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INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Projetos e Políticas Públicas (LPP) opera com o objetivo de promover o 

desenvolvimento simultâneo da teoria e da prática na Universidade para os alunos de graduação, 

contribuindo também diretamente com as pesquisas em andamento do corpo docente e dos 

alunos de pós-graduação envolvidos. Nesse sentido, esta pesquisa implica no estudo 

metodológico de projetos de intervenção; na análise dos processos de planejamento e design e 

no desenvolvimento de um projeto para aplicação do arcabouço teórico desenvolvido pela 

pesquisa.   A investigação d do LPP propõe o desenvolvimento de projetos em escalas diversas, 

incluindo o planejamento de bairros, centros e subcentros da cidade, corredores urbanísticos e 

áreas de valor histórico. Durante os anos 2014-2015 o Laboratório desenvolveu três projetos 

pilotos de planejamento local, com intenção de discutir a intersecção entre o planejamento de 

bairro e o desenho urbano. Como objetivo maior, pretende-se explorar diferentes metodologias 

para o projeto urbano em suas diferentes escalas. 

A presente pesquisa teve como temática a sustentabilidade nos projetos de requalificação 

de centros comerciais e de uso misto. Avaliou-se através de projetos e programas o uso do 

desenho urbano como estratégia para garantir a implementação dos conteúdos definidos no 

âmbito do planejamento. Esta temática se insere no contexto de aprovação recente do novo 

Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo (PDE 2014), ao qual se seguem os processos de 

revisão do Código de Zoneamento, a elaboração dos Planos Regionais e os Planos de Bairro. 

A pesquisa avalia projetos de requalificação de corredores comerciais desenvolvidos em 

parcerias entre o poder público e a iniciativa privada em cidades; em outras cidades brasileiras e 

também nos Estados Unidos. O universo preliminar da pesquisa inclui os projetos realizados pelo 

Programa de Intervenção em Ruas Comerciais do Município de São Paulo; os projetos 

desenvolvidos pelo Programa Polos do Rio e projetos desenvolvidos pelo Programa Main Street 
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nas cidades de New York, Filadélfia e Miami, nos EUA. Os casos internacionais foram escolhidos 

e analisados em detalhe, como contraponto aos projetos brasileiros. 

A pesquisa propõe a experimentação de metodologias de planejamento através da 

avaliação das experiências recentes no país, algumas seguindo modelos internacionais. 

Paralelamente à pesquisa acadêmica, desenvolver-se-á projeto de requalificação para a rua 

Teodoro Sampaio, tradicional via comercial da zona oeste de São Paulo. Os objetivos específicos 

são: 

 Compreender os diferentes processos de requalificação dos corredores comerciais 

 Avaliar as possibilidades do desenho urbano em intervir no espaço da rua, levando 

em consideração variáveis das distintas escalas que atuam no território.  

 Estudar os sucessos e os problemas de cada modelo utilizado. 

 Identificar os diferentes elementos dos planos e da legislação que contribuem para 

a conformação dos espaços públicos 

 Aplicar conceitos distintos e modelos de planejamento e desenho urbano para 

qualificar contextos e escalas diferentes. 

A pesquisa teórica combina a discussão de modelos conceituais, com revisão bibliográfica 

à análise dos estudos de caso, a fim de relacionar as recentes estratégias de planejamento local 

e de reabilitação de corredores comerciais. Em especial, nota-se que, com a recente revisão do 

Plano Diretor Estratégico, a Cidade de São Paulo estabelece novas diretrizes de crescimento que 

implicam numa reformulação da maneira de pensar o crescimento dos corredores urbanos e o 

desenvolvimento de zonas mistas. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa investiga-se e experimenta-se simultaneamente o 

estado da arte das metodologias aplicadas em projetos desta natureza nos grandes centros do 

mundo e exercita-se estas mesmas metodologias, de modo crítico, em exercícios de aproximação 

global à realidade, com objetos e estudo de casos pertencentes ao conjunto de problemas e 

desafios reais das cidades, em especial a cidade de São Paulo, com o projeto da rua Teodoro 

Sampaio. 
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Justificativa 

A realização deste projeto de pesquisa, acreditamos, se justifica pela importância do tema 

e sua oportunidade. São Paulo vive um momento de transição de seu modelo de 

desenvolvimento urbano que se percebe tanto no que diz respeito às manifestações organizadas 

da sociedade exigindo maior qualidade de vida quanto por ações do poder público em suas várias 

instâncias. Vive-se hoje a discussão do novo marco regulatório legal do planejamento urbano 

(PDE 2014 e LUOS 2015) e também a revisão do sistema de transporte público de média e alta 

capacidade, com a licitação para a concessão do serviço e ônibus e a implantação de tarifas 

integradas únicas. Os projetos de pesquisa do LPP versam sobre estas questões. O projeto da rua 

Teodoro Sampaio em particular, aborda exatamente a relação entre uso do solo e transporte 

público produzindo cidade. 

Por se tratar de pesquisa aplicada com forte embasamento teórico-crítico esta pesquisa 

tem grande potencial de contribuição para a sociedade de duas maneiras: a primeira por servir-

se de metodologias participativas no desenvolvimento do projeto urbano obtendo, per si, um 

resultado secundário de formação de repertório e opinião dos participantes, pessoas físicas e 

instituições, uma vez que as mesmas se dão diante de casos concretos e vivenciados pelos 

mesmos. A segunda contribuição é que o resultado da pesquisa se materializa em um projeto de 

intervenção no espaço estudado, restando como contribuição real e concreta ao poder público 

e à comunidade que o compõe, nele habita, trabalha ou circula. 
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1. OS CORREDORES COMERCIAIS E OS PROJETOS DE 
REQUALIFICAÇÃO 

1.1. A Importância das ruas de comércio na cidade 

O esgotamento dos centros tradicionais da cidade e a criação de novas centralidades no 

espaço urbano, tem como consequência o esvaziamento de áreas com ampla infraestrutura, 

levando os governos a suprir novas demandas, de maneira insustentável tanto do ponto de vista 

econômico, como social. Notório é também o crescimento exponencial nas últimas décadas dos 

shopping centers, deslocando os centros de atividades do comércio e serviços para espaços que 

se isolam por completo das cidades e da vida urbana, tirando vantagem de sua localização, mas 

não retornando a ela nenhum benefício.  

Ainda que a competição com os shopping centers seja grande, o comércio de rua sobrevive 

e se mantém longe na liderança de maior empregador e de mais importante centro de compras 

para a maior parte da população urbana no país. As ruas de comércio são também – por 

excelência - catalizadoras da integração entre as áreas públicas e privadas da cidade.  A 

preconizada integração dos espaços público-privado precisa ser revisitada, após décadas de 

planos que priorizaram o uso do veículo individual e promoveram a “modernização e 

crescimento” sem medir as consequências que impactam negativamente os tradicionais centros 

do comércio. 

Empregador de quase metade da população economicamente ativa - PEA (Infocidade, 

2011) o setor terciário é gerador de mais da metade do PIB no país (PortalBrasil, 2009). Dentro 

disso, o setor comércio empregando a parcela também significativa de17% da PEA tem 

importância vital na economia das cidades brasileiras. Por esse mesmo motivo, a sua localização 

e o planejamento de sua atividade no território é de fundamental importância na construção de 

cidades mais inclusivas e eficientes.  
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No entanto, a ideia de um shopping fechado, que nega a cidade, e não promove a circulação 

e a conexão das pessoas com as ruas do entorno é uma ideia ultrapassada, que ficou no século 

XX. 

A vitalidade da cidade está nas ruas, motivo pelo qual é saudável ali incentivar o comércio, 

as atividades criativas e a ocupação cidadã. Para isso é preciso vontade política, projeto e ação. 

Como se verá nesta pesquisa, é preciso levar esta questão para a escala humana, para o campo 

da materialidade, com ações enterrar fios, arrumar calçadas, cuidar da iluminação e segurança, 

criar estares, cuidar das comunicações, informações e conectividade. 

Não dá para apostar em uma cidade que se entrincheira e depende do automóvel. Os novos 

shoppings têm de ser mais abertos, resgatando modelos como o Conjunto Nacional na avenida 

Paulista ou as galerias que marcaram São Paulo nas décadas de 1940, 1950 e 1960, exemplos de 

uso misto do espaço (com lojas, escritórios e apartamentos) e integração com a cidade. 

1.2. Definição de Varejo: Atividades varejistas: caracterização e 
importância para a economia na cidade de São Paulo 

As atividades varejistas, caracterizam-se por suas dinâmicas e mecanismos de existência 

peculiares e, portanto, faz-se necessário esclarecer as mudanças recentes a que estão sendo 

submetidas, a fim de analisar quais as relações entre elas e o desenvolvimento das cidades. Para 

tanto, é preciso, inicialmente, compreender o sentido e a abrangência do termo “varejo” e 

investigar suas principais características. 

A expansão do tecido urbano em busca de terra barata para a locação de grandes 

contingentes populacionais, sobretudo em metrópoles com o modelo de desenvolvimento 

urbano adotado por São Paulo ao longo do século passado está intimamente ligada à presença 

de uma rede de abastecimento de gêneros e outros produtos básicos que propiciam a atenuação 

das graves condições de vida impostas por este mesmo modelo. 
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Os conflitos que emergem das inter-relações entre todos esses agentes envolvidos na 

construção da cidade, cidadãos e agentes econômicos e sociais integrantes das economias formal 

e informal, se dão não só em razão da disputa pelo uso do espaço público, daí a necessidade de 

haver políticas públicas que administrem satisfatoriamente essas interações, mesmo que sejam 

geralmente voltadas à manutenção de privilégios das forças hegemônicas na organização do 

Estado. 

Deste modo, cresce o protagonismo do varejo, sobretudo o varejo de rua de médio e 

pequeno porte na medida em que, através de uma presença capilar e ágil, se instala formal e 

informalmente, nas fronteiras do crescimento da cidade. Assim, se colocam mais do que como 

agentes econômicos, se credenciam como agentes intervenientes na organização e 

reorganização dos espaços sociais. 

Estabelecer com precisão as conexões entre atividade econômica e espaço urbano não é 

tarefa simples, especialmente quando o que está em jogo é compreender as razões de localização 

das atividades não como uma opção entre ruas, bairros, cidades ou regiões, mas sim entre 

diferentes lugares em um mesmo contexto urbano. Não se pode deixar de lado que a despeito 

do progresso das formas virtuais de comunicação, os aglomerados urbanos mantêm sua forca 

como núcleo de desenvolvimento econômico. 

Em São Paulo, o PDE - Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/14) enxerga e interage com as 

atividades varejistas em suas proposições, em especial no que diz respeito à indução da 

instalação do varejo em Edifícios de Uso Misto. 

Esta Lei define como territórios estratégicos para estruturar uma transformação na 

cidade os chamados Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.  
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Estes são territórios localizados no entorno de infraestruturas de transporte de média e 

alta capacidade1 e, onde se pretende condicionar o uso e ocupação do solo, promovendo o 

adensamento populacional com a qualificação dos espaços públicos.2 

O Novo Plano Diretor (Lei 16.050/14) necessita da Revisão de Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo (Lei 13885/04 – atualmente PL272/15 em tramitação na Câmara Municipal), 

bem como diversas leis especificas para que parte significativa de suas propostas possam ser 

implantadas.  

Entretanto, vale destacar, que duas propostas presentes no Plano estão praticamente 

regulamentadas, e, portanto, já podendo ser utilizadas: Os Eixos de Estruturação da 

Transformação Urbana e as Zonas Especiais de Interesse Social, deixando claro estas duas 

prioridades da gestão que elaborou o Plano. 

Assim, a análise que se pretende aqui se baseia no fato de que elas não carecem da 

regulamentação que virá apenas com a Revisão da Lei de Zoneamento, como observaremos 

abaixo, para diversas outras propostas também estruturantes do PDE. 

O Plano coloca como seu principal objetivo humanizar e reequilibrar São Paulo, 

aproximando moradia e emprego e enfrentando as desigualdades sócio territoriais. 

