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RESUMO 
Um desafio comum das cidades é coordenar iniciativas de intervenção urbana e seus meios de 
financiamento. Planos não saem do papel por falta de recursos. Essa é uma justificativa 
freqüente para que o planejamento não seja implementado. No contexto brasileiro e, 
especialmente, paulistano, isso é agravado por um sistema que concentra recursos na esfera 
federal, que condiciona o orçamento público por alocações obrigatórias e que está fortemente 
comprometido pela dívida pública. Contudo, se por um lado o investimento público em 
intervenções urbanas é bastante limitado, por outro, o setor imobiliário atuante na cidade 
movimenta somas vultosas, representando investimento e transformação significativos dos 
espaços privados. Essa dinâmica se reflete em processos de valorização fundiária que podem 
ser geridos por meio de instrumentos urbanísticos. Apesar de ainda não conseguir reverter a 
situação de descompasso entre as demandas urbanas e a oferta necessária de infraestrutura e 
equipamentos públicos, São Paulo tem conseguido extrair recursos importantes a partir da 
mobilização de mais valias fundiárias tanto por meio da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir, quanto das Operações Urbanas Consorciadas financiadas por meio de CEPAC - 
Certificados de Potencial Adicional de Construção. 
 
Palavras chave: Planejamento urbano, recuperação de valorização, São Paulo  
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ABSTRACT 
A common challenge for cities is to coordinate urban intervention initiatives and their means of 
financing. Plans do not take off for lack of funds. This is a recurring justification for  not 
implementing them. In the Brazilian context, and especially in São Paulo, this is compounded by 
a system that concentrates resources at the federal level, constrains the public budget for 
mandatory allocations and is strongly committed to public debt. However, on the one hand 
public investment in urban interventions is quite limited; on the other hand, the city’s real estate 
industry handles large sums, representing significant investment and transformation of private 
spaces. This dynamics has an impact on land valuation processes that can be managed 
through urban tools. Although still unable to reverse mismatch between urban demands and the 
necessary provision of infrastructure and public facilities, São Paulo has been able to extract 
important resources from value capture by both the Charge on Building Rights and the Joint 
Urban Operations funded by CEPAC - Certificates of Additional Building Rights. 
 
Key words: urban planning, value capture, São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os órgãos de planejamento urbano em geral adotam um comportamento passivo quando se trata 
da implementação dos planos que elaboram. No Brasil, acumulamos histórias de planos não 
executados. Entre os motivos, está a falta de recursos, é certo, mas falta também concepção 
estratégica, que, junto com as intervenções, indique prioridades e fontes de financiamento. Pelo 
menos desde a década de 1980, quando os altos níveis de inflação no país impediram qualquer visão 
de médio ou longo prazo, a atividade e planejamento urbano vêm se concentrando em funções 
mais simbólicas, de diretrizes e intenções, que comprometidas com a ação e, portanto, com a 
viabilidade das intervenções que planeja. 
 
Com tudo, apesar desta ainda ser uma tendência dominante, houve iniciativas de se trazer o 
componente de financiamento para o campo do planejamento urbano. Entre elas, a experiência de 
São Paulo se destaca, não apenas por seu pioneirismo, mas também pelo volume de recursos que 
foi capaz de mobilizar: no acumulado dos últimos dez anos, o município conta uma receita 
adicional por instrumentos urbanísticos de mais de sete bilhões de reais ou, aproximadamente, três 
bilhões de dólares americanos1. 
 
A despeito dos resultados expressivos em termos financeiros, os instrumentos urbanísticos que 
viabilizam tais receitas ainda são muito mal compreendidos. É comum, por exemplo, o argumento 
de que as contrapartidas financeiras incidem sobre o preço final das unidades imobiliárias, ou ainda, 
que tais cargas têm o poder de incentivar ou inibir a atividade imobiliária, a despeito de a teoria 
apontar o contrário e evidências empíricas, também. 
 
Este artigo traz um breve relato da experiência paulistana com a implementação da Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (OODC) e de Operações Urbanas Consorciadas (OUC), 
explorando suas condições de contorno: por um lado, a situação fiscal e a capacidade de 
investimento do município e, por outro, as características da produção imobiliária paulistana. 
 
