na conta da outorga.

9 Vale destacar que, na revisão da lei de zoneamento, foi inserido um dispositivo que altera
esses parâmetros por um período de três anos (improrrogável) após a entrada em vigor do zoneamento. O artigo 174 da Lei Municipal 16.402/2016, em suas disposições finais, determina a ampliação da cota parte nos Eixos para 30 m2, de forma que a área média das unidades passasse a
120 m2, e permite a instalação de uma vaga a cada 60 m2 de área construída computável. Assim,
sob a justificativa de estimular a construção civil em um período de crise econômica, a exceção
permite que a produção nos Eixos se aproxime do padrão de mais alta renda que o mercado
imobiliário tem maior interesse em produzir.
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Para fomentar uma política de descentralização do emprego que estivesse alinhada com projeto estruturante de organização do território determinado pelos Eixos, foram também criados incentivos para promover atividades econômicas nessas áreas, de forma que não se tornassem apenas eixos
de adensamento construtivo e populacional, mas sim novas centralidades de
comércio e serviços – centralidades polares, no caso do entorno das estações
de metrô e trem, e lineares, no caso dos corredores de ônibus. Destacam-se,
nesse sentido, os incentivos para empreendimentos de uso misto, isto é, cujas
edificações abriguem usos residenciais e não residenciais, e os incentivos
para fachadas ativas, entendidas como a inserção de usos não residenciais
no nível térreo, que possam ativar a interface entre o lote privado e a calçada.
O instrumento tradicional de planejamento zonal, conforme vimos no
capítulo 2, foi estruturado a partir da ideia de segregação dos usos na cidade
– motivada, por um lado, pela pressão da elite que buscava preservar seus
bairros residenciais e, por outro lado, pela necessidade de separação de usos
considerados incômodos, como o industrial. Para implementar um modelo
de ocupação do território com usos mistos, é preciso, portanto, superar a
tradição do instrumento zonal que separa totalmente os usos na cidade. Além
disso, é preciso também promover uma alteração no produto imobiliário que
o mercado se acostumou a fazer, que oscila entre a torre exclusivamente residencial isolada no lote e o condomínio fechado, que inclui residência e outros
serviços disponíveis aos moradores do condomínio, mas de forma segregada
da vida urbana.
Para romper com esses padrões, é proposto, nos Eixos, um incentivo
para implantação de uso misto dentro do lote: a área ocupada por uso não
residencial, até o limite de 20% da área computável do empreendimento, não
é considerada computável. Na prática, isso significa que, se o empreendedor
incluir uma área a ser ocupada por comércio ou serviços em sua edificação, ele
poderá construir mais área residencial, ampliando o potencial construtivo do
terreno. Em outras palavras, o empreendedor não precisará abrir mão de área
residencial (que presumidamente é sua principal fonte de lucro) para implantar áreas não residenciais, pois elas não serão consideradas computáveis.
Além do incentivo ao uso misto de forma geral, há também o incentivo
específico à tipologia com fachada ativa: em lotes com testada superior a 20
metros, a área destinada a usos não residenciais, que se localiza no nível da
rua e com acesso direto à calçada, não será computável até o limite de 50%
da área do terreno. Com esse incentivo, espera-se promover um modelo de
ocupação que não somente apresente uso misto, como também aproxime o
comércio e o serviço da vida urbana nas ruas. Ao incentivar esse modelo, por
exemplo, o plano também promete incentivar o comércio de rua nas áreas
dos Eixos.
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Em ambos os casos, no entanto, os dispositivos constituem um estímulo, e não uma obrigatoriedade, para que o mercado ofereça mais áreas
para comércio e serviços – e, em especial, para o varejo de rua – nesses territórios de transformação da cidade. Refletindo sobre o possível impacto de
dispositivos obrigatórios ou incentivados, Silva aponta que:
(...) deixar a cargo do mercado imobiliário a adesão a condicionantes de
melhores resultados urbanísticos pode não lograr na efetivação do que se
pretende em relação a esses eixos. Se o interesse público é que nos eixos seja
promovida maior diversidade de usos, diversidade social, qualidade do espaço
público, melhor interação entre edifícios e espaço público, melhores condições
para o usufruto do pedestre, (...) é necessário criar instrumentos e exigências
efetivas para que isto aconteça (Silva, 2014: 274).