1.3. Classificação Tipológica do Comércio 

Para melhor compreender a tipologia das ruas que foram incluídas no Programa Ruas de 

Comércio, também estudado por nossa equipe no âmbito dos levantamentos necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa, faz-se necessário compreender algumas teorias de classificação 

                                                             
1 Os meios de transporte de alta e média capacidade presentes na cidade de São Paulo são: Corredores Exclusivos de Ônibus, 
Metrô, Trem e Monotrilho. 
2 Conforme detalharemos adiante, o Plano Diretor traz alguns instrumentos para incentivar a qualificação dos espaços públicos 
como: calçadas mais largas, fachadas ativas, dentre outros. 



 
 

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA E 
DA SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO  

 

 
 

10 
LPP 

utilizadas para o comércio. As ruas podem ser classificadas de várias maneiras, levando em conta 

a sua tipologia física, o consumidor a que elas servem e a sua inserção na malha urbana.  

Segundo Oliveira (2006) as classificações podem basear-se no deslocamento exigido do 

consumidor (conveniência, preço, rotina) ou pelo mix de produtos (especializado ou não 

especializado; seleção assistida ou auto serviço, etc.). Porém como a autora indica (OLIVEIRA, 

2006), o comércio tem sido tradicionalmente classificado de acordo com a sua localização: 

a. Centro Comercial Não Planejado: são centros que evoluíram com o crescimento da 

cidade e procuraram se aproximar do consumidor, seguindo a atração gerada pelo 

crescimento das áreas residênciais e pela disponibilidade de transporte público. 

b. Centro Comercial Planejado: tipicamente os shopping centers, formando um complexo 

minuciosamente planejado, composto de várias unidades complementares. 

c. Lojas Isoladas: não possuem necessariamente outro comércio ou serviço em seu entorno 

e se colocam em locais estratégicos para o tipo de consumidor que pretendem atingir. 

 

Tabela 1: Tipos de Comércio. 
Fonte: OLIVEIRA, 2006. 
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Uma outra maneira de classificar a atividade comercial de acordo com a sua espacialização, 

indicada por Silveira Filho (2011), divide as ruas entre: 

a. Clusters: concentram grande variedade de produtos, maior atratividade para o 

consumidor, pois várias empresas oferecem produtos e serviços complementares. 

Nesses clusters desenvolve-se uma cultura própria na região, aonde a concorrência é 

mais acentuada do que em lojas isoladas. Esses são em geral situados em áreas 

centrais das cidades, aonde a interação entre o comércio e os serviços oferecidos se 

adiciona às várias atividades administrativas que ali se concentram.  

 

Figura 1: Bom Retiro, São Paulo 
Fonte: http://colunas.cbn.globoradio.globo.com/ 

b. Polos Comerciais: além dos polos tradicionais, há o crescimento das zonas comerciais 

de bairros, que são polos localizados em cruzamentos e vias de intensa circulação, 

com presença de transporte coletivo. Estes replicam, em escala menor, o comércio e 

os serviços encontrado no centro das cidades. 



 
 

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA E 
DA SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO  

 

 
 

12 
LPP 

 

Figura 2: Largo Treze, Santo Amaro, São Paulo 
Fonte: http://lucymello.files.wordpress.com/ 

c. Arenas de Comunicação com o Mercado: estes centros comerciais, muitas vezes 

estabelecidos em caráter temporário e móvel, se associam a outras funções que 

ocorrem nas cidades, tais como convenções, eventos esportivos ou culturais, 

megashows ou feiras, para servir o público atendente. 

 

Figura 3: Feira de Comics: Paraíso do Consumo Nerd, São Paulo 
Fonte: http://jovem.ig.com.br/ 

d. Ruas Especializadas: ruas que oferecem produtos similares e serviços 

complementares, estimulando a competição e por isso oferecendo produtos mais 

sofisticados ou raros do que encontrados no mercado em geral e, em muitos casos, 

preços melhores para o consumidor. Estas ruas tipicamente têm atração regional e 

até nacional. 
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Figura 4: rua São Caetano: rua das Noivas, São Paulo 
Fonte: http://www.rota457sp.com.br/ 

 

e. Ruas Comerciais: estas são as ruas de bairro em que o mix comercial serve 

majoritariamente à população local, é o comércio de vizinhança, de pequeno porte e 

“familiar”. 

 

Figura 5: rua Gaivota, Moema, São Paulo 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com 

 
f. Poderíamos acrescentar ainda a essa classificação, o comércio realizado sem a 

necessidade de presença física ou local, como as vendas realizadas pelo telefone, 

internet ou correio e também as vendas realizadas de “porta-em-porta”, através de 

catálogos e visitas diretas aos consumidores. 

http://www.rota457sp.com.br/
http://www.skyscrapercity.com/
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Figura 6: Vendedora Yakult 
Fonte: http://www.yakult.com.uy/ 

 
 

1.4. Os Corredores Comerciais 

Historicamente, o desenvolvimento das cidades esteve intrinsicamente associado ao 

comércio. Em uma relação de causação circular, os núcleos urbanos se consolidam a partir do 

cruzamento de extensos fluxos de mercadorias e correntes de comércio no território e, ao 

mesmo tempo, a própria atividade comercial se intensifica no interior desses núcleos em função 

do crescimento do mercado consumidor e da presença de pessoas com recursos relacionados a 

esta atividade. 

Embora ao longo do último século a relação entre comércio e cidade tenha se 

transformado, adquirindo novos contornos, escalas e dilemas, a atividade comercial ainda é 

central na definição das dinâmicas da cidade. O município de São Paulo é responsável por 

aproximadamente 12% do PIB Brasileiro segundo dados do IBGE, representando as atividades 

comerciais varejistas mais de 30% da economia paulistana. 

http://www.yakult.com.uy/
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Essa atividade está organizada tanto em centros planejados (Shopping Centers) como em 

pólos de rua. Os polos de rua sinalizam diversas centralidades na cidade de São Paulo, a partir 

dos quais se estabelecem os fluxos intraurbanos. As centralidades podem ser percebidas, 

segundo recente publicação do IPEA (2011) pela observação dos padrões de distribuição do 

emprego e da população. A unidade mais utilizada nesta observação é a densidade, ou seja, 

identifica-se uma centralidade a partir das diferentes densidades de emprego e pessoas, e 

analisa-se o surgimento de novas centralidades a partir da identificação de alterações nos 

padrões de densidades de emprego no território urbano. 

A centralidades ou pólos comerciais de ruas podem especializar-se no tecido urbano linear 

ou polarmente, podem ainda ser polos especializados ou não, de âmbito local ou regional. Esta 

pesquisa tem como foco entender, explicar e elaborar propostas para centralidades lineares, que 

congregam comércio e serviços de rua. Como o varejo tem uma lógica de instalação que tem 

como critério número 1 a demanda para escolha de sua localização, ou seja, o fluxo de pessoas, 

entende-se que os polos de rua e as infraestruturas de mobilidade estão bastante relacionados. 

Assim, a pesquisa tem como tema os corredores comerciais, entendidos como 

centralidades, ligadas a importantes infraestruturas de mobilidade e que congregam atividades 

varejistas de comércio e serviços de rua, independentemente de serem corredores 

especializados ou não. 

A cidade de São Paulo, não apresenta uniformidade de ocupação territorial. Os Corredores 

Comerciais surgem nas três grandes zonas sinalizadas na lei de uso e ocupação do solo, com 

características morfológicas, de densidade e de padrão comercial e de usuário bastante 

diversificadas. Entretanto os corredores comerciais tratam de uma tipologia relativamente 

tradicional que se encontram em locais onde há importantes estruturas de mobilidade, desde 

viário até o transporte de massa, e que, em alguns casos (como a Teodoro Sampaio) apresentam 

uma configuração linear, buscando usufruir da infraestrutura de transporte linear e do efeito 

vitrine. 
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Como exemplo de corredores comerciais especializados em São Paulo pode-se citar rua 25 

de março, rua do gasômetro, rua Teodoro Sampaio, rua Santa Efigênia, rua Gabriel Monteiro da 

Silva. Existem também os corredores comerciais que são lindeiros ou internos a Zonas 

Residenciais, total ou alguns trechos como Avenida Europa, Rua estados unidos, avenida pedroso 

de morais, rua Pio XI, Avenida Sumaré, Rua voluntários da pátria. E existem diversas centralidades 

lineares (corredores comerciais) de âmbito local. 

1.5. Os Processos de Transformação Urbana: definições 

Para descrever os processos de transformação do espaço do comércio costuma-se usar 

vocabulário que remete às intenções originais de projeto, que nem sempre se sucedem como 

planejado. As definições de reabilitação, requalificação, renovação, revitalização, ou 

refuncionalização vão sendo alternadas e/ou revistas ao longo da história, variando de acordo 

com o protagonista, a fase de implementação e seus agentes, além da imagem que o projeto 

pretende articular. 

Os projetos de requalificação urbana, incluindo os projetos urbanos de maior escala – e os 

projetos de polos ou “comercial corridors / Main Streets3” (corredores comerciais) têm a 

estratégia pontual para recuperação de pequenas comunidades e mesmo bairros das grandes 

cidades. A experiência internacional de projetos de menor escala que se costuma chamar de 

“revitalização urbana” tem adotado formatos diversos. Ela se refere a processos, socialmente 

mais ou menos inclusivos; espacialmente, mais ou menos intrusivos e com financiamento e 

gestão, em diferentes combinações de parcerias público-privada. A experiência norte-americana 

representa um modelo onde o controle do processo, do projeto e de sua gestão pela iniciativa 

privada cresce progressivamente. Como se espera do estado neoliberal, o poder público é 

                                                             
3 Nos Estados Unidos, Main Streets são as vias principais dos vilarejos ou pequenas cidades, onde se localizam o comércio e os 
serviços que servem as comunidades locais. Mais detalhes no Capítulo 2, seção 2.1. 
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frequentemente chamado a contribuir com benfeitorias ou com o financiamento, direta ou 

indiretamente. 

A prática de parcerias entre os governos e a iniciativa privada para projetos de 

requalificação urbana tem longa história nos Estados Unidos4, onde se localizam dois projetos a 

serem analisados neste estudo. A revisão que se faz nos próximos capítulos inclui, além das 

tradicionais parcerias público-privadas, alguns casos em que o investimento por parte da 

iniciativa privada é significativo com relação à participação direta dos recursos públicos e, ainda 

assim, é capaz de garantir altos ganhos para seus empreendedores. Essa prática tem se tornado 

mais frequente nos Estados Unidos nas últimas décadas, porém no Brasil ainda se mostra 

bastante incipiente. A prioridade dada pelos governos nos Estados Unidos em termos de 

financiamento para o Desenvolvimento e a Regeneração Urbana é de grande importância para a 

efetivação dos projetos de requalificação. Subsídios dos governos federais, com repasses 

estaduais, garantem preferencialmente os serviços de transporte e mobilidade, possibilitando 

coordenação dos esforços de cada municipalidade de uma área metropolitana. (FRANÇA & 

FURTADO, 2013). A experiência demonstra também a íntima correlação, estabelecida desde os 

anos 1980 (SAGALYN & FRIEDMAN, 1989) entre os projetos de transporte e os esforços para a 

revitalização dos centros urbanos nos Estados Unidos. 

Nos Estados Unidos, vários projetos de renovação urbana se deram em áreas classificadas 

pelas agências governamentais, como desabitadas, onde o termo revitalização (trazer vida, 

reviver) parece, à primeira vista, apropriado. No entanto, para os projetos brasileiros, mais 

adequado para tais processos seria o termo requalificação, indicando a mudança de qualidade 

do ambiente. 