 
2. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
 
No Brasil, os municípios são entes autônomos, e têm o mesmo status jurídico da União e dos 
Estados. Essa autonomia, porém, não significa independência. Na prática, os municípios estão 
subordinados aos níveis superiores de governo tanto do ponto de vista legal (a Constituição Federal 
é lei soberana e a Lei Orgânica Municipal também deve acatar a Constituição Estadual) quanto no 
que tange a aspectos políticos, financeiros e administrativos. 
 
A autonomia municipal se traduz em autonomia fiscal, na medida em que a todos os municípios é 
garantida receita própria. As principais fontes de receita municipal são três impostos – Impostos 
sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) e Imposto sobre a Transmissão se Bens Imóveis (ITBI) – e um sistema de partilhas e 
transferências federais e estaduais. Do lado da despesa pública, a autonomia se traduz em maiores 
responsabilidades em relação à execução de várias atribuições e em relação ao planejamento e ao 
financiamento dos projetos de investimento. 
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O exercício dessa autonomia encontra como obstáculo a falta de capacidade administrativa dos 
poderes locais. A descentralização administrativa, consolidada a partir da Constituição Federal de 
1988, legou aos municípios a execução de muitas políticas antes sob responsabilidade do governo 
central. No entanto, esse processo não foi necessariamente acompanhado pelo repasse de know-
how ou de verbas correspondente. O descontrole das contas públicas dos governos subnacionais 
foi uma conseqüência quase natural desse processo. Durante o período de alta inflação, esse 
descontrole ainda pôde ser escamoteado – um atraso nos pagamentos era suficiente para coincidir 
as contas. No entanto, a estabilidade econômica a partir de meados da década de 1990 explicitou o 
problema. 
 
Em 2000, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal reconheceu o equilíbrio das contas 
públicas e a austeridade fiscal como requisitos obrigatórios para a estabilidade macroeconômica e 
para a sustentabilidade do crescimento. Essa lei impôs limites rigorosos aos déficits fiscais dos entes 
subnacionais e à forma de financiá-los, afetando o exercício da autonomia fiscal pelos municípios. 
O descompasso entre recursos e necessidades é ampliado pela  concentração dos problemas na 
esfera local. Em face às restrições constitucionais ao uso dos recursos, a estrutura dos gastos 
municipais, tanto por natureza econômica, quanto por função, é determinada, em grande parte 
exogenamente à esfera municipal2. 
 
O caso do município de São Paulo é exemplar nesse sentido. Com um orçamento que supera o de 
muitos estados do país, sua capacidade de investimento está limitada de um lado, pelas despesas 
correntes – em parte condicionadas por regulamentação nacional – e, de outro, pelo pagamento da 
dívida pública.  
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Figura 1: Infográfico “Do PIB ao Orçamento Municipal”, SP2040. 
Fonte: São Paulo 2040, Prefeitura de São Paulo, 2012. 

 
O infográfico acima, elaborado com dados de 2011, relaciona o PIB ao investimento público na 
cidade de São Paulo. Naquele ano, a economia do município correspondeu a 12% do PIB nacional. 
De um total de R$ 454 bilhões, cerca de um terço são tributos, arrecadados pelos três níveis de 
governo. A receita corrente municipal totaliza R$ 31 bilhões e é composta por (i) arrecadação 
própria dos três impostos que cabem ao município, (ii) transferências correntes do Estado de São 
Paulo e da União e (iii) outras receitas, que incluem receita patrimonial, contribuições, serviços e 
outras receitas correntes. A despesa corrente, que inclui o pagamento de juros e amortização da 
dívida pública, consome a maior parte dessa receita, restando apenas R$ 2,2 bilhões de “poupança 
corrente líquida”, ou seja, os recursos orçamentários livres para investimento no município. 
 
Na última coluna do infográfico, que totaliza o investimento direto no município em R$ 8 bilhões, 
somam-se aos recursos municipais livres para investimento, os investimentos diretos executados 
pelo Estado e pela União3 e o investimento de receitas de capital do município, entre as quais estão 
os recursos oriundos da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e das Operações 
Urbanas Consorciadas (OUC). Aí já é possível ter uma ideia da representatividade desses recursos 
para ampliar a capacidade de investimento. Como veremos a seguir, a recuperação de mais valias no 

79



riURB            •              Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12                 •              Camila Maleronka               •                Intervençao urbana e financiamento 

 

Recibido 31-03-15 | Aceptado 03-11-15 
Bajo licencia Creative Commons 

município ainda tem margem para ser aperfeiçoada, mas já contribui para ampliar em mais de 20% 
o investimento do município. 
 