Podemos supor, nesse sentido, que mais dispositivos deveriam ter caráter
obrigatório para efetivar a visão das fachadas ativas e garantir espaços para
usos não residenciais nos Eixos. Na revisão do zoneamento, que sucedeu o
PDE, essa análise parece ter sido incorporada: ao detalhar a regulação dos
Eixos, é incluída a obrigatoriedade da fachada ativa em, no mínimo, 25% da
testada do lote para aqueles terrenos entre 10.000 e 20.000 m2. Porém, para
lotes menores, a fachada ativa permanece como incentivo. Diferente do caso
do Adiron, em que a criação do incentivo partiu de uma demanda e consequente negociação com o mercado imobiliário, a construção desse pacote de
incentivos partiu do corpo técnico da Prefeitura, o que coloca em cheque o
potencial interesse do mercado em aderir aos incentivos.
Os incentivos, no entanto, são vantajosos para a produção imobiliária.
Em artigo que relata a metodologia utilizada para desenhar cenários de viabilidade de instalação de empreendimento verticais nos Eixos, Borges e Ignatios, da SP-Urbanismo, afirmam que, “com a utilização dos diversos incentivos previstos (tipologias incentivadas, doações por meio de transferência de
potencial construtivo, fruição pública, uso misto), o custo de outorga onerosa
para o empreendedor pode cair mais de 50%” (Borges e Ignatios, 2015: 7). Além
disso, “com o aumento do potencial construtivo dos terrenos, terrenos menores e mais fáceis de serem incorporados se tornam mais viáveis, intensificando o uso ao longo destes Eixos” (Ibid.: 10). Campagner, que realiza entrevistas com representantes de quatro incorporadoras do mercado imobiliário
para verificar a aderência do setor à nova tipologia incentivada pelo PDE
nos Eixos, afirma que “todos os depoimentos apontam que os incentivos de
outorga onerosa oferecidos em troca da fachada ativa são relevantes e todos
os representantes do mercado imobiliário entrevistados [já tinham] projetos
sendo estudados nos Eixos, com exceção da Tecnisa” (Campagner, 2016: 169).
A empresa Urban Systems, sob encomenda do Secovi (órgão de
representação do mercado imobiliário) e da ACSP (órgão de representação
dos comerciantes), realizou uma avaliação sobre a demanda de produção
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de fachada ativa com uso não residencial nos territórios demarcados como
Eixos. Na apresentação, durante a Convenção Secovi 2015, o representante da
Urban Systems reafirma as vantagens dos incentivos para o setor imobiliário,
lançando a hipótese de que os empreendedores imobiliários “[seriam] induzidos a aproveitar o incentivo máximo independentemente da existência ou
não de demanda para áreas comerciais na fachada ativa, uma vez que essa
implantação representa baixo impacto em relação ao custo total da obra e
pode gerar mais receita” (Assumpção/Urban Systems, 2015: slide 40).
Ao relatar os resultados do estudo – aos qual não tivemos acesso integralmente –, Assumpção aponta que as áreas estudadas como amostras (eixos
Butantã, Jardins e Santo Amaro) possuem uma demanda de área construída
comercial variando entre 7% e 11,5% da área construída máxima. Considerando que o acréscimo de potencial construtivo que o empreendimento receberia com os incentivos seria equivalente a 12,5% da área construída total,
concluem que, “na maioria dos casos analisados, não [haveria] demanda para
aproveitamento do incentivo máximo previsto na lei” (Ibid.: slide 40).
A falta de demanda para ocupar a nova área disponível para usos não
residenciais pode trazer resultados que vão na direção contrária à intenção
demonstrada na proposta dos Eixos do PDE de 2014. Sem demanda, parte significativa dessas áreas pode ficar desocupada, gerando espaços vazios junto ao
nível da rua e reduzindo, assim, o dinamismo que se pretendia promover em
primeiro lugar. Uma saída para esse impasse seria acrescentar, aos estímulos
direcionados à produção imobiliário, outros incentivos que incidissem sobre
os comerciantes, como os incentivos fiscais mencionados na seção anterior –
IPTU e ISS.
Para além dos incentivos fiscais, Campagner (2016) acrescenta ainda
outros fatores que têm maior peso na decisão locacional do setor varejista. A
autora realiza uma série de entrevistas com agentes econômicos do mercado
imobiliário e do setor de comércio e serviços para sua pesquisa, em que investiga a possibilidade de aderência do varejo à política dos Eixos. Os representantes do setor do varejo entrevistados são unânimes ao indicar a relevância
dos seguintes fatores: presença de demanda alinhada com o perfil da loja ou
serviço; dimensão do fluxo que passa pelo local; qualidade do espaço público,
como as ruas e calçadas próximas; variedade de lojas existentes; e, por fim,
aspectos burocráticos relacionados à facilidade de obtenção do licenciamento
e da aprovação do projeto.