Com relação ao Brasil, os três grandes períodos do processo de intervenção nos centros 

urbanos “deteriorados”, elencados por Heliana Vargas (2006) são: Renovação Urbana (1950-

                                                             
4 Para uma revisão histórica dos projetos de requalificação urbana nos Estados Unidos, dos anos 1950 aos 1990, recomenda-se: 
Downtown Inc, by SAGALYN & FRIEDMAN, publicado em 1989. 
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1970); Preservação Urbana (1970-1990) e Reinvenção Urbana (1980-2006). Nosso estudo se 

concentra, segundo essa periodização, na fase mais recente, a da Reinvenção Urbana. Os 

processos de transformação da cidade têm recebido as mais diferentes denominações. Cada uma 

delas traz consigo o conceito que remete à sua origem e realidade temporal, local e social. Muitos 

destes processos passam por várias fases, são descritos sob distintos pontos de vista e, portanto, 

têm recebido diferentes interpretações. Procura-se aqui, na busca de termos mais adequados, 

suscintamente esclarecer os conceitos recorrentes nos estudos recentes, a serem utilizados ao 

longo desta pesquisa.  

Renovação Urbana5: Projetos de modernização do território, incluindo mudanças formais, 

que implicam em demolição e novas construções em grande escala, rescindindo os laços dos 

moradores com o lugar e rompendo brutalmente as relações do tecido urbano original e de 

vizinhança. (CHOAY & MERLIN, 1988). Trata-se de um conceito associado aos projetos urbanos 

que vêm desde a reforma de Paris por Haussman (1851-1870), passando pelos grandes projetos 

de reconstrução da Europa no período pós Segunda Guerra Mundial, com aplicação até os dias 

de hoje.  

Revitalização Urbana: Propõe a dinamização do lugar, através dos elementos cultural, 

turístico e de consumo, utilizando-se de intervenções que podem incluir novas construções, 

reforma e embelezamento, retomando o efeito simbólico da memória histórica do lugar. Esta 

nomenclatura vem a ser substituída após os anos 1990 por vários termos, que englobam valores 

econômicos e patrimoniais, tais como reconversão, recomposição, reciclagem, reinvestimento 

ou por valores sociais, reocupação e repovoamento.  

Requalificação Urbana: Indica o processo conformado por ações que propõem a melhoria 

da qualidade ambiental de alguns setores urbanos, estabelecendo relação entre os processos de 

reprodução social do território e sua realidade como lugar de vida e de memória. Os projetos de 

                                                             
5 Também conhecido nos Estados Unidos por: urban renewal, simplesmente renewal, ou urban regeneration. 
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requalificação não necessariamente implicam em expulsão, em muitos casos propondo 

intervenções mínimas para atingir os objetivos de sustentabilidade. 

Reabilitação Urbana: Política urbana dirigida às áreas consolidadas da cidade, para a 

valorização de potencialidades sociais e econômico-sociais. O termo é utilizado para os processos 

que aconteceram na Europa nos anos 1950, com objetivo de melhorar as condições materiais 

dos espaços públicos e dos edifícios de determinadas áreas, mantendo a composição econômico-

social dos moradores. Esse termo tem reaparecido na literatura, pois traz consigo o 

reestabelecimento dos direitos dos moradores existentes em um lugar, procurando “recuperar a 

estima e a consideração” (CHOAY & MERLIN, 1988), tendo como meta a reinserção do local no 

ciclo econômico da cidade e o “desenvolvimento urbano sustentado” (PASQUOTTO, 2010). 

Re-funcionalização e Retrofit: Re-funcionalização é o mecanismo de adaptação de um 

edifício (com uso inexistente ou considerado inadequado), permitindo seu reuso. Retrofit é o 

processo de modernização e readequação das instalações de um edifício que se encontra 

obsoleto. 
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2. PROGRAMAS E INCENTIVOS 

Existem inúmeros modelos e métodos utilizados em vários países, porém tipicamente o 

Brasil segue ou interpreta modelos utilizados na Europa e na América Norte. Ao avaliar alguns 

programas nacionais, tais como o Programa de Revitalização de Corredores Comerciais da 

Prefeitura de São Paulo, notamos clara modelagem em dois modelos bastante populares nos 

Estados Unidos. Esses são o programa Main Street e os Business Improvement Districts (BID) ou 

Áreas de Revitalização Econômica (ARE), como são chamados no Brasil.  

A seguir elencamos alguns programas e mecanismos de incentivo financeiro utilizados com 

frequência em projetos de requalificação urbana nos Estados Unidos, alguns dos quais serviram 

de modelo para programas brasileiros. 

2.1 Programa Main Street, EUA 

O programa Main Street foi estabelecido em 1980 nos EUA como um programa do National 

Trust for Historic Preservation (NTPH), participando na reabilitação de mais de vinte mil centros 

comerciais naquele país. Desde 2013 este tornou-se independente do NTHP e como uma 

organização sem fins lucrativos, organiza as informações, oferece assistência técnica e conduz 

pesquisas e workshops sobre temas críticos relativos à preservação histórica. O programa Main 

Street oferece a estrutura básica apropriada para diferentes tipos de comunidades, incluindo 

corredores comerciais, centros de zonas rurais, pequenas e médias cidades. Essa estrutura 

compõe-se de assessoria financeira, técnica e metodológica para reabilitação de áreas 

comerciais. O programa está organizado em quatro elementos: Organização, Promoção, Design 

e Reestruturação Econômica.  

O programa pode se estabelecer como uma entidade independente ou associado a uma 

organização pré-existente, tal como as organizações para desenvolvimento econômico da área 
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ou associações de moradores, etc. (Community Development Corporation ou Economic 

Development Organization). Normalmente os projetos são implementados em conjunto com o 

governo estadual ou municipal, mas podem também ser implementados diretamente com o 

programa Main Street Center. A provisão de fundos e incentivos financeiros é feita por outras 

organizações, públicas ou privadas. 

O Main Street tem sido considerado como o programa mais eficiente de requalificação e 

reabilitação urbana nos EUA, por conta de seu baixo custo e grande sucesso, devido à grande 

adesão por parte dos comerciantes. Críticos deste programa apontam que a sua eficiência na 

fase inicial de organização do programa e na capacidade de catalisação das várias partes 

interessadas em sua implementação não é sempre continuada no longo prazo. A manutenção de 

suas propostas, as suas relações com a cidade e as políticas urbanas devem ser objeto constante 

de avaliação, atualização e revisão para evitar o congelamento dos benefícios observados no 

início de suas atividades.  

No caso de grandes centros urbanos, tais como os de Miami, Filadélfia ou Nova York, nos 

quais a Goldman Properties atua, o programa é adaptado às condições socioeconômicas locais, 

já que estes centros, localizados em áreas metropolitanas, têm acesso a um mercado bem maior 

e mais diverso do que o das pequenas comunidades para os quais o programa Main Street foi 

originalmente idealizado.  

2.2 Business Improvement District (BID) e Áreas de Revitalização 
Econômica (ARE), EUA e Brasil 

Os BIDs são organizações privadas sem fins lucrativos, que cuidam da segurança, limpeza e 

manutenção dos espaços públicos da área central das cidades. Os serviços prestados são 

suplementares aos promovidos pela Prefeitura. Os BIDs também desenvolvem projetos, 

planejam e mantêm o espaço urbano, cuidando da iluminação pública, do equipamento urbano, 
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do sistema de sinalização e do paisagismo. Mais recentemente, os BIDs estão também envolvidos 

na proteção política de suas áreas e no marketing das cidades. 

Os limites do distrito são definidos por uma associação de comerciantes e sua 

regulamentação é aprovada pela maioria, e submetida a avaliação e revalidação de seus serviços 

de tempo em tempo (a cada cinco ou dez anos por exemplo). Os programas BID são financiados 

através de contribuições compulsórias de todos os proprietários de imóveis incluídos no “distrito 

central”, além de receber doações de organizações sem fins lucrativos que se beneficiam dos 

seus serviços.  Estudos6 indicam que as propriedades incluídas nos perímetros de BIDs tiveram 

valorização de até 30% em comparação com outras na mesma área, porém não incluídas no BID. 

No Brasil, a discussão sobre a implementação do conceito, com a denominação de Áreas 

de Revitalização Econômica (ARE) tem ocorrido desde 2009 (SOMBINI & SILVA, 2011), iniciando-

se no Rio de Janeiro e despertando interesse de organizações de grandes proprietários de imóveis 

corporativos no centro da cidade, dos comerciantes e finalmente sendo levada ao Ministério das 

Cidades para análise.  

Os defensores do ARE afirmam que com a sua implementação, o declínio econômico 

poderia ser controlado, através da “gestão compartilhada”, num mecanismo de parceria entre o 

poder público e o privado. A questão que se coloca é que a terceirização da manutenção e 

administração desses centros comerciais permitem o controle privado sobre as áreas públicas da 

cidade. Dessa maneira tem o potencial de perpetuar nas cidades a prática neoliberal de favorecer 

os grupos dominantes em detrimento das camadas menos abastadas. Várias questões quanto à 

adaptação do modelo ao Brasil são propostas por FREITAS (2009): 

 

                                                             

6 ELLEN, 2007 e MITCHELL, 2001. 
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 Será que esses modelos seriam eficazes no Brasil? 

 Não existiriam outras leis ou mecanismos que garantissem segurança e vantagens aos 

proprietários para agirem em seu entorno? 

 Será que devemos restringir o uso da cidade? 

 Será que a representação de todos os indivíduos será democrática dentro de um ARE? 

 Haverá alguma agência reguladora das atividades dos AREs? Como poderão estes ser 

controlados? 

2.3  Tax Increment Financing (TIF), EUA 

O TIF é um mecanismo, utilizado por várias municipalidades dos Estados Unidos, que provê 

financiamento para investidores ou para um grupo de proprietários de imóveis de áreas 

“economicamente fragilizadas”7. Os TIFs são tipicamente utilizados em projetos de reabilitação 

em larga escala de áreas economicamente pouco produtivas, utilizando recursos oferecidos em 

antecipação à valorização das propriedades. Com o aumento previsto da arrecadação de imposto 

por parte destas propriedades, a municipalidade pode lucrar de três maneiras: com o aumento 

progressivo do imposto coletado anualmente pelas propriedades dentro do perímetro de 

impacto; com o aumento progressivo do imposto por vendas e serviços que ali vêm a ocorrer; e 

finalmente com a solução de um “problema urbano” que se resolve com investimento 

relativamente baixo por parte do governo municipal.  

Uma das maiores dificuldades na utilização deste instrumento para reabilitação urbana 

está no fato de que TIFs utilizam fundos que poderiam ser dedicados a outros objetivos, como 

por exemplo, a educação. Sendo conhecidos os problemas e a urgência de investimento na 

educação pública nos centros urbanos norte-americanos (que sofre constantemente cortes em 

                                                             
7 A definição de áreas “economicamente fragilizadas” ou “improdutivas” (blighted areas), discutida no Capitulo 1, é 
estabelecida no estatuto de cada perímetro de TIF. Os critérios para sua definição são frequentemente definidos de acordo com 
interesses políticos e econômicos, com consequências sociais tanto no perímetro de sua aplicação, quanto na definição de 
prioridades para alocação de fundos públicos no município em que os TIFs se inserem.   



 
 

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA E 
DA SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO  

 

 
 

24 
LPP 

seu orçamento), a espera pelo retorno dos lucros investidos em TIFs, retarda ainda mais a 

transferência de fundos com essa finalidade. Existe também o agravante de que nem sempre os 

projetos obtêm o lucro previsto e o investimento público pode ser totalmente perdido. Em longo 

prazo, se houver impacto positivo, os impostos a serem coletados têm o potencial de devolver 

valor superior ao investido pela municipalidade, segundo Kevin McMahon, 

[...] no caso da Filadélfia, Goldman utilizou-se dos fundos do instrumento TIF 
para cobrir aproximadamente 20% de seus custos com impostos, o que equivalia 
em 1999 a quase 180 mil dólares, porém prometeu devolver aos cofres públicos 
23.5 milhões de dólares em impostos a serem coletados in 20 anos. [...] Se esses 
recursos fossem ajustados pela inflação, ainda assim trariam um lucro de 16 
milhões de dólares durante os vinte anos de duração do pacto. (MCMAHON, 
2011). 