 
3. O MERCADO IMOBILIÁRIO EM SÃO PAULO 
 
Esta seção apresenta alguns números da produção imobiliária no município de São Paulo e também 
as informações de evolução da área construída na cidade, que dão a dimensão do volume de 
transformação dos espaços privados no território urbano pela indústria da construção. As 
informações referentes à produção imobiliária na cidade são organizadas pelo SECOVI, Sindicato 
de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais 
de São Paulo. Só estão disponíveis informações referentes à produção residencial. Isso porque a 
metodologia de coleta de dados está baseada nos anúncios de lançamento imobiliário e edifícios 
corporativos dificilmente são lançados no varejo, o que faz com que este segmento não conste na 
base de dados. 
 

 
Figura 2: Unidades Imobiliárias (em milhares) Lançadas e Vendidas e Valor Geral de Vendas (em R$ Bilhões reais, atualizados 
pelo INCC-DI de dezembro de 2014) da Comercialização de Imóveis Residenciais Novos no Município de São Paulo no 
município de São Paulo 
Fonte: SECOVI, 2015. Balanço do Mercado Imobiliário 2014. 

 
Segundo o Balanço do Mercado Imobiliário 20144, divulgado pelo SECOVI, em 2014 foram 
lançados 31,7 mil imóveis no município de São Paulo. No mesmo período, as vendas contaram 21,6 
mil unidades. Em termos de valores, o mercado imobiliário gerou, na média dos últimos dez anos, 
R$ 16,3 bilhões5 anuais em vendas. As informações organizadas no gráfico acima mostram que o 
desempenho do mercado no último ano foi sensivelmente inferior aos anos anteriores. Também é 
possível visualizar a mudança de patamar na produção imobiliária na cidade a partir de 2006. Entre 
os fatores que influenciaram esses movimentos, destacam-se, a partir de 2006, a estabilidade 
econômica, a queda nas taxas de juros e o aumento da disponibilidade de crédito para 
financiamento ao comprador e à construção. 
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Embora parciais, por desconsiderar o mercado não residencial e a autoconstrução, as informações 
divulgadas pelo SECOVI indicam um mercado robusto. São cerca de mil empresas atuando no 
setor, a grande maioria de pequeno e médio porte, com um ou dois lançamentos anuais. 
Complementarmente, as informações do Cadastro Territorial, Predial de Conservação e Limpeza 
(TPCL)6, dão a dimensão em área construída da transformação dos espaços privados da cidade. 
 
Segundo essa base de dados, nos últimos dez anos, houve um incremento médio de 1,5% ao ano no 
total da área construída na cidade, ou 6,5 milhões de metros quadrados ao ano. Em 2013, os 
imóveis na cidade de São Paulo totalizavam 472,6 milhões de metros quadrados construídos. 
Dentre esses, os imóveis verticais residenciais de médio e alto padrão e de comércio e serviços 
representam cerca de 40% e apresentam um incremento médio anual de 2,9% ou 4,7 milhões de 
metros quadrados ao ano, como mostra o gráfico abaixo. 
 

 
Figura 3: Área Construída por Tipologia de Uso no Município de São Paulo 
Fonte: TPCL, Infocidade, Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 
Este incremento anual de 4,7 milhões de metros quadrados ao ano corresponde à transformação de 
aproximadamente 1,2 milhões de metros quadrados de terreno ao ano, o que equivale a 0,2% dos 
terrenos da cidade. Ou seja, em dez anos, a atividade imobiliária respondeu pela transformação de 
algo em torno de 2% dos terrenos urbanos em São Paulo. A análise dos dados da atividade 
imobiliária na cidade revela, portanto, que os grandes números da produção imobiliária redundam 
na transformação de uma parcela relativamente pequena da cidade. Em geral, a atividade imobiliária 
tende a concentrar-se em determinados bairros, mas também é comum a verticalização dispersa, 
como ilustra a foto abaixo, que mostra edifícios altos construídos em uma morfologia 
predominantemente horizontal.  
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Figura 4: Vista aérea de um bairro da cidade de São Paulo 
Fonte: PMSP, 2014. 