A proposta dos Eixos, incluindo seus dispositivos obrigatórios e discricionários, dialoga com alguns desses pontos. Particularmente, destaca-se o
fato da proposta dos Eixos basear-se no adensamento construtivo e populacional em suas áreas de influência, o que pode servir como incentivo à localização do varejo, em função da ampliação do fluxo de pessoas na região – não
somente daqueles que passarão a morar nessas áreas, como também daqueles
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que devem atravessar a região durante o dia, considerando que as áreas de
influência estão associadas à rede de transporte de média e alta capacidade
da metrópole. Em segundo lugar, os Eixos incentivam o produto imobiliário a
incluir áreas para uso não residencial, ampliando a oferta de área disponível
ao varejo nesses territórios onde será promovido o adensamento populacional. Além disso, outros incentivos, como a doação de parte do terreno para
fruição pública ou para calçadas, podem gerar melhorias na qualidade do
espaço público, o que também serve de atrativo para o fluxo de pessoas e,
consequentemente, para o setor de comércio e serviços. Porém, tratam-se de
mecanismos que podem interferir somente indiretamente na decisão de localização do comércio e do varejo, e possivelmente no médio ou longo prazo – os
incentivos indicados no plano diretor e no zoneamento continuam atuando
diretamente somente sobre a lógica da produção imobiliária.
O sucesso da proposta dos Eixos e dos incentivos criados depende da
atuação de dois agentes econômicos, conforme verificamos: o mercado imobiliário, responsável pela produção dos novos lançamentos privados e sobre
quem os incentivos incidem diretamente; e o setor terciário. Até aqui, levantamos algumas questões relacionadas à existência de demanda, aos fatores
que motivam as escolhas locacionais do varejo e à atratividade dos incentivos
para as incorporadoras. No entanto, a hipótese dos Eixos deve ser também
problematizada levando em consideração uma análise conjunta da territorialização atual tanto do setor de comércio e serviços, como do setor imobiliário.
O mapeamento dos lançamentos residenciais disponibilizado pela
Embraesp, de 1985 a 2013, revela que há uma expansão significativa da produção imobiliária em direção às áreas mais periféricas da cidade (Mapa 5.6). No
período de 1985 a 1995, essa produção concentrou-se no vetor sudoeste, com
destaque aos polos no Morumbi e em Moema e no corredor que se estende
do Planalto Paulista ao Sumaré. Já no intervalo de 2006 a 2013, apesar de
os lançamentos permanecerem intensos nesses mesmos polos e vetores, há
também uma expansão para outros polos na região metropolitana, como
em Alphaville (Barueri), São Caetano e Santo André, e dentro do município,
notadamente na Zona Leste, em um vetor que vai da região da Mooca à Vila
Matilde, passando pelo Tatuapé.
Em um primeiro momento, podemos observar que há pouca correspondência entre as áreas de maior concentração de lançamentos entre 2006
e 2013 e a localização dos Eixos, especialmente nas áreas mais afastadas do
centro expandido, como na Zona Norte (onde há pouca atuação do mercado)
e na Zona Oeste (onde o mercado permanece concentrado no Morumbi). No
centro expandido, notamos que as principais concentrações de atuação do
mercado também estão fora dos Eixos, embora acabem por abrangê-los, como
os núcleos de Moema, Vila Mariana e Sumaré. Na Zona Leste, há um certo
deslocamento da mancha de concentração dos lançamentos residenciais em
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Mapa 5.6 Expansão territorial dos lançamentos imobiliários residenciais
Fonte: lançamentos: Embraesp, 1985-2013 (base de dados do CEM/USP); eixos: Lei Municipal
16.050, 2014; operações urbanas: SP-Urbanismo/PMSP, 2016
Elaboração da autora, 2017
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relação às áreas dos Eixos no Tatuapé, e praticamente não se verifica atuação
do mercado para além dessa região, com exceção do centro de Itaquera.
Essa observação permite levantar uma questão sobre a possibilidade
de efetivação da política de incentivos dos Eixos nas áreas mais periféricas e
de baixa renda. Se não há interesse do mercado imobiliário em atuar nesses
setores, provavelmente não haverá transformação desses Eixos periféricos no
sentido desejado pela política, com ampliação de oportunidades de moradia
e de trabalho em edifícios verticalizados e com fachada ativa. A proposta dos
Eixos não será a política que permitirá a estruturação de novas centralidades
lineares nesses territórios vulneráveis, onde justamente é preciso ampliar a
oferta de emprego.