A Tabela 2 mostra que o valor total dos imóveis de propriedade de Goldman na 13th 

Street (projeto analisado como estudo de caso a seguir) em 1999, passaria de seis milhões dólares 

para mais de 27 milhões de dólares em vinte anos. Os impostos sobre as propriedades sofreriam, 

portanto, aumento de 157 mil para mais de um milhão de dólares ao longo destes vinte anos, 

além dos impostos de uso e ocupação, que teriam aumento de aproximadamente 310 mil dólares 

ao longo do mesmo período.  

Valor / Ano 1999 2020 

Valor de Mercado US$6 milhões US$27,3 milhões 

Imposto sobre a Propriedade US$157 mil US$1,17 milhões 

Imposto sobre Uso e 

Ocupação 

US$21 mil US$321 mil 

 
Tabela 2: Impacto Estimado do Midtown Village TIF District: Filadélfia 1999-2020. 

Fonte: Fonte: McMahon (2011, p.55). 
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2.4 Rehabilitation Tax Credits (RTC), EUA 

O órgão federal que controla a preservação de monumentos históricos e dos parques 

nacionais nos Estados Unidos, o National Park Service (NPS), oferece até 20% (limitando-se ao 

máximo de 8 mil dólares) dos custos de construção para incentivar a reabilitação de cada 

propriedades comercial histórica protegidas pela legislação federal (National Historic Landmarks 

ou Districts), desde que sejam seguidos os parâmetros estabelecidos pelo programa. Para seus 

vizinhos não protegidos pela legislação, o NPS oferece reembolso de até 10% dos custos. 

2.5 Programa Local de Incentivo Fiscal e Monetário, EUA 

O Programa de Reabilitação de Fachadas Comerciais (Philadelphia City Storefront 

Program), oferece subvenção de até 50% do custo de reabilitação de fachadas. Ainda segundo 

McMahon (2011), Goldman economizou aproximadamente 580 mil dólares com esse programa, 

durante a fase de retrofit e restauração de fachadas. Na Filadélfia, sua firma ofereceu também 

consultoria gratuita em design aos proprietários e inquilinos comerciais, como parte da grande 

estratégia de controle da imagem do lugar, garantindo a valorização do investimento na área. 

2.6 Programa de Intervenção em Ruas Comerciais, São Paulo (PIRC-SP) 

Instituído pelo Decreto Lei 42.834 de 6 de fevereiro de 2003 e promulgado em 2005, o 

Programa de Intervenção em Ruas Comerciais do Município de São Paulo (PIRC-SP), foi criado 

com a intenção de “estabelecer parcerias para a melhoria de vida na cidade de São Paulo, 

considerando a importância econômica e social do desenvolvimento do comércio no Município 

de São Paulo, bem como a existência de interesses comuns entre os setores público e privado, 

no sentido da requalificação e reurbanização das ruas comerciais.”  
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O programa oferece financiamento municipal para as melhorias em infraestrutura, tais 

como configuração e pavimentação de rua e calçada, drenagem de aguas pluviais, obras de redes 

de infraestrutura aérea e subterrânea, iluminação pública, adequação de trânsito e transporte. 

O financiamento dos outros serviços como a adequação da sinalização viária, instalação de 

mobiliário e equipamentos urbanos, paisagismo, infraestrutura para “turismo de compras”, 

adequação de propaganda, fachadas do comércio e recuperação do patrimônio histórico não é 

especificado por decreto. Este apenas afirma que  

“Art. 4º. As obras e os serviços constantes no projeto serão realizados II – pela entidade 

representativa dos aderentes, mediante contratação de empresas cadastradas na Prefeitura, 

quando se tratar de obras e serviços previstos no projeto especifico como de sua 

responsabilidade. ” 

É também requerimento do programa, a adesão de pelo menos dois terços dos 

proprietários da via atingida, os quais devem estar organizados em alguma forma de Associação 

de Lojistas. Essa associação será a responsável pela manutenção das melhorias, depois de 

terminada as obras. 

A supervisão do funcionamento do Programa é atribuição da Comissão de Implementação 

das Intervenções nas Ruas Comerciais do Município de São Paulo (COMIRC). Estabelecida em 

2005, ao mesmo tempo em que a legislação do Programa é revista e confirmada, essa comissão 

é constituída de representantes de várias secretarias da Prefeitura: Secretaria Municipal de 

Coordenação das Subprefeituras; da Habitação, da Infraestrutura Urbana e Obras; Transportes; 

Verde e Meio Ambiente, Participação e Parceria e Urbanização (hoje SP Urbanismo). As 

atividades da Comissão, não remuneradas, podem ser resumidas em: Elaborar Plano Bienal de 

Intervenção para as ruas comerciais do Município; solicitar análise técnica aos referidos órgãos 

competentes para auxiliar na elaboração e execução dos projetos específicos e por fim, prestar 

apoio técnico, administrativo e funcional ao Programa.  
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Figura 7: Atividade da COMIRC 
Fonte: NAUFEL, 2004. 

 
As atribuições e responsabilidades de cada participante do Programa não estão 

claramente definidas pelo Decreto, podendo este ser interpretado de maneira diferente, 

dependendo do projeto e de seus participantes. De qualquer maneira, a atribuição da COMIRC 

termina quando terminam as obras. 

O Programa de Requalificação em discussão neste artigo opera de maneira que se 

aproxima do programa Main Street e pressupõe que os comerciantes se organizem de maneira 

semelhante à maneira dos BIDs. Uma descrição desses programas nos parece então pertinente. 
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3. ESTUDOS DE MÉTODOS 

3.1. Estratégia Goldman Properties 

Goldman Properties é uma companhia familiar, fundada em 1968, que se especializou, ao 

longo de cinquenta anos, em projetos de requalificação urbana. Tony Goldman, fundador e 

mentor desta companhia, foi um investidor da área imobiliária que criou e implementou vários 

projetos de reabilitação urbana, utilizando a arte como elemento catalisador para seus projetos 

nos Estados Unidos. Com um olhar aguçado para perceber onde estavam áreas urbanas com 

potencial para o desenvolvimento de seus projetos de distritos criativos, Goldman foi um dos 

pioneiros a requalificar bairros como o SoHo, em Manhattan, nos anos 1970, South Beach, na 

Flórida nos anos 1980, 13th Street, na Filadélfia, nos anos 1990 e Wynwood, Miami nos anos 

2000.  

Sua estratégia de requalificação de áreas urbanas foi construída a partir de métodos já 

bastante tradicionais nos Estados Unidos, tais como o Programa Main Street, e complementada 

com táticas reconhecidas do mercado imobiliário, no qual Goldman havia se aventurado no início 

de sua carreira. Goldman Properties elabora planos de intervenção que procuram não apenas 

incorporar, mas também valorizar a presença dos habitantes pioneiros dos bairros alvo de seus 

projetos, já que estes se tornam parte intrínseca de seu plano de ação.  A presença e a 

possibilidade de atração dos produtores criativos, faz parte do critério de seleção para as áreas 

de investimento. Goldman acreditava que a presença de uma determinada massa crítica de 

habitantes “diferenciados” (grupo que Richard Florida viria a chamar de “Classe Criativa”) teria 

importante papel na estratégia de requalificação, a qual ele denominava “gentlefication” (que 

poderia se traduzir como “gentrificação gentil”). Com esse termo, Goldman aludia à necessidade 

de inclusão dos pioneiros, artistas e moradores locais – pelo menos nas fases iniciais – como 

parte ativa de seus projetos de requalificação, além de indicar a preservação do patrimônio 

histórico encontrado nas áreas escolhidas. 
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Ao selecionar suas áreas de projeto, Goldman buscou sempre áreas conformadas por 

propriedades com características físicas únicas (frequentemente com inúmeros edifícios 

históricos), nas quais instala estabelecimentos comerciais de pequeno porte, dando preferência 

àqueles com produção local e gerenciados por proprietários da região.  Goldman nunca incluiu 

em seus projetos o comércio ou restaurantes de cadeias comerciais, já que estes tipicamente não 

contribuem com a criação do ambiente singular e exclusivo almejado. A estratégia de 

desenvolvimento do cluster criativo inclui também a manutenção do contexto, buscando 

ressaltar a heterogeneidade e a diversidade existentes, como contraposição à homogeneidade 

encontrada nos subúrbios e nos tradicionais shopping centers norte-americanos.   

Após cuidadosa análise do zoneamento, das características histórico-culturais da área e 

dos mecanismos de incentivo e de financiamento à disposição, Goldman atém-se à definição 

precisa dos limites para suas áreas de intervenção.  Ao mesmo tempo, estabelecem-se 

parâmetros de contexto a serem atingidos, tais como o adensamento potencial da área e a 

interação desta com os bairros vizinhos e com a cidade de uma maneira geral. A qualidade do 

ambiente urbano, elemento de grande importância, é garantida pela existência de um sistema 

de circulação para pedestres, pela qualidade da arquitetura e pelas relações entre os edifícios e 

os espaços públicos. Goldman acredita que o ambiente criado deveria ser limpo e atraente, com 

vitrines transparentes, originais e sedutoras, para que o comércio possa florescer.  Em entrevista 

a Von Bergen (1999), Goldman anuncia os oito ingredientes que considerava imperativos para 

seus projetos: 

i. "Encontre um bairro com boa estrutura” / “Find a neighborhood with good bones”. (VON 
BERGEN, 1999).  

No caso dos centros urbanos (pós-industriais) norte-americanos, Goldman buscou 

diferenciar-se da experiência suburbana, na qual os edifícios têm grandes recuos, as vitrines são 

inexistentes e as ruas inóspitas para o pedestre.  A intenção baseia-se em recuperar, onde 
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possível, e reinventar, quando necessário, a atmosfera do bairro. Para isso, Goldman buscou 

áreas constituídas por construções de valor histórico. 

Os políticos devem adaptar o desenho urbano às condições individuais de cada 
lugar, com os arquitetos e planejadores realçando as qualidades do lugar e o 
design a ser seguido, permitindo que os usuários sintam-se confortáveis. Se não 
viveremos em um mundo como Las Vegas, disse Tony Goldman [...]. Ao se 
construir edifícios de outras culturas com reproduções sintéticas de outros 
espaços urbanos no mundo, voltamos a produzir em massa e perdemos a 
identidade. (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2010, p. 22, tradução nossa). 

Goldman escolhe, nos anos 1970, o bairro SoHo em Nova York, como seu primeiro projeto 

experimental: “Eu percebi a aura positiva de arquitetura que estava presente naquele bairro, 

disse Goldman. [...] Aquele cast-iron district expressava uma sensação incomum”. (KAUFMAN, 

2012, tradução nossa). Os elementos que tornavam o SoHo único eram seu caráter histórico, a 

diversidade de sua arquitetura e o potencial para acomodar o pedestre. Características que se 

mantém até hoje, como se vê na Figura 15, adiante.  O objetivo dos planos de Goldman era, não 

apenas ressaltar o valor dos edifícios históricos, mas também recriar seu contexto.  

Seguindo o princípio de trabalhar a história do lugar e seu contexto, Goldman restaurou 

– exterior e interiormente – os edifícios de South Beach em Miami nos anos 1980, seguindo 

estritamente as recomendações do National Trust for Historic Preservation8, mobiliando-os com 

móveis Art Déco e fotografias históricas, numa tentativa de recriar o espírito da época.  Ao longo 

dos anos, Goldman inaugurou em South Beach, dois hotéis, alguns restaurantes e organizou um 

Special Services District9 para cuidar da limpeza e coleta diária de lixo nas ruas. Em pouco tempo, 

Miami Beach se tornou atração internacional e Goldman se estabelece como importante 

investidor na reabilitação urbana de bairros históricos nos Estados Unidos (Haute Living, 

02/01/2008). 