 
 
4. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE FINANCIAMENTO URBANO: OUTORGA 
ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA 
 
Em 2002, com a aprovação do Plano Diretor Estratégico, São Paulo introduziu de forma 
sistemática a cobrança de contrapartidas por direitos adicionais de edificabilidade, a partir da 
implementação da outorga onerosa do direito de construir (OODC). As operações urbanas, outro 
instrumento que utiliza a cobrança por direitos adicionais de edificabilidade, já vinham sendo 
utilizadas no município desde o início da década de 1990. 
 
Entretanto, mais do que fontes alternativas de financiamento, é importante entender a aplicação 
destes instrumentos por seu caráter de regulação urbana. Tomando como base o conceito de “solo 
criado”, estes instrumentos implicam na introdução de um parâmetro urbanístico comum para 
todos os imóveis urbanos: o coeficiente de aproveitamento (CA) básico. Este índice define o 
potencial construtivo inerente à propriedade imobiliária, ou seja, a edificabilidade que está atrelada 
ao imóvel. A base do conceito de solo criado é que “a fixação de diferentes coeficientes de 
aproveitamento em diferentes zonas leva a uma valorização diferenciada dos terrenos” (MOREIRA 
et al., 1975: 5). 
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A introdução da cobrança pela edificabilidade adicional àquela estabelecida pelo CA básico tem o 
intuito de neutralizar o componente de valorização dos terrenos urbanos decorrente dos limites 
máximos de edificabilidade. A todos os proprietários de imóveis cabe o mesmo potencial 
construtivo, proporcional à área de seu terreno. Ou seja, o conteúdo econômico dado pela 
normativa urbanística é igual para todos. Já os limites máximos são definidos segundo critérios de 
adequação à infraestrutura e outros critérios urbanísticos, como composição da paisagem, etc. 
Contudo, não é justo que a valorização proporcionada por essa diferenciação seja apropriada 
individualmente. Por isso, o intervalo entre o CA básico e os limites máximos define a 
contrapartida a ser paga para o Poder Público, como forma de recuperação de valorização. 
 
As figuras abaixo esquematizam a lógica dos dois instrumentos tratados neste artigo. Enquanto a 
OODC tem um caráter de regulação geral e de recuperação da valorização por conta de uma 
infraestrutura já instalada, a OUC é um instrumento que permite ampliar a infraestrutura de uma 
determinada área da cidade para suportar um adensamento maior. Por isso, os recursos obtidos pela 
OODC são aplicados no conjunto da cidade, enquanto os recursos da OUC são reinvestidos na 
área da própria operação. 
 

 
Figura 5: Lógica da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e da Operação Urbana Consorciada (OUC) 
Fonte: Furtado, Jorgensen, 2006. 

 
A precificação da contrapartida por direitos adicionais de edificabilidade é baseada em um método 
chamado “terreno virtual”. Por esse método, calcula-se a área de um terreno virtual – idêntico ao 
terreno real, ou seja, com a mesma edificabilidade básica – necessária para acomodar a 
edificabilidade adicional. O valor da contrapartida é obtido pela multiplicação da área do terreno 
virtual pelo valor por metro quadrado do terreno real. A contrapartida só é devida se a 
edificabilidade básica for ultrapassada, ou seja, quando do licenciamento de um projeto de uma 
edificação com área maior que aquela estabelecida pelo CA básico.  
 
Se aplicados corretamente, esses instrumentos não inibem a atividade imobiliária, já que as 
contrapartidas estabelecidas pelo instrumento não incidem sobre o empreendedor e sim sobre os 
proprietários, que sem sua aplicação se apropriariam integralmente da valorização decorrente da 
autorização de aproveitamento superior ao básico. Essa é uma das características mais mal 
compreendidas destes instrumentos: quem paga a contrapartida é o promotor imobiliário, quando 
do licenciamento do projeto, mas quem arca com essa carga é o proprietário do terreno7. 
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Para compreender a introdução da OODC em São Paulo, a partir de 2002, é preciso ter em conta a 
experiência de dois instrumentos anteriores, aplicados nas décadas de 1980 e 1990: a operação 
interligada e a operação urbana. A operação interligada foi desenvolvida por técnicos que 
participaram das primeiras discussões acerca do Solo Criado, em meados da década de 1970. Era 
um instrumento que possibilitava construir além dos limites legais vigentes em troca de uma 
contrapartida em unidades de habitação social.  As operações interligadas vigoraram entre 1986 e 
1998, quando foram suspensas por ação judicial e, em seguida, declaradas inconstitucionais por 
constituírem alterações pontuais à lei de zoneamento (em atos discricionários do Executivo, sem 
passar pelo Legislativo). Já as operações urbanas, desde 1991, também assumiram a venda de 
potencial construtivo adicional, neste caso, em trechos predefinidos da cidade como meio para 
financiar intervenções nestas mesmas áreas. 
 