Quando observamos a territorialização dos usos comerciais e de serviços sobre as zonas demarcadas como Eixos no zoneamento de 2016, dada a
variedade de situações, há ainda mais argumentos para que fossem consideradas as especificidades de cada região da cidade na definição da política dos
Eixos e de seus incentivos

(Mapa 5.7).

Em casos como o da avenida Paulista

(Figura 5.4), por exemplo, onde a ocupação do solo já está consolidada com uso

de comércio e serviço na tipologia incentivada pelos dispositivos do PDE para
os Eixos, haverá pouca alteração nos próximos anos.
Em outras avenidas do centro expandido, como a avenida Jabaquara
(Figura 5.5),

verificamos um tecido em transformação, onde há edifícios simi-

lares à tipologia incentivada nos Eixos, mas de forma esparsa, além de uma
intensa atividade comercial em padrão horizontal de ocupação. Ainda sobre
a avenida Jabaquara, podemos observar que se trata de uma área muito
próxima às regiões de maior atuação do mercado imobiliário e que não há
outros polos de varejo significativos em seu entorno imediato, o que nos leva
a supor que a política do Eixos será efetiva em territórios similares a esse,
tanto em termos de adoção da tipologia incentivada, como na promoção de
atividades econômicas nas fachadas ativas – a atenção deve recair, nesses
casos, sobre a probabilidade de desestruturação do comércio já existente na
própria avenida.
Por outro lado, encontramos em regiões mais periféricas alguns exemplos de centralidades comerciais existentes que foram demarcadas como
Eixos, mas que não estão nos vetores de atuação do mercado imobiliário.
Alguns exemplos são as avenidas Cupecê (Figura 5.6) e M’Boi Mirim (Figura 5.7),
ambas na Zona Sul da cidade. Como podemos notar no mapeamento das atividades comerciais, essas avenidas cumprem o papel de estruturar o comércio
local, concentrando os estabelecimentos de varejo e serviços de bairro, que já
operam no modelo das fachadas ativas, ainda que não sejam verticalizados.
Apesar de não estarem localizados, ao menos nesse primeiro momento,
nos vetores de atuação do mercado, se a política dos Eixos “der certo” nesses
territórios, os novos empreendimentos do mercado imobiliário destruirão

251

Mapa 5.7 Eixos de Estruturação da Transformação Urbana e lotes de uso comercial
Área de influência dos Eixos do zoneamento de 2016
Lotes de uso comercial

Fonte: zonas de Eixos: Lei Municipal 16.402, 2016; uso comercial: TPCL/PMSP, 2012
Elaboração da autora, 2017
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o tecido comercial local já estabelecido. Caso adotem os incentivos, haverá
espaço para o comércio, porém este será provavelmente destinado a redes
de varejo de maior porte – dificilmente os antigos comerciantes da área se
apropriarão desses espaços. E, caso os novos empreendimentos não adotem
os incentivos (afinal, não são obrigatórios), sequer haverá área para atividades econômicas, conformando um cenário em que os Eixos poderão ter um
efeito negativo na distribuição das atividades econômicas, ao desestruturar
as atividades preexistentes e substituí-las por empreendimentos imobiliários
residenciais.
Nas regiões mais afastadas do centro expandido, encontramos outros
casos em que a área de influência dos Eixos tem pouca ou nenhuma atividade comercial preexistente, porém há alguma centralidade linear muito
próxima em ruas paralelas. Encontramos essa situação em trechos das avenidas Anhaia Mello (Figura 5.8) e Radial Leste (Figura 5.9), por exemplo, ambas na
Zona Leste. Nesses casos, cabe se questionar, por um lado, se haverá demanda
para outro polo comercial tão próximo; ou, por outro lado, se o desenvolvimento de uma nova centralidade comercial nesses Eixos resultará na desestruturação dos polos próximos existentes. De uma forma ou de outra, como
são áreas também afastadas das regiões de atuação do mercado imobiliário,
podemos supor que a proposta dos Eixos, conforme descrita no plano, terá
pouca efetividade na transformação da paisagem e na ampliação da oferta de
emprego no curto prazo.
Podemos apontar, assim, duas considerações gerais sobre a política dos
Eixos e sua relação com a distribuição de atividades econômicas na cidade.