                                                             
8 Por sua contribuição com a preservação do patrimônio histórico nos Estados Unidos, Goldman recebe em 2010 o mais 
importante prêmio do National Trust for Historic Preservation. 
9 Organização que se ocupa de melhorias e manutenção de uma área comercial urbana, também conhecidos como Business 
Improvement Districts, ou BIDs. 
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Em estratégia similar, Goldman escolhe Filadélfia como próxima cidade para 

investimento.  Ele busca uma área histórica da cidade, considerada obsoleta e com boas 

conexões com o centro e as atrações turísticas, e que, seguindo seus critérios, exibe potencial 

para seu plano de requalificação.  Até 1999 quando Goldman iniciou a fase de aquisição de 

imóveis na área, a 13th Street era ocupada pela comunidade LGBT, distribuída em edifícios 

históricos, com um cinema de pornografia, uma casa lotérica, e por alguns edifícios residenciais 

e hotéis abandonados ou subocupados.  Goldman Properties adquiriu na Thirteen Street, vinte e 

cinco edifícios, por preços baixos e em pouco tempo. Goldman soube também aproveitar-se dos 

incentivos públicos para revitalização urbana, revertendo o caráter desse histórico corredor 

comercial.   

ii. “Adquira o máximo de propriedades possível e pelo menos o suficiente para controlar o 
destino do bairro” / “Purchase what you can get your hands on and enough to control the 
neighborhood’s destiny”. (VON BERGEN, 1999).  

Essa estratégia é uma das chaves do sucesso de seus empreendimentos, pois a sustentabilidade 

de seus planos depende do controle e da manutenção, no longo prazo, de todos os elementos. 

Goldman foi, em seus projetos, um dos maiores – quando não o maior – proprietário e investidor.  

Dessa maneira, sempre garantiu que seus projetos fossem finalizados à sua maneira e a seu 

tempo.  

No SoHo, Goldman adquiriu dezoito edifícios históricos em menos de dez anos, reformou-

os e ocupou cada um deles com usos diversos, buscando garantir a vitalidade do bairro dia e 

noite. A gentrificação do bairro inicia-se quando velhas tavernas de artistas são substituídas por 

restaurantes contemporâneos; quando os tradicionais clubes de jazz e bares são modernizados, 

com o objetivo de atrair maior contingente da vanguarda do mundo artístico e os produtores 

criativos.  O plano de reabilitação dos velhos lofts, até então ocupados por poucos artistas em 

arranjo work-and-live (trabalho e moradia num só espaço), incluiu novos moradores residenciais 

nos pisos superiores (nem todos necessariamente trabalhando em seus lofts) e usos comerciais 

no nível da rua. O enobrecimento da área sofre resistência por parte dos artistas, que se 
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organizam para manter seus espaços a preços acessíveis, como se vê na Figura 16, a seguir. 

Porém ao longo dos anos, o bairro se valoriza de tal maneira que, mesmo com esforços da 

legislação que protege seus direitos10, muitos produtores criativos deixam progressivamente a 

área.    

Nos anos 1990, quando Goldman visita South Beach pela primeira vez, a área já iniciava 

seu processo de requalificação com outros empreendedores que se utilizavam de métodos mais 

tradicionais, não se ocupando em valorizar a identidade do lugar. Para Goldman, tratava-se, 

nesse caso, não apenas de investir no longo prazo no retrofit dos edifícios históricos, mas 

também em recriar a identidade da área, transformando-a em um novo polo de atração turística. 

(BISNOW, 11/05/2015). Assim como já havia feito no SoHo, Goldman adquiriu um edifício por 

mês, até completar dezoito propriedades, volume suficiente para garantir o controle substancial 

da área. 

iii. “Não espere recuperar seu investimento no curto prazo” / “Don’t expect quick returns”. (VON 
BERGEN, 1999). 

Reabilitação urbana é um processo que ocorre tipicamente em médio e longo prazo. Cada 

um dos elementos do plano de intervenção tem um ritmo próprio e o investimento imobiliário 

deve levar em conta os ciclos econômicos e os períodos de alta e baixa do mercado. Como a 

experiência de reabilitação é de natureza multidisciplinar, cada uma das disciplinas envolvidas 

(planejamento, financiamento, gestão, construção, atração de comerciantes e inquilinos), pode 

apresentar retorno em momentos diferentes, até que o investimento, como um todo, seja 

recuperado e possa gerar lucro. 

 

                                                             
10 A lei AIR, Artist in Residence Law, aprovada em 1971 e em vigor até hoje, exige que todos os lofts no perímetro do SoHo 
devem ter em suas premissas ao menos um artista em residência, o qual será certificado pela Prefeitura de Nova York (SoHo 
Artists Association Records, 1968-1978). 
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Segundo Goldman, os projetos iniciados na cidade de Boston (The New York Times, 

31/03/2010) e na requalificação da Wall Street em Nova York, não obtiveram sucesso por conta 

das perspectivas divergentes de seus sócios, já que estes não tinham interesse em esperar pela 

maturação do processo. Desde então, Goldman decidiu não mais trabalhar em sociedade, pois 

nem todos os investidores se interessam apostar em sua estratégia de longo prazo. 

iv. “Controle o comércio e a energia”. / “Control the retail, and the vibe”. (VON BERGEN, 1999). 

Goldman selecionava para seus projetos, áreas esvaziadas, ou ocupadas por população 

de baixa renda, com edifícios abandonados, calçadas sujas e quebradas e pouco movimento nas 

ruas.  Na maior parte dos casos, estas eram áreas que causavam à sua vizinhança impressão de 

desolação e abandono.  Por isso, uma das etapas iniciais de seus planos de intervenção é a 

escolha calculada dos primeiros estabelecimentos comerciais a serem abertos no bairro, 

compondo a necessária “energia” do lugar.  

Após garantir o controle estratégico de propriedades, o próximo passo é desenvolver a 

identidade e refinar as qualidades físicas e mercadológicas. A presença de pessoas da vanguarda 

cultural e da juventude engajada em suas áreas de projeto é utilizada por Goldman como 

elemento de promoção do ambiente moderno e de inovação que se constrói, conferindo assim 

vitalidade ao ambiente. 

A rua, disse Mr. Goldman, deve ser um lugar onde as coisas acontecem 
inesperadamente. Os artistas vão aos lugares que apresentam desafios – 
eles não se interessam pelos bairros suburbanos arrumadinhos. 
(KAUFMAN, 2012, tradução nossa). 

v. “Comece com um restaurante” / “Start with a restaurant”. (VON BERGEN, 1999).  

Restaurantes modernos são pontos de atração e têm o potencial de rapidamente trazer 

vitalidade às ruas, pois funcionam como atrativos para o público “diferenciado” e também para 

os mais variados pontos comerciais que surgem na segunda fase de requalificação.  Para 
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Goldman, o primeiro restaurante tem a função de atrair o próximo e o comércio em geral, 

gerando assim, a competição necessária para deslanchar seu esquema funcional (e comercial).  

No SoHo, foi assim com o famoso Greene Street Café, em South Beach, com o Lucky’s Restaurant 

e o New Café e na Filadélfia (que se vê na Figura 17) com o restaurante e bar El Vez (The New 

York Times, 31/03/2010). Ao mesmo tempo, Goldman se ocupava em trazer boutiques 

contemporâneas e agências de modelo, livrarias e galerias de arte, para complementar seu 

esquema inicial. (Art Market Monitor, 8/1/2009).  

Uma vez que os pontos comerciais são ocupados, a rua começa a se tornar mais desejável 

e inicia-se então a próxima fase, a de atrair moradores.  O componente residencial, ocupando os 

andares superiores com os produtores criativos, tem a intenção de fixar na área um público que 

se identifique com as qualidades do bairro e que, ao mesmo tempo, ajude a compor o cenário 

do lugar-mercadoria.   

vi. “Atraia as multidões para criar sinergia” / “Attract the crowds to create synergy”. (VON 
BERGEN, 1999). 

Como já dito, os bares e restaurantes funcionam como um eficiente foco de atenção para atrair 

o público e são a maneira mais rápida e econômica de criar sedução. É importante que o 

restaurante tenha preço acessível, mas que sua aparência e seu cardápio tragam inspiração e um 

tom de originalidade ou de exclusividade. Diferente do esquema tradicional dos shopping 

centers, a necessidade de lojas âncoras nas extremidades dos clusters criativos não é 

fundamental.  Estes, por estarem inseridos na malha urbana e, por se alimentarem da diversidade 

de usos, têm nas instituições, atrações turísticas e outros marcos da cidade, as suas âncoras. 

vii. “Procure evitar o colapso do setor imobiliário” / “Try to avoid real estate collapses”. (VON 
BERGEN, 1999). 

A estratégia de Goldman era a de investir em áreas subutilizadas e pouco produtivas, 

porém com potencial de crescimento econômico, compensando os altos gastos com 

desenvolvimento e aprovação de projetos, retrofit de edifícios e projetos de melhorias do espaço 
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urbano. Ele pregava que os primeiros anos de planejamento de uma área eram os mais 

importantes para amadurecer as ideias, rever conceitos, adaptar-se à situação econômica local e 

finalmente preparar-se para o sucesso que inevitavelmente se seguiria. (Haute Living, 

02/01/2008). 

viii. “Reinvente seu plano ou será engolido pelo futuro” / “Reinvent yourself or you will be eaten 
by the future”. (KANSAS CITY PUBLIC LIBRARY, 18/04/2011) 

Goldman buscava encontrar uma fórmula para manter sua estratégia de inovação a longo 

prazo. Desde sua experiência com o SoHo, admite os limites da mercantilização da criatividade, 

já que a commodity de seus projetos é a exclusividade e a novidade.  

A seguir, apresenta-se um diagrama que sumariza o processo desenvolvido por Goldman 

Properties em seus projetos de planejamento e requalificação urbana. O processo Goldman se 

estabelece através de réplica e cópia das fórmulas de sucesso alcançadas com cada projeto 

implementado, sempre com intenção de conferir ao lugar que foi singular, um toque de 

previsibilidade. Os projetos de Goldman compõem o ambiente para que o usuário se sinta 

seguro, mas que ainda assim, exista sempre um elemento de imprevisibilidade, que se apresente 

com um “ar de aventura” (“an edge”, segundo Goldman). Por isso a estratégia é revisitada de 

tempos em tempos, buscando recompor a heterogeneidade e a diversidade do lugar, preparando 

para o eventual aumento de densidade e demandas, garantindo assim, as qualidades criativas no 

longo prazo. 
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Tabela 3: Fases de Planejamento Goldman Properties. 
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3.2. Projeto de Desenvolvimento Participativo do Plano de Bairro 
Instituto Previdência 

Em setembro de 2014 a AMAPAR solicitou ao LPP Mackenzie, a coordenação dos trabalhos 

para construção de um Plano do Bairro. Os trabalhos se iniciaram em um momento em que a 

cidade de São Paulo acabava de aprovar seu novo Plano Diretor Estratégico (julho de 2014) e 

iniciava as discussões para a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). 

A Associação de Moradores e Amigos do Parque Previdência (AMAPAR) foi fundada em 

2003 por moradores do bairro Instituto Previdência (também conhecido como Jardim Adhemar 

de Barros) e vizinhança, com a intenção de proteger, preservar o bairro e difundir a sua história. 

Com o passar dos anos, a AMAPAR, assim como outras associações de bairros vizinhos 

engajaram-se em defesa de outras questões que surgem na região. 

O Plano do Bairro do Instituto Previdência e Adjacências contribuiu com as propostas da 

Secretaria Metropolitana do Desenvolvimento Urbano (SMDU) para essa região da cidade, sejam 

elas relativas à discussão presente de uso e ocupação do solo, como à implementação dos Planos 

Regionais e Planos de Bairro, previstos na sequência. 

O método utilizado esta sumarizado no diagrama a seguir, contemplando quatro fases para 

o desenvolvimento do Plano de Bairro.  



 
 

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA E 
DA SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO  

 

 
 

38 
LPP 

 

Figura 8: Processo de Planejamento, Plano de Bairro Instituto Previdência. 