A experiência pioneira com esses dois instrumentos ajudou a incutir nos empreendedores 
imobiliários paulistanos a cultura de pagamento de contrapartidas em troca de potencial 
construtivo. Assim, quando a OODC foi introduzida no projeto de lei do Plano Diretor Estratégico 
em 2002, não se questionou a validade do instrumento – mesmo porque, naquele momento, sua 
legitimidade já estava garantida pela recente regulamentação nacional do Estatuto da Cidade em 
2001. O Estatuto da Cidade também regulamentou o Certificado de Potencial Adicional de 
Construção (CEPAC) como meio de financiamento das Operações Urbanas Consorciadas. 
Idealizados em São Paulo, na Operação Urbana Faria Lima em 1995, o CEPAC só pôde ser 
efetivamente implementado a partir da regulamentação nacional.  
 
O CEPAC é uma forma de antecipação de recebíveis, em um esquema análogo à securitização: a 
transformação de ativos sem liquidez – metros quadrados adicionais de construção– em títulos 
passíveis de negociação. Estes títulos são comercializados por meio de leilões ou licitações públicas 
– que operam como mecanismos de precificação – como forma de antecipação dos recursos 
oriundos de contrapartidas privadas nas áreas objeto de uma operação urbana. Suas emissões são 
reguladas e fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os títulos podem ser 
negociados no mercado secundário. Outra característica importante do CEPAC é que, 
diferentemente de outras formas de titularização municipal, não constitui dívida da administração 
municipal. Um CEPAC não pode ser resgatado no caixa da prefeitura. Trata-se de um título que só 
pode ser convertido em edificabilidade adicional em terrenos no perímetro da Operação Urbana a 
que corresponde o CEPAC adquirido. 
 
Entre 2002 e 2014, duas operações urbanas consorciadas foram aprovadas tendo o CEPAC como 
meio de financiamento: Faria Lima e Água Espraiada. Juntas, contam R$ 5,6 bilhões em receita em 
cerca de 350 adesões. Já a receita de outorga onerosa do direito de construir, no mesmo período, 
soma R$ 1,6 bilhão, em mais de dois mil processos, totalizando a receita de OOOC e OUC em dez 
anos de R$ 7,3 bilhões ou 2,7 bilhões de dólares americanos. 
 
A desproporcionalidade entre os valores arrecadados e a quantidade de processos de adesão por 
OUC-CEPAC ou ODDC se explica por dois fatores. O primeiro é a forma de precificação da 
contrapartida: enquanto para a OODC se aplica o método do terreno virtual, tomando como base 
o valor do terreno no cadastro para fins de imposto predial (planta genérica de valores), nas OUC 
se utiliza o CEPAC, precificado em leilão, o que possibilita uma maior aproximação aos valores de 
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mercado. O segundo fator é a quantidade de área adicional adquirida, frente ao potencial básico 
(não oneroso) utilizado. Enquanto nos processos de OODC a área adicional corresponde, em 
média, a 20% da área total licenciada8, nas OUC essa área representa pelo menos 50%, chegando 
freqüentemente a 75%. 
 
Isso porque, em 2002, o município não conseguiu implementar o CA básico único e unitário para 
todos os terrenos urbanos. Naquele momento, a proposta de CA básico 1,0 foi rechaçada e foi 
aprovada uma proposta de CA básica com valores variados, entre 1,0 e 2,0, em função do 
zoneamento pré-existente. Em OUC, o limite máximo é estabelecido pelo CA 4,0. Assim, as 
adesões de empreendimentos aí, em geral, adquirem duas ou três vezes a área do terreno sobre o 
total de quatro. Já nas áreas onde incide a OODC, os limites máximos são menores e em muitas 
delas era possível chegar ao CA 2,0 sem o pagamento de outorga por meio de uma disposição 
transitória da lei que aprovou o plano diretor, explicando o universo menor de arrecadação. 
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Figura 6: Localização de empreendimentos viabilizados via outorga onerosa do direito de construir e CEPAC (OUC) no 
município de São Paulo(M=uso misto; NR = uso comercial ou serviços; R = uso residencial) 
Fonte: São Paulo (SMDU), 2012. 
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A figura na página anterior mostra a localização de empreendimentos viabilizados por meio de um 
ou outro instrumento no município de São Paulo. Mesmo vigente em todo o território da cidade, 
com valores praticamente nulos nas periferias, a produção imobiliária que se utilizou da OODC 
segue o padrão das OUC, ou seja, está relativamente concentrada no território, no chamado centro 
expandido da cidade, com pouca ou nenhuma produção nas áreas mais periféricas. 
 