Primeiro, verificamos que o modelo de transformação pretendido só deve sair
do papel se o mercado imobiliário aderir à proposta. Com a inclusão de dispositivos referentes ao uso misto e à inserção de fachadas ativas que são incentivos, e não exigências, a existência de espaços para usos não residenciais
nos novos empreendimentos dos Eixos dependerá do interesse da produção
privada do mercado em adotar os incentivos ou não. Campagner coloca que
“algumas falas [de representantes do mercado imobiliário] destacam que,
apesar do incentivo, pode haver uma recusa da fachada ativa em empreendimentos nos eixos estudados, por se tratar apenas de um incentivo e não de
obrigatoriedade” (Ibid.: 170).
Isso se dá, pois, em geral, os incentivos urbanísticos operam através
da manipulação do potencial construtivo, incidindo somente sobre a lógica
de lucro do mercado imobiliário, mas não dos próprios comerciantes ou
prestadores de serviços – o que pode se mostrar uma limitação ao alcance
da estratégia dos incentivos urbanísticos. Um reflexo disso está na diferença
que assumem os agentes econômicos relacionados ao comércio e ao serviço,
que não atuam diretamente nos processos de elaboração de leis urbanísticas
e tampouco participam de conselhos municipais relacionados ao tema. Já o
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Figura 5.4 Avenida Paulista
Fonte: eixos: Lei Municipal 16.050, 2014; uso comercial: TPCL/PMSP, 2012; fotos: Google Street View
Elaboração da autora, 2017
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Figura 5.5 Avenida Jabaquara
Fonte: eixos: Lei Municipal 16.050, 2014; uso comercial: TPCL/PMSP, 2012; fotos: Google Street View
Elaboração da autora, 2017
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Figura 5.6 Avenida Cupecê
Fonte: eixos: Lei Municipal 16.050, 2014; uso comercial: TPCL/PMSP, 2012; fotos: Google Street View
Elaboração da autora, 2017
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Figura 5.7 Avenida M’Boi Mirim
Fonte: eixos: Lei Municipal 16.050, 2014; uso comercial: TPCL/PMSP, 2012; fotos: Google Street View
Elaboração da autora, 2017
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Figura 5.8 Avenida Anhaia Mello
Fonte: eixos: Lei Municipal 16.050, 2014; uso comercial: TPCL/PMSP, 2012; fotos: Google Street View
Elaboração da autora, 2017
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Figura 5.9 Avenida Radial Leste
Fonte: eixos: Lei Municipal 16.050, 2014; uso comercial: TPCL/PMSP, 2012; fotos: Google Street View
Elaboração da autora, 2017
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CAP. 5
INCENTIVAR

mercado imobiliário possui cadeiras reservadas em todos os conselhos que
lidam com a política urbana e permanece presente e intensamente conectado
aos debates que envolvem a elaboração do plano diretor e do zoneamento da
cidade.
Nossa segunda consideração se refere à aplicação da proposta dos
Eixos nos tecidos urbanos mais periféricos da cidade. Como vimos, a territorialização do comércio e dos serviços já se dá, majoritariamente, através
de corredores, ao longo de ruas e avenidas dispersas pela cidade. Parte dos
Eixos demarcados coincide com esses vetores de atividade econômica local,
sem apresentar, portanto, nenhuma novidade quanto à distribuição preexistente dessas atividades. Nessas áreas, a substituição do comércio e dos
serviços locais por novos espaços no térreo de empreendimentos imobiliários
deve exercer, portanto, um impacto nulo ou muito pequeno em termos da
distribuição das atividades econômicas pelo território. A atração à produção
imobiliária pode inclusive gerar o efeito contrário ao esperado, caso as incorporadoras decidam não adotar os incentivos para uso misto, promovendo,
assim, a troca do uso de tais corredores de comércio por novos empreendimentos exclusivamente residenciais, desestruturando as atividades já instaladas nessa periferia consolidada.
Embora seja constatada somente uma “tênue” interface entre a regulação dos Eixos e a promoção de atividades comerciais e de serviços na cidade,
conforme aponta Campagner (2016), podemos defender que se trata provavelmente da interface possível para um instrumento que, historicamente, se
consagrou por regular a produção construtiva da cidade. Nesse sentido, os
Eixos de fato avançam ao fomentar uma tipologia de empreendimento imobiliário com usos mistos e não residenciais no térreo. No entanto, é preciso
atentar para a possibilidade de tal política provocar um efeito inverso, considerando que se tratam somente de incentivos, sobretudo nos bairros mais
periféricos. Para isso, precisamos nos aprofundar no entendimento acerca
das atividades econômicas nesses territórios, de forma a evitar que a aplicação dos instrumentos de planejamento urbano resulte no desmonte das dinâmicas preexistentes em prol da ação do mercado imobiliário.