Durante a Fase I desenvolveu-se o escopo do projeto, os métodos de pesquisa, as 

formas de consulta pública e os processos para desenvolvimento de propostas. Os trabalhos 

iniciaram-se com uma reunião junto à comunidade para explicar o processo de planejamento 

em curso na cidade de São Paulo.  

A equipe do Mackenzie seguiu com uma análise da área de estudo, com estudos dos 

vários componentes pertinentes para a compreensão da região e dos bairros incluídos na fase 

inicial do Plano. Organizou-se a seguir uma Oficina com os moradores do bairro Instituto 

Previdência, incluindo também moradores dos bairros adjacentes. A Oficina consistiu de 

discussão em grupos seguindo os temas propostos pelo LPP: Mobilidade, Segurança, Meio 

Ambiente, Desenho Urbano, Usos e Equipamentos, Projetos Futuros. 
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As questões levantadas durante a Oficina foram mapeadas e sumarizadas para 

apresentação na reunião Devolutiva com a comunidade. Nesta reunião apresentou-se também 

duas alternativas conceituais de elaboração do Plano, acompanhadas de uma breve análise do 

contexto e das tipologias urbanas presentes no bairro. 

Seguiu-se a Devolutiva mais uma reunião para discutir especificamente propostas que 

contribuíram com a Revisão Participativa da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacao do Solo da 

cidade (LPUOS-SP), culminando com a adoção de um documento e um mapa de uso do solo para 

a área e algumas ações para conscientização da comunidade, tais como panfletagem pela região 

e divulgação do processo de planejamento em curso. 

Com o prolongamento da discussão sobre a LPUOS se estendeu até o ano de 2016, o 

projeto foi momentaneamente interrompido. Pretende-se dar continuidade aos trabalhos 

durante o presente ano, detalhando o Plano do Bairro e contribuindo com a elaboração do Plano 

Regional do Butantã. No Apêndice 1, encontra-se o Caderno de Diagnostico do Plano de Bairro 

do Instituto Previdência, detalhando o projeto. 
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4. ESTUDOS de CASO 

4.1. Goldman Properties  

Goldman Properties inicia sua atuação em 1976, após passar alguns anos administrando 

edifícios residenciais de alto padrão, Goldman foi atraído pela arquitetura do distrito industrial 

ao sul da Houston Street (de onde vem o nome SoHo), com a ideia de converter os amplos 

edifícios industriais do Cast Iron District em espaços para moradia e estúdio, adotando o conceito 

de “lofts”.   

Goldman afirma: “Eu percebi a aura positiva de arquitetura que estava presente naquele 

bairro. E continua: “aquele ‘cast-iron district’ expressava um senso de lugar (“sense of place”) 

incomum” (KAUFMAN, 2012). Sob a perspectiva do investidor, os elementos que tornavam o 

SoHo uma área única eram seu caráter histórico, a diversidade de sua arquitetura e o potencial 

urbano para que se tornasse um espaço favorável ao pedestre.  O objetivo de Goldman era não 

apenas ressaltar o valor dos edifícios históricos incluídos em seu perímetro de ação, mas 

também, recriar seu contexto.   

Atuação Goldman na Requalificação do SoHo (Nova York) 

Em menos de dez anos, Goldman comprou dezoito edifícios históricos no bairro do SoHo.  

Sua companhia os reformou e os ocupou com usos diversos.  Sua intenção era criar um bairro 

que tivesse vitalidade por 24 horas.  E neste projeto a gentrificação se fez sentir, quando velhas 

tavernas de artistas são substituídas por restaurantes contemporâneos; os tradicionais clubes de 

jazz e bares são modernizados, sempre com a intenção de atrair a vanguarda do mundo artístico.  

Seu plano também incluiu o uso residencial nos pisos superiores, rehabilitando os velhos lofts 

ocupados por artistas, atingindo ocupação completa em pouco tempo.  Inicialmente o processo 

de gentrificação foi controlado, porém ao longo dos anos o bairro se valoriza, tornando-se 

inevitável a expulsão progressiva de muitos de seus antigos moradores.    
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O SoHo tornou-se um centro de atração turística, com galerias de arte e design, comércio 

diversificado e restaurantes de renome. O conceito original que guiou o “renascimento” do SoHo 

foi completamente absorvido pelo mercado, que hoje vende lofts, móveis e arte “SoHo style” 

não apenas nos EUA, mas também internacionalmente.  Ou seja, Goldman foi um dos propulsores 

da gentrificação que veio a descaracterizar as qualidades que o atraíram ao bairro num primeiro 

momento. 

Em retrospectiva, Goldman revê o desenvolvimento de seus projetos em bairros como o 

SoHo e Miami Beach, e inicia um processo de avaliação dos efeitos de seus planos após plena 

consolidação. É durante esta fase que ele desenvolve teorias sobre a fase denominada na Tabela 

3 acima de “Reinvenção”.   

Miami South Beach (Florida)  

Com a consolidação de seus planos no SoHo, Goldman encontrou em Miami South Beach 

e seus edifícios Art Déco mais uma área com grande potencial de investimento. Nos anos 1990, 

quando Goldman visita Miami Beach, esta já estava engajada em um processo de reabilitação. 

Porém nenhum de seus investidores teve tamanha disposição de arriscar e apostar no sucesso 

da área. Tratava-se não apenas de investir no longo prazo para a reabilitação de seus edifícios, 

mas também recriar o bairro como um novo polo de atração turística.  Assim como já havia feito 

no SoHo, Goldman adquiriu um edifício por mês, até completar dezoito propriedades, volume 

suficiente para garantir controle substancial da área. 

Diferentemente de outros investidores em South Beach, Goldman restaurou seus 

edifícios, por fora e por dentro seguindo as recomendações do National Trust for Historic 

Preservation, mobiliando-os com móveis Art Déco e fotografias históricas, numa tentativa de 

recriar o espírito da época.  Ao longo dos anos, Goldman inaugurou dois hotéis e vários 

restaurantes, organizou um “Special Services District” para cuidar da limpeza e coleta diária de 
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lixo nas ruas. Em pouco tempo, a área se tornou atração internacional e Goldman Properties se 

estabeleceu como investidora em reabilitação urbana de bairros históricos nos EUA. 

Philadelphia 13th Street (Midtown Village) 

Seguindo estratégia similar, Goldman escolheu Filadélfia como sua próxima cidade para 

investimento.  Ele buscou uma área histórica da cidade, que exibisse potencial para seu plano de 

requalificação, praticamente inabitada e com boas conexões com o centro da cidade e atrações 

turísticas.  Até 1999 quando Goldman começou a adquirir imóveis na área, Thirteen Street era 

ocupada por um cinema de pornografia, uma casa lotérica, e por vários edifícios residenciais 

abandonados.   

Aqui a Goldman Properties também adquiriu 25 edifícios em poucos anos por preços 

muito baixos e reverteu o caráter deste corredor comercial.  No início de seus trabalhos na 13th 

Street, Goldman buscou empreendedores locais com ideias originais, financiando seus projetos 

e fornecendo assessoria técnica.  Hoje alguns desses empreendedores obtiveram sucesso, alguns 

com propriedade de vários estabelecimentos na rua, contando com restaurantes e café, bar, loja 

de móveis e outra loja de variedades.   

Neste caso, sua estratégia inicial de manter a diversidade de proprietários e incentivar o 

pequeno comerciante local foi modificada, pois o domínio de poucos comerciantes se espalhou 

pela rua e tomou conta de uma quantidade significativa dos estabelecimentos comerciais.  Ainda 

assim Goldman aprendeu a manter a lucratividade de seu investimento, adaptando-se 

novamente ao cenário que se desenvolveu, concentrando seu investimento na supervisão e 

administração de suas propriedades e no desenvolvimento do segmento residencial da 13th 

Street. Quando lhe parecer o momento oportuno, Goldman Properties poderá se afastar e 

vender seus imóveis, deixando muitos seguidores ali, assim como em seus vários projetos 

espalhados pelo país. 
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Newark (New Jersey) 

As próximas empreitadas de Goldman Properties tiveram características distintas, onde 

seu papel foi de consultor mais do que de investidor.  Nestes exemplos, Goldman procurou 

aplicar novos métodos de reabilitação, utilizando-se de modelos para intervenção que se 

adaptaram caso a caso.  

Em Newark (New Jersey) Goldman, agindo como consultor para Raymond Chambers em 

1998, delineou uma estratégia, que acabou por não ser completada.  Seu plano envolvia a 

reconstrução de um centro comercial composto de edifícios de quatro a cinco andares, com 

grandes espaços comerciais ao nível da rua.  Seu plano previa diversos restaurantes e bares ao 

longo da Broad Street, a avenida principal, e pequenas lojas na Halsey Street, uma via secundária.  

Escritórios para profissionais e apartamentos para estudantes, artistas e outros deveriam ocupar 

os andares superiores.  Sua intenção era reinventar esse centro comercial, atraindo as pessoas 

ao antigo centro de Newark com sua “urban village”. 

O plano de Goldman incluía, como pré-requisito, uma contrapartida por parte da 

Prefeitura. Sua idéia era que a cidade oferecesse a seus artistas moradia e ateliers (“live and 

work”), com custo zero por aproximadamente cinco anos, em uma área industrial hoje vazia e 

abandonada próxima a sua área de intervenção.  O plano era que esse núcleo de artistas gerasse 

uma massa crítica que lhe faltava para compor sua fórmula.  Com este ingrediente, Goldman 

previa que seu projeto poderia se concretizar.  A Prefeitura de Newark, porém se recusou a seguir 

este plano e Raymond Chambers retirou seus investimentos na área depois de alguns anos, 

revendendo os imóveis que havia adquirido.  

Newark teve que esperar até o início de 2012, quando então começam os trabalhos de 

revitalização da área, agora sem a participação de Goldman. Com mais de 66 milhões de dólares 

em subsídios do governo, Richard Meyer projetou a “Teacher’s Village”, composta de três escolas 

e habitação para suas professoras.  
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Boston (Massachussets) 

Em Boston, no Fort Point Channel District, Goldman associou-se com o Archon Group, na 

aquisição e restauração de 17 edifícios contíguos com a intenção de ocupá-los com uso misto.  

Pouco foi feito na sua fase inicial, exceto a restauração de um luminoso antigo que iria servir 

como ponto de referência da área. Houve também a preparação de um dos edifícios para abrigar 

escritórios, e para tanto os artistas que ali residiam foram removidos.  

Sua participação no plano reduziu-se ao longo dos anos, revendendo sete de seus edifícios 

em 2007, já que seus sócios não tinham a mesma intenção de investir em “longo prazo” e 

esperavam ganhos mais imediatos. Contribuiu para o fracasso deste plano, o fato de a economia 

ter entrado em fase de estagnação.  Em 2011 o Archon Group desiste de construir a prometida 

torre habitacional dedicada aos artistas que haviam sido removidos da área no início do projeto 

e o projeto é então definitivamente arquivado. 

Detroit, Michigan 

Detroit, hoje uma cidade encolhida, abandonada e destruída pela deriva econômica que 

vem sofrendo nos últimos 50 anos, convidou Goldman para uma visita. Em 2011, ele inicia o 

processo de avaliação das possibilidades de re-criacao da área central da cidade a partir de seus 

escombros.  Os planos de Goldman incluíam a revitalização do centro por um corredor comercial 

ligando um parque público ao Rio Detroit.  Sua intenção era fazer com que artes e o comércio 

interagissem ao longo desse corredor, no qual ainda existem também residências habitadas. 

Algumas ideias mais “radicais” também foram aventadas, tais como doar todas as casas 

abandonadas da cidade para professores das escolas públicas, policiais e funcionários municipais.  

Hoje este projeto está suspenso, pois Goldman faleceu antes que qualquer dessas 

iniciativas se concretizasse. 
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Wynwood, Miami 

O último projeto de Goldman, em parceria com seu filho Joey, foi a reocupação da área 

de Wynwood em Miami.  Esta área industrial, abandonada há anos e cercada por um bairro de 

porto-riquenhos, está sendo transformada em um novo centro artístico da região de Miami.  