Do ponto de vista da tipologia que assumem os empreendimentos também diferem pouco. As 
imagens publicitárias abaixo apresentam alguns exemplos empreendimentos viabilizados dentro de 
fora da OUC Água Espraiada, utilizando o CEPAC ou a OODC como forma de pagamento da 
contrapartida por área adicional de construção. Embora sejam exemplos aleatórios, sugerem que,a 
despeito de as OUC permitirem um uso mais intensivo dos terrenos (por meio do CA máximo 
4,0)e cobrarem proporcionalmente mais por metro quadrado adicional de edificabilidade, as formas 
assumidas pelos vários empreendimentos são muito semelhantes. 
 

 
Figura 7: Imagens publicitárias de empreendimentos privados viabilizado por OODC ou OUC 
Fonte: Maleronka, 2010. 

 
Os valores da contrapartida por edificabilidade adicional viam OODC ou OUC-CEPAC são muito 
diferentes – na OUC Faria Lima o metro quadrado adicional pode sair por cerca de R$ 10 mil, 
enquanto o metro quadrado adicional via OODC custou, em média R$ 2509, podendo 
freqüentemente se aproximar de zero –, mas o resultado em termos de produto imobiliário e 
também de sua distribuição espacial, não. Essas são evidências de que os valores cobrados como 
contrapartida por direitos adicionais de edificabilidade não induzem comportamentos do setor 
imobiliário, não incidindo sobre o preço final das unidades imobiliárias, nem tem o poder de 
incentivar ou inibir a atividade imobiliária em regiões determinadas10. 
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5. CONCLUSÕES 
 
A experiência da cidade de São Paulo mostra que é possível recuperar parte da valorização 
imobiliária produzida na cidade e revertê-la em recursos importantes para investimento em 
infraestrutura. Os recursos orçamentários disponíveis para investimento são limitados e as fontes 
alternativas de Outorga Onerosa do Direito de Construir e Operações Urbanas Consorciadas têm 
gerado receitas significativas.  
 
Os números organizados nesse artigo mostram que a poupança corrente líquida, calculada para o 
ano de 2011, em R$ 2,2 bilhões, poderia contar com um incremento anual da ordem de R$ 700 
milhões11, ampliando em mais de 30% a capacidade de investimento do município. Quando 
comparamos os valores arrecadados pela venda de direitos adicionais de edificabilidade ao valor 
movimentado pelo mercado imobiliário anualmente na cidade, temos que o que se arrecada não 
chega a 5% da soma do valor geral de vendas das unidades residenciais. Vale notar que, nas duas 
OUC vigentes no município, há grande concentração de empreendimentos comerciais e de 
serviços, os quais não constam da base de dados disponível, ou seja, incluídos esses 
empreendimentos, o porcentual seria ainda menor. 
 
Essas comparações mostram que os valores mobilizados por estes instrumentos já são relevantes 
para a ampliação da capacidade de investimento do município, mas ainda captura uma parcela 
relativamente pequena da valorização proporcionada pela edificabilidade máxima definida pela 
norma urbanística aos terrenos urbanos. As informações aqui organizadas também mostram que a 
atividade imobiliária no município responde pela transformação de poucos terrenos que, embora 
concentrados no centro expandido da cidade, estão dispersos no tecido urbano. A foto a seguir 
mostra parte da Operação Urbana Faria Lima e os bairros adjacentes. Mesmo nestas áreas onde se 
previu o adensamento construtivo verifica-se a verticalização descontínua na morfologia horizontal 
preexistente. É importante, portanto, não confundir a introdução de tais instrumentos com a 
mudança na paisagem da cidade. As regras de uso e ocupação do solo e a situação de restrição ou 
permissividade colocada por tais regras é o que delimita a atuação imobiliária. Nesse sentido, tanto a 
OUC quanto a OODC, ao introduzir a cobrança por edificabilidade adicional, são apenas 
instrumentos de regulação da valorização imobiliária, que pouco afetam a decisão de empreender 
ou direcionam a produção imobiliária. 
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Figura 8: Vista do limite da Operação Urbana Faria Lima com Pinheiros e Vila Madalena. 
Fonte: Maleronka, 2014. 