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A distribuição das atividades econômicas no território intraurbano e, consequentemente, das
oportunidades de trabalho e emprego, determina a estrutura de deslocamentos pela cidade. Em
uma visão funcionalista, isso significa que uma distribuição mais equilibrada pode promover um
aproveitamento melhor da infraestrutura, evitando sua saturação. Já na perspectiva do direito à
cidade, uma distribuição menos desigual das atividades econômicas e do emprego permite um
horizonte de maior acesso e possibilidade de usufruto da cidade aos seus diferentes moradores.
Refletindo, portanto, sobre a descentralização das atividades econômicas como objetivo a
ser perseguido pelas políticas públicas no sentido de promover uma cidade mais funcional e, principalmente, justa, lançamos como desafio a esta pesquisa a construção de um balanço crítico das
experiências de planejamento urbano que buscaram orientar a localização dessas atividades na
cidade, refletindo sobre o alcance e as limitações dos instrumentos e estratégias. Ao final de uma
trajetória que se iniciou com uma revisão dos planos diretores e leis de zoneamento propostos para
a cidade de São Paulo desde meados do século XX até os dias hoje, passando por investigações acerca
da territorialidade das atividades econômicas e análises de estudos de casos específicos, pudemos
identificar quatro estratégias principais, que organizam o núcleo central desta dissertação.
Primeiro, colocamos em evidência como a questão da localização e da promoção de atividades econômicas apresenta-se, em muitos casos, a partir de seu reverso, isto é, da intenção de
restringir tais usos para que seja possível garantir a preservação de outras funções urbanas. Esse
é o caso da captura do zoneamento municipal como instrumento de preservação dos bairros residenciais da elite através da proibição da instalação de usos não residenciais considerados incômodos. Destacamos também a construção do zoneamento industrial metropolitano, pelo governo
estadual, como uma faceta da política de preservação ambiental que havia sido inaugurada com
regulações referentes ao controle da poluição e à proteção das áreas de mananciais
Segundo, apresentamos a estratégia de utilização do instrumento zonal como forma de
garantia de uma reserva de terras para a atividade industrial. Por um lado, investigamos a
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construção e as transformações das zonas industriais nas três versões do
zoneamento do município (1972, 2004 e 2016), revelando como se buscou, de
forma geral, delimitar aquelas áreas onde as indústrias já estavam instaladas, apenas para preservar o parque industrial ativo, não para atrair novos
estabelecimentos. Por outro lado, retomamos nossa análise do zoneamento
industrial metropolitano (1978) para expor a estratégia do governo estadual
de reservar terras ainda vazias para ampliar a atividade industrial na Grande
São Paulo, ainda que essa política excluísse as indústrias altamente poluidoras e de maior porte, incentivando aquelas de “vocação metropolitana”. Ainda
nesta perspectiva, introduzimos o caso do Polo Industrial de Itaquera, onde o
instrumento zonal cumpre papel importante, ainda que não suficiente, para
desencadear um processo de ocupação por indústrias de um território caracterizado pela pouca oferta de empregos.
Terceiro, destacamos a importância dos investimentos públicos diretos em infraestrutura como forma de atrair novos estabelecimentos e constituir centralidades no território. Vimos como esses investimentos podem
ser planejados de forma sistêmica, como é o caso da rede de equipamentos
públicos e da infraestrutura de transporte, ou através de projetos específicos, como os distritos industriais, parques tecnológicos e operações urbanas.
Destacamos as propostas dos planos diretores para investimentos públicos
relacionados à promoção de atividades econômicas e as confrontamos com
a distribuição real das atividades e do emprego, revelando como os planos
urbanos ainda são pouco influentes no processo decisório sobre os investimentos do Estado e, consequentemente, como têm pouco impacto na descentralização do emprego. As Praças de Serviços do Plano Diretor de 1985, assim
como o próprio plano, não se concretizaram; as propostas de distritos industriais, tanto municipais como estaduais, ficaram no papel; e as operações
urbanas que “deram certo” acabaram por exacerbar a concentração das atividades econômicas no vetor Sudoeste, sem se viabilizar nos territórios onde
era necessário atrair mais emprego, como em Itaquera.