Goldman comprou 25 edifícios no bairro de Wynwood, organizou WADA (Wynwood Arts District 

group) e espalhou arte pelas ruas, contratando grafiteiros de todas as partes do mundo para 

decorar as velhas paredes dos galpões industriais.  Goldman conseguiu que a Miami Basel (uma 

importante feira internacional de artes visuais) se transferisse para Wynwood in 2011 e planejou 

mais inúmeros eventos nacionais e internacionais para promover a área.   

A Goldman Properties esteve também engajada na formação de uma associação de 

comerciantes (uma Community Development Corporation), para a qual Goldman designou a 

tarefa de criar uma visão experimental de administração do bairro, levando em conta a crise 

econômica por que passa os EUA.  Essa visão deveria ser atingida com baixo investimento, através 

do desenvolvimento de um cenário comercial e de “live-and-work”, ou seja, de espaços de 

residência e trabalho para artistas e para os jovens de Miami. 

A estratégia de Goldman em Wynwood, apesar de parecer à primeira vista original, traz 

em si muitas das características de seus projetos anteriores adaptados a uma época de retração 

econômica.  Ali Goldman, com investimento relativamente baixo, envolveu a comunidade e os 

artistas para que trabalhassem a seu favor e utilizou-se de seus contatos profissionais para criar 

na área um centro internacionalmente reconhecido de desenvolvimento e exibição da arte 

urbana. 

4.2. Programa de Requalificação de Ruas Comerciais 

São Paulo poderia ter hoje 69 ruas requalificadas caso o Programa tivesse se estendido 

além de seus primeiros anos de atividade. A lista de centros comerciais elegíveis inclui corredores 
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comerciais nas várias regiões de São Paulo, como por exemplo a Teodoro Sampaio, na zona oeste; 

a avenida Sapopemba, na zona leste; a Florêncio de Abreu, no Centro, e a Alfredo Pujol, na região 

norte. Porém das ruas que se inscreveram no programa, apenas seis foram beneficiadas pelo 

Programa. As ruas João Cachoeira, no Itaim Bibi; a rua Avanhandava, na Bela Vista; a rua Joaquim 

Nabuco, no Brooklin; a rua Benedito de Andrade em Pirituba; a Oscar Freire, nos Jardins e a rua 

25 de Março, no centro da cidade. 

O coordenador da COMIRC explica a interrupção de projetos inicialmente inscritos no 

Programa: 

Embora a reurbanização de ruas comerciais seja uma parceria entre prefeitura 
e associações de comerciantes dos bairros (a primeira investe, em média, R$ 250 
por metro linear para reformar redes elétricas, recapear ruas e escoar água, e 
as outras intervêm em calçadas e fachadas), nem todos os projetos têm verba 
pública. Se é muito sofisticado, não temos como financiar. (SCAZUFCA, 2003). 

Infelizmente não se encontra facilmente informações sobre todos os projetos, nem mesmo 

sobre os que foram implementados. Por isso, apresento a seguir apenas três exemplos que foram 

documentados. Os quais, não por acaso, se situam em áreas “nobres” da cidade, todas no famoso 

quadrante sudoeste, aonde vive a maior parte da população de alta renda da cidade de São Paulo. 

Projeto de Requalificação da rua João Cachoeira, Itaim Bibi 

Essa foi a primeira rua a participar do programa, com as obras da primeira fase concluídas 

em 2003. Com custo total de R$2.030.000 (hoje em torno de R$4.000.000), a Associação de 

Lojistas da Rua João Cachoeira implementa um plano denominado de “Shopping a Céu Aberto”. 

Com mais da metade dos recursos vindos da Prefeitura, que tomou conta das obras de 

infraestrutura e participação dos lojistas, o projeto foi considerado um sucesso por parte dos 

lojistas: 
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“Em 2004, os lojistas da João Cachoeira venderam 11,3% mais do que em 
2003. Nesse período o varejo na cidade não obteve esse crescimento, o 
que nos leva a crer que a revitalização contribuiu bastante para esse 
número expressivo”, avalia o presidente da associação de comerciantes 
da rua, Felippe Naufel. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2005) 
 

O projeto incluiu a troca das calçadas, iluminação pública (incluindo enterramento de 

parte da fiação elétrica), rua recapeada, áreas de descanso com bancos e floreiras e rampas para 

deficientes nas esquinas. A rua estabeleceu também um serviço de segurança próprio e dois 

pontos de estacionamento com manobristas para uso da clientela das lojas conveniadas. Foram 

também instalados painéis com a localização das lojas, seguindo modelo Main Street. Para 

Naufel, a proposta do Programa de Ruas Comerciais é um exemplo de Parceria Público Privada 

que 

“traz um resultado muito bom tanto do ponto de vista econômico quanto 
urbanístico, pois valoriza o espaço público e desenvolve a cidade de maneira 
organizada”. De acordo com ele, o fato de o programa exigir a adesão de 2/3 
dos comerciantes da rua confere autenticidade às ações. “Se o projeto sai é 
porque realmente expressa a vontade da comunidade daquele local”. 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2005) 

 

Figura 9: João Cachoeira 
Fonte: Caderno SEBRAE 
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Projeto de Requalificação da rua Oscar Freire, Jardins 

O projeto de requalificação da rua Oscar Freire levou dez anos para se consolidar. Desde 

sua concepção nos anos 1990, inaugurou-se em 2007 a implementação de um plano de 

requalificação com projeto de Viglieca Associados com o custo de R$8.500.000 (hoje 

aproximadamente R$15.000.000), com mais da metade desse valor coberta pela Prefeitura de 

São Paulo e a diferença paga pela Associação de Lojistas da rua Oscar Freire em parceria com a 

empresa AMEX. 

O projeto incluiu alargamento das calçadas, novos bancos e sinalização. O estacionamento 

de veículos foi remanejado e os fios e cabos foram enterrados. Os materiais escolhidos para 

pavimentação das calçadas são de fácil manutenção e o paisagismo inclui árvores nativas (Ipê 

Roxo) com pequena copa, para não impedir a visualização das vitrinas. Com projeto 

monocromático, sem desenhos decorativos, assegurando a identificação das lojas. 

"Quanto mais classe A, mais clean é a vitrine, por exemplo. Na 25 de 
Março é preciso quantidade e preço; na Oscar Freire, há poucos produtos 
na vitrine e o consumidor precisa entrar na loja" (VECHI, 2010) 

 

Figura 10: Projeto Requalificação da Rua Oscar Freire. 
Fonte: Viglieca Associados. 
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Concomitante à inauguração das obras na rua Oscar Freire, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) lança a cartilha Requalificação de Ruas Comerciais, aonde 

estão descritos os passos necessários para que organizações de lojistas possam seguir o exemplo 

deixado pela experiência com o projeto. Na cartilha são incluídos todos os detalhes da 

implementação do projeto e seu desenho urbano. 

 

Figura 11: Apostila do SEBRAE 
Fonte: Requalificação de Ruas Comerciais: A Parceria entre a Associação de Lojistas e a 

Prefeitura Municipal no Projeto da Rua Oscar Freire. 
 

Projeto de Requalificação da rua Avanhandava 

O caso da rua Avanhandava em área central da cidade de São Paulo apresenta algumas das 

variáveis que nos interessam estudar. Walter Mancini, proprietário do restaurante Família 

Mancini, com apoio da Prefeitura e da empresa VisaNet, desenvolve e implementa o “Plano de 

Revitalização da Rua Avanhandava”, comprando e reformando vários estabelecimentos 

comerciais, aliados às obras urbanísticas e de embelezamento da via e de suas calçadas. 
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Figura 12: rua Avanhandava, São Paulo 
Fonte: http://viajenaviagem.files.wordpress.com/ 

 

O projeto custou em torno de R$1.500.000 (hoje quase R$3.000.000) e foi dividido entre a 

Prefeitura e a empresa VisaNet. As obras demoraram quase um ano e incluíram o enterramento 

de fiação e dos cabos, repavimentação da rua e calçadas, decoração com floreiras, chafariz e 

mobiliário urbano foi planejada por Edson Antunes em parceria com o proprietário da maior 

parte dos negócios. 

Apesar das muitas críticas que a rua recebe quanto a sua qualidade visual, o lugar é um 

sucesso e seus restaurantes estão sempre cheios. Para acolher o grupo mais jovem, Mancini abriu 

também uma lanchonete e para entreter ali na rua os seus fregueses, abriu também uma loja de 

presentes: “Eu vendo o lugar, o instante, a emoção. ” (MANCINI, Entrevista ao Estado de São 

Paulo, 2012) 
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Figura 13: rua Avanhandava, São Paulo 
Fonte: http://viajenaviagem.files.wordpress.com/ 

 

Com apenas um proprietário, as decisões com relação ao projeto e seus detalhes físicos e 

financeiros, esse projeto teve uma eficiência que não se pode esperar de outros projetos que 

precisam coordenar vários interesses diferentes. 

A seguir apresenta-se a Tabela 4, comparativa de três dos projetos desenvolvidos pelo PIRC-

SP, detalhados acima: 
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Tabela 4: Tabela Comparativa de Três Projetos do PIRC_SP 
Fonte: elaborada com dados retirados de artigos da Folha de São Paulo, 2003-2007. 
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Defensores do Programa PIRC-SP reconhecem vários aspectos positivos decorrentes dos 

trabalhos de requalificação: 

 O setor imobiliário avalia que a valorização dos imóveis comerciais que participaram 
do programa foi considerável, de até 20% após a sua implementação. (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2003)  

 Lojistas apontam para o aumento significativo nas vendas. No caso da rua João 
Cachoeira de 11% no primeiro ano e de 20% no segundo ano do programa. 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2005) 

 Para usuários as vantagens são do ponto de vista urbanístico, pois os espaços públicos 
são valorizados e as ruas ganham “maior autenticidade”. (PREFEITURA DE SÃO 
PAULO, 2005) 

 Para os políticos, o Programa é um exemplo de parceria público-privada de sucesso.  

“A cidade não é estática. Uma rua local hoje pode ser coletora amanhã”. Em 
debate realizado entre Rosangela Lyra e José Police Neto durante a 2ª edição da 
Retail Real Estate, o vereador enfatizou a janela de possibilidades aberta por 
iniciativas desse gênero. A flexibilização é grande e pode sofrer muitas críticas, 
mas este é um momento de reinvenção. “Hoje, temos 14 milhões de viagens a 
pé em São Paulo. Não faz sentido não aproveitar este público”, finaliza. (POLICE 
NETO & LYRA, 2012). 

 
Em avaliação dos efeitos a longo prazo do projeto, através de entrevistas, RODRIGUES 

(2012) levanta alguns problemas recorrentes em vários desses projetos. Os problemas 

levantados são: 

 Concorrência de shopping centers inaugurados na região 

 Implantação do Programa Cidade Limpa e consequente perda de parcerias com 
anunciantes 

 Os Planos Bienais, atribuição da COMIRC, nunca foram realizados, de maneira que 
não houve sinergia ou aprendizado através dos projetos implementados (e os não 
implementados por vários motivos) 

 Houve declínio na atividade comercial após alguns anos de finalização das obras de 
recuperação, já que não houve movimento para atualização e renovação dos planos 

 Falta de cooperação mútua e empenho por parte dos lojistas, que após as obras se 
desinteressaram em participar e contribuir com a Associação Comercial e com as 
atividades de manutenção das ruas comerciais 
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 Mudança do perfil do consumidor em algumas dessas ruas, com movimento 
substituído por trabalhadores em horário de almoço, ao invés dos compradores 
tradicionais do bairro.   