 
A gestão da valorização imobiliária não se restringe à introdução de tais instrumentos. É importante 
ter em conta que cada traço, cada previsão de parque ou equipamento urbano, cada mudança de 
zona, mobiliza valores. Tais valores, produzidos pela ação pública podem e devem ser capturado 
para o público, como, aliás, vem sendo feito, porém de modo um tanto experimental e com 
distorções importantes. Reconhecer o poder de mobilização de valor que o planejamento tem e 
trabalhar a partir dele, de modo coordenado, se antecipando aos movimentos de mercado e 
direcionando a produção de espaço construído é um caminho para potencializar os instrumentos de 
recuperação da valorização, vinculando o planejamento das intervenções públicas e os meios para 
viabilizá-las. Ou seja, trata-se de um ciclo: mobilizar, recuperar e reinvestir.  
 
Essa é uma oportunidade que está colocada para o município de São Paulo. Os dois instrumentos 
apresentados aqui são relativamente novos estão sendo testados na prática. Avanços e retrocessos 
na sua forma de regulamentação fazem parte de um processo de entendimento das suas 
conseqüências e potencialidades. Dentro desse raciocínio, é importante não apenas focar na 
otimização das formas de arrecadação, mas também e principalmente, nos investimentos que serão 
viabilizados com esses recursos. Aí está os meios para reverter desequilíbrios estruturais presentes 
na cidade e garantir o caráter redistributivo que ambos os instrumentos podem e devem ter. Só 
depende de como são geridos. 
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6.2 Notas 

                                                            
1 Em valores de dezembro de 2014. 
2 A Constituição estabelece os gastos mínimos em educação e saúde. Esse contingenciamento, 
aliado aos custos fixos da administração, limita o poder discricionário dos governos locais quanto à 
alocação de recursos. 
3 Recursos de programas federais como o Minha Casa, Minha Vida e o PAC, Programa de 
Aceleração do Crescimento e estaduais, como o Metrô. 
4 Disponível em: http://www.secovi.com.br/files/Downloads/balanco-do-mercado-imobiliario-
2014-v2pdf.pdf. Acesso em fevereiro de 2015. 
5 Aproximadamente USD 6 bilhões, em dezembro de 2014. 
6 O TPCL é a base para fins fiscais organizada pela Secretaria Municipal de Finanças. Agrupa os 
imóveis cadastrados na cidade por tipologia, uso e padrão construtivo. Disponível em: 
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=17&titulo=Uso%20do%20Solo%20Urbano.  
Acesso em fevereiro de 2015. 
7 Toda carga sobre a propriedade imobiliária incide sobre o proprietário. Para esclarecer esse ponto, 
tomem-se dois apartamentos idênticos, em edifícios diferentes, destinados à locação. Um deles tem 
taxa de manutenção de condomínio de $100, o outro de $300. Quem paga a taxa de manutenção de 
condomínio é o locatário, mas ela recai sobre o proprietário do imóvel que, no segundo caso, 
cobrará um aluguel $200 menor que no primeiro. 
8 Média calculada a partir dos processos de OODC quitados, data-base 18/02/15. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/urbanismo/index.p
hp?p=1393. Acesso em fevereiro de 2015. 
9 Média calculada a partir dos processos de OODC quitados, data-base 18/02/15. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/urbanismo/index.p
hp?p=1393. Acesso em fevereiro de 2015. 
10A escolha da localização dos empreendimentos imobiliários é delimitada pela lei de zoneamento, 
que estabelece as regras de uso e ocupação do solo na cidade. Historicamente, o zoneamento da 
cidade de São Paulo não atuou como meio para direcionar a atividade imobiliária. As áreas passíveis 
de verticalização estão distribuídas em todo o território e quem define as zonas de ‘expansão 
imobiliária’ é antes o mercado que a regulação pública. 
11 Total arrecadado pelos dois instrumentos dividido pelos 10 anos de implementação. 
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