Quarto, investigamos a estratégia de atrair atividades econômicas
através da concessão de incentivos. Registramos, primeiramente, o uso dos
incentivos fiscais, que se popularizou sobretudo nas políticas estaduais,
tendo sido aplicado no município de São Paulo pela primeira vez nos Programas de Incentivos Seletivos da Zona Leste. Os incentivos fiscais tornam-se
instrumento de planejamento urbano quando se associam à demarcação de
um perímetro territorial de exceção. No entanto, a divisão tributária entre os
entes da federação cria limitações ao alcance dessa política na escala municipal, sendo mais efetiva para atração de grandes empresas de serviços do
que estabelecimentos da indústria de transformação. Investigamos, também,
a criação de incentivos urbanísticos para promover atividades econômicas
em determinados locais da cidade, com a flexibilização de parâmetros de uso
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e ocupação do solo e a redução ou isenção da Outorga Onerosa do Direito
de Construir, nos aprofundando na proposta dos Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana do PDE de 2014.
Ao longo da pesquisa, foi possível identificar uma série de dualismos
que determinam caminhos possíveis para as políticas do Estado, empreendidas através dos instrumentos de planejamento urbano, no sentido de orientar a localização das atividades econômicas. Reconhecê-los é importante para
ampliar a ciência sobre as escolhas a serem feitas na formatação e aplicação
dos instrumentos, entendendo que resultam necessariamente de tensões e
disputas sobre a cidade e o Estado. Ao analisar as propostas de investimentos
públicos, percebemos que há alternativas de ações de impacto sistêmico sobre
o território urbano e aquelas que se caracterizam como recortes e investimentos de exceção, que priorizam determinado setor da cidade. Na reflexão sobre
o instrumento zonal, notamos que é possível demarcar áreas ex-post, isto é,
onde determinado uso já está instalado e o zoneamento somente reafirma a
situação existente, ou ex-ante, onde a área ainda não é ocupada de determinada forma, mas onde se quer incentivar que seja. De forma geral, há alternativas a perseguir em termos de políticas públicas para, por um lado, regular
e proteger as atividades existentes e, por outro lado, promover e atrair novas
atividades. Finalmente, é preciso refletir se o instrumento está proibindo o
que não se quer, como no caso da restrição aos usos econômicos nas zonas
exclusivamente residenciais, ou incentivando o que se quer, como nos Eixos do
PDE de 2014. Nesse mesmo sentido, observamos que o papel do Estado pode
oscilar entre posições mais reguladoras ou empreendedoras, na medida em que
se desloca de políticas restritivas para outras incentivadoras.
Nesse percurso, identificamos algumas potencialidades pouco debatidas no âmbito da literatura sobre o planejamento urbano no Brasil. Podemos destacar, por exemplo, o caso do surgimento de indústrias na região
de Itaquera onde, desde a década de 1970, os instrumentos de planejamento
urbano buscam promovê-las. Ainda que não tenham alterado de forma significativa a geografia do emprego na cidade, é um caminho que deve ser melhor
estudado e debatido. No entanto, o balanço que pudemos realizar nos mostrou
mais limitações da utilização de planos diretores e leis de zoneamento para
promover atividades econômicas do que conquistas. Assim, à questão de
Vainer (2001) sobre o que o pode o poder local, nos questionamos sobre o que
pode o instrumento de planejamento urbano (sob a alçada do poder local).
Apresentamos algumas reflexões gerais a seguir, de forma sintética e com o
ensejo de fomentar um debate ampliado sobre esses desafios, tanto no espaço
acadêmico e teórico, como no campo da prática profissional.
Uma das limitações centrais aos instrumentos de planejamento urbano
que estudamos é o fato de serem capazes de influenciar muito mais a produção imobiliária do que as demais atividades econômicas, como o comércio
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e a indústria. Isso se dá, porque os instrumentos de planejamento urbano,
conforme foram historicamente constituídos, orientam as formas de produção
da cidade e o setor imobiliário é aquele que tem seus mecanismos de valorização e aumento de lucro diretamente relacionados com esse processo. Assim,
são justamente esses atores que têm maior participação nas etapas de formulação dos instrumentos. Já para as empresas dos setores de comércio, serviços
e indústria de transformação, sua equação de valorização é impactada por
outros componentes, como fluxo de consumidores e a carga tributária. Esses
aspectos, no entanto, somente podem ser direcionados pelo planejamento
urbano de forma indireta. Especificamente, com relação aos incentivos, vimos
como os tributos municipais têm pouco impacto nas contas das empresas, à
exceção do ISS sobre empresas de serviços. Assim, a regulação urbanística
é, para esses atores, pouco relevante – esse instrumento só causa impacto
quando proíbe ou restringe a localização dessas atividades, sem conseguir,
em outro sentido, incentivá-las.
Por sua vez, investimentos diretos em infraestrutura parecem exercer
mais impacto do que a regulação urbanística na definição da localização dos
estabelecimentos de uso não residencial. Contudo, conforme vimos, o plano
diretor, que seria o instrumento de planejamento urbano com a competência
de organizar esses investimentos, é ineficaz. Um dos desafios que se coloca,
portanto, é o de buscar alternativas para que o planejamento urbano possa
interferir de maneira mais efetiva no processo decisório acerca dos investimentos, atuando como parâmetro de referência na disputa pelos fundos públicos. Outro obstáculo é a própria gestão e propriedade da terra: como vimos
ao longo do trabalho, uma das saídas para a condução de uma política mais
efetiva na orientação da localização das atividades econômicas seria a constituição de equipamentos ou distritos (industriais ou para outras atividades) em
terrenos de propriedade pública e sob gestão pública, inclusive programática.
Por fim, as experiências estudadas também revelaram que as regulações urbanísticas dialogam mais com grandes empresas do que a com a
pequena indústria ou comércio. No caso das indústrias, por exemplo, a estratégia de reservar terras se aplica somente àqueles estabelecimentos de maior
porte. Na última revisão do plano diretor e zoneamento, foi incluída a Zona
de Desenvolvimento Econômico (ZDE) para tentar enfrentar essa questão, ao
prever tipologias mais adensadas, em lotes menores e com uso misto, que
caracteriza a inserção da pequena indústria, mas, ainda assim, a demarcação
dessas zonas é restrita a alguns territórios, sem abranger os pequenos estabelecimentos industriais que se espalham pelo tecido dos bairros e exercem
um papel importante em termos de descentralização das oportunidades de
trabalho e de aproximação do emprego à moradia.
Com relação ao comércio, vimos como a proposta dos Eixos não considera o pequeno comércio local preexistente, sobretudo nas ruas dos bairros
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mais periféricos, e, ao inserir incentivos que dependem da adoção do mercado
imobiliário, acabam por priorizar redes de varejo que têm maior possibilidade de inserção formal nesses empreendimentos. Por outro lado, o novo
zoneamento buscou apoiar o comércio local com dispositivos que permitem a
regularização de uma parcela significativa de estabelecimentos de pequeno
porte, sobretudo nos tecidos mais periféricos da cidade, com a dissociação
entre o licenciamento do estabelecimento e a necessidade de regularidade da
edificação, assim como com a dispensa de vagas de estacionamento e espaço
para carga e descarga para usos não residenciais em lotes pequenos.
Isso nos leva a indicar como questão para futuras pesquisas uma investigação mais detalhada acerca desse comércio e, particularmente, dessa
indústria de pequeno porte na cidade e sobre sua inserção em uma periferia que, agora, já podemos considerar consolidada, dada a oferta de infraestrutura e a diversificação dos usos. Políticas de promoção (e proteção) dessa
pequena indústria – seja através do incentivo à formação de cooperativas; da
provisão de equipamentos públicos de uso coletivo, como centros de logística ou oficinas; ou da previsão de espaços para atividades econômicas em
empreendimentos de habitação de interesse social – poderiam nos aproximar
das perspectivas teóricas e práticas mais progressistas sobre o desenvolvimento econômico local, como vimos no capítulo 1.
Este trabalho montou um balanço das estratégias empreendidas (ou
pretendidas) pelos planos diretores e leis de zoneamento para orientar a localização de atividades econômicas na cidade, apontando, tanto quanto possível,
sua efetividade. Para encerrar, é preciso fazer uma última consideração, que
permeou todo o percurso da pesquisa e que, sem solução, serve como dilema
a ser debatido em conjunto: como o Estado não é aquele que desenvolve as
atividades econômicas, mas sim o setor privado, sua forma de atuação possível para promover a descentralização dessas atividades pelo território é através da criação de estímulos. Esses incentivos devem, portanto, ser direcionados ao investidor privado, oferecendo-lhes benefícios em alguma medida, na
expectativa de, indiretamente, ampliar as oportunidades de emprego para o
trabalhador. Porém, como podemos avaliar se os objetivos a serem alcançados com determinada política estão mais alinhados ao interesse público (de
descentralizar as atividades e oportunidades de emprego) do que ao interesse
privado dos empresários? Além disso, ao promover melhorias ou oferecer
incentivos que sirvam para atrair empresas para locais com pouca oferta de
emprego, como podemos garantir que os novos valores de localização não
resultem na desestruturação dos tecidos locais ou na expulsão da população
moradora da região? Para ampliar a massa crítica necessária para enfrentar tais impasses, acreditamos ser importante fomentar mais pesquisas no
campo que se estabelece na interface entre o desenvolvimento econômico e
social e os instrumentos de planejamento urbano.
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