O Programa deve então ser revisto de maneira a superar os obstáculos, que em muito se 

assemelham com os problemas encontrados pelos modelos em que este se inspirou: O Programa 

Main Street e os BIDs.  A conscientização e envolvimento dos lojistas e proprietários no longo 

termo parece ser um dos pontos mais importantes, além do planejamento e monitoramento do 

Programa por parte da Prefeitura. Como bem sumariza Eloisa Rodrigues:  

Os resultados obtidos permitem demonstrar que a gestão de ruas comerciais no 
Brasil é incipiente, tendo em vista os resultados gerais alcançados como 
decorrência das dificuldades operacionais, da fragmentação das ações, da falta 
de cooperação, e da descontinuidade total ou parcial dos programas. Conclui-se 
que a gestão é um instrumento eficaz para a recuperação da atividade 
econômica e dinamização das ruas comerciais, contudo o avanço e consolidação 
dessa prática no Brasil dependem de suporte político e amadurecimento 
organizacional. (RODRIGUES, 2012). 

4.3. Plano de Bairro Instituto Previdência 

O Plano para o Bairro Instituto Previdência iniciou-se com extensa pesquisa de campo, 

combinada à pesquisa teórica, com a discussão de modelos conceituais derivados da revisão 

bibliográfica e da análise dos estudos de caso. A seguir, relacionou-se as recentes estratégias de 

planejamento local e de reabilitação de corredores comerciais desenvolvidas na cidade de São 

Paulo. Em especial, nota-se que, com a recente revisão do PDE, a Cidade de São Paulo estabelece 

novas diretrizes de crescimento que implicam numa reformulação da maneira de pensar o 

crescimento dos corredores urbanos e o desenvolvimento de zonas mistas.  

Apresentação do Projeto de Plano de Bairro 

O projeto inicia-se com uma reunião que contou com três apresentações: a primeira 

preparada pelo LPPMackenzie, as próximas preparadas pela comunidade, versando sobre a 
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importância do planejamento para manutenção da sustentabilidade nas cidades e uma 

descrição física da região do Butantã e suas características morfológicas, naturais e diretrizes 

básicas de planejamento. 

A apresentação preparada pelo Mackenzie introduziu para a comunidade o processo de 

planejamento na cidade de São Paulo, começando com um breve histórico dos planos 

elaborados nas últimas décadas e introduzindo o processo atual de planejamento. O novo 

Plano Diretor Estratégico de São Paulo e as suas diretrizes foram apresentados, assim como o 

processo que se segue ao Plano, que se compõe da Revisão da Lei de Parcelamento e Uso e 

Ocupação do Solo (LPUOS), dos Planos Regionais Estratégicos e Planos Setoriais, assim como o 

desenvolvimento dos Planos de Bairro.  

 

Figura 14: Processo de Revisão do Sistema de Planejamento da Cidade de São Paulo. 

A reunião seguinte se organizou em forma de workshop (oficina) com grande 

participação da comunidade, definindo os questões mais urgentes a serem discutidas pelo 

Plano do Bairro.  
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Oficina do Plano de Bairro 

A Oficina iniciou-se com uma breve revisão do processo e da metodologia utilizados na 

elaboração de Planos de Bairro. A ela seguiu-se uma oficina (workshop), com mais de 35 

moradores da região discutindo suas questões e sugestões para a área. A Oficina organizou os 

participantes em cinco grupos, cada um deles monitorado por pelo menos um aluno de 

graduação e sob supervisão dos professores e alunos de pós-graduação. 

A Oficina foi organizada de maneira que os grupos foram orientados a concentrar as 

discussões de acordo com temas pré-definidos, durante um tempo estabelecido (variando de 

15 a 30 minutos, dependendo do interesse e da importância do tema para a comunidade), 

registrando os pontos apresentados com desenhos, post-its e textos tanto nos mapas base 

fornecidos, como em cadernos. Os temas abordados foram: Mobilidade, Meio Ambiente, 

Segurança, Desenho Urbano, Usos e Equipamentos, Projetos Futuros. 

 

Figura 15: Demandas da Comunidade, Plano de Bairro do Instituto Previdência. 
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Devolutiva da Oficina de Plano de Bairro 

A Fase 2 inicia-se com uma reunião, que teve o objetivo de rever as propostas 

apresentadas durante a Oficina realizada em outubro de 2014 e definir as posições da 

comunidade quanto aos vários temas discutidos. Foi também incluída na discussão a pauta 

Zoneamento, que se fez urgente, por conta do processo de Revisão da LPUOS que corre 

paralelamente na cidade. A Devolutiva procurou apresentar também alguns conceitos 

analíticos do espaço urbano, seus problemas e qualidades, avaliando as tipologias das 

edificações presentes na área e as principais vias que cortam o bairro Instituto Previdência e 

áreas lindeiras. Mais detalhes dessa análise no Apêndice 1. 

 

Figura 16: Análise de Desenho Urbano Existente, Plano de Bairro do Instituto Previdência. 

Desenvolvimento de Propostas e Contribuições do Plano de Bairro para a LPUOS  

Na fase 3, desenvolveu-se junto às lideranças comunitárias e com extensa participação 

da população, um mapa alternativo ao mapa de Uso e Ocupação do Solo apresentado pela 

SMDU. Os moradores do bairro, com apoio técnico do LPP Mackenzie, participaram de numeras 

reuniões, discussões e eventos oficiais organizados pela SMDU a fim de revisar as propostas e a 

aplicabilidade do Zoneamento proposto. Vale ressaltar, no caso do bairro Instituto Previdência, 
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a discussão sobre a inclusão de novas categorias de uso que buscam expandir o uso misto pela 

cidade, estimulando a criação de áreas comerciais junto às áreas exclusivamente residências, 

como o bairro em questão. A discussão dos corredores comerciais; presentes na área de estudo 

em suas várias escalas e diversidade funcionais contribuiu com a discussão proposta por esta 

pesquisa. 

Desenvolvimento de Alternativas Conceituais para o Desenvolvimento do Plano de 

Bairro 

A Fase 3 propõe duas alternativas conceituais para seguir-se com o desenvolvimento do 

Plano do Bairro. Basicamente elas se caracterizam 1) pela concepção de um bairro que se isola 

e se protege da circulação de passagem da área e dos vários usos não-residenciais ou 2) pela 

concepção de permeabilidade das fronteiras, integrando o bairro à malha urbana que o 

circunda. A primeira concepção aceita o atual sistema de circulação, com grandes rodovias e 

avenidas isolando o bairro, que, ao se fechar para o entorno se tornaria uma “ilha de 

tranquilidade”. A segunda concepção pressupõe crescente modificação na malha viária, com 

municipalização da Rodovia Raposo Tavares. 

 

Figura 17: Alternativa Conceitual 1, Plano de Bairro do Instituto Previdência. 
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Figura 18: Alternativa Conceitual 2, Plano de Bairro do Instituto Previdência. 
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5. O PROJETO DA RUA TEODORO SAMPAIO 

 

O projeto da rua Teodoro Sampaio se insere no conjunto de temas estudados e praticados 

no âmbito do Laboratório de Projetos e Políticas Públicas - LPP e se relaciona com outros projetos 

de pesquisa ali desenvolvidos de modo transdisciplinar. 

 

Os objetivos específicos deste projeto de pesquisa são a compreensão e a proposição de 

alternativas para a materialização da relação uso do solo x sistemas de transporte na região de 

Pinheiros em São Paulo, especificamente no eixo da Rua Teodoro Sampaio, sua via mais 

importante. Numa área servida por duas grandes estações de metrô de duas linhas distintas, o 

projeto busca compreender esta situação urbana e sua potencialidade de desenvolvimento ao 

nível local e metropolitano. 

 

A Rua Teodoro Sampaio possui relevância histórica no contexto da cidade de São Paulo 

sendo reconhecida como eixo importante e de fácil locomoção devido a linha de bondes na 

direção do Mercado de Pinheiros e trânsito de pessoas também nessa direção. Atualmente, 

promove a conexão entre a área do 'espigão', região da Avenida Paulista, e a área da várzea do 

Rio Pinheiros. Localiza-se no vetor sudoeste da cidade, entre duas avenidas com grande fluxo de 

usuários, a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Avenida Doutor Arnaldo, além de possuir 

importantes vias afluentes, como a Avenida Pedroso de Morais, a Rua Henrique Schaumann e a 

Rua Oscar Freire. Suas vias paralelas, a Rua Artur de Azevedo e a Rua Cardeal Arcoverde, são 

também vias importantes na dinâmica do bairro e compõem um binário com a rua em estudo.  

 

As edificações voltadas para Rua possuem, em sua maioria, estabelecimentos comerciais 

em seu térreo o que nos permite afirmar que se trata de um importante exemplo de uso misto, 

que em muito se aproxima do novo parâmetro urbanístico previsto no Plano Diretor de São 

Paulo: a fachada ativa. De acordo com a definição no Plano Diretor, a 'Fachada Ativa corresponde 
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à ocupação da fachada localizada no alinhamento de passeios públicos por uso não residencial 

com acesso aberto à população e abertura para o logradouro e tem como objetivos 'promover 

usos mais dinâmicos dos passeios públicos em interação com atividades instaladas nos térreos 

das edificações a fim de fortalecer a vida urbana nos espaços públicos. Evitar a multiplicação de 

planos fechados na interface entre as construções e o passeio público.11 

 

 

Figura 19: Fachada Ativa. 
Fonte: Gestão Urbana12 

 

Ainda no âmbito do novo Plano Diretor, a Rua Teodoro Sampaio está inserida na 

Macroárea de Estruturação Metropolitana, no trecho entre a avenida Brigadeiro Faria Lima e a 

rua Cunha Gago, que permite maiores transformações nos lotes; e na Macroárea de Urbanização 

Consolidada, entre a rua Cunha Gago e a avenida Doutor Arnaldo, com crescimento controlado 

devido à urbanização já existente. 

 

A rua tem ampla significação comercial, fato que fomenta a intensa circulação de 

pedestres e veículos no local. Entretanto, os conflitos estudados são resultantes de tal 

                                                             
11 Disponível em: <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fachada-ativa/> 
Acesso em: 15 de outubro de 2015. 
12 <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/parametros-zoneamento/> 
Acesso em 10 de dezembro de 2015. 
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intensidade de fluxos pois, estes são conflitantes entre si, já que disputam o mesmo espaço e 

ainda se restringem ao período da manhã e da tarde - o que deixa a rua a erma durante a noite.  

 

Nesse contexto, o Laboratório de Projetos e Políticas Públicas propõe uma metodologia e 

um projeto que auxilie a comunidade na elaboração de um plano local. O projeto também busca 

sensibilizar as entidades públicas e a população para a importância do eixo comercial Teodoro 

Sampaio, hoje pouco explorado, na dinâmica do bairro onde se insere e na economia do 

município. 

 

5.1 MÉTODO  

 

O método de abordagem para desenvolvimento desse trabalho contou com três etapas, 

a primeira chamou-se de 'Aproximação' ao Objeto, a segunda 'Possibilidades' Projetuais e a 

terceira 'Desenvolvimento' do Projeto. 

 

Etapa 1: Aproximação ao Objeto 

A primeira etapa compreende, de fato, um reconhecimento e aproximação ao objeto, ou 

seja, através de levantamento de informações e dados buscou-se o entendimento do objeto e 

seu contexto urbano nesse trecho de cidade. Nessa etapa foram realizadas pesquisa histórica, 

análise geomorfológica, visitas em diferentes horários e dias da semana, levantamentos 

fotográficos, entrevistas com comerciantes e transeuntes, contagem de carros e pessoas nas 

esquinas mais importantes do eixo, densidades populacional e construtiva, análise de uso do 

solo, localização de estações de ônibus e metrô, contagem de vagas para automóveis, verificação 

do estado de conservação dos imóveis, etc.  
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A partir do material coletado tornou-se possível espacializar tais informações e elaborar 

uma série de mapas temáticos que, sobrepostos, revelaram os potenciais e fragilidades do objeto 

em questão. 

 

Etapa 2: Possibilidades de Projeto 

Na segunda etapa, a partir do diagnóstico realizado anteriormente, pôde-se iniciar um 

processo de desenvolvimento de hipóteses, de criação de possibilidades e de inúmeras 

abordagens na busca das melhores respostas aos conflitos e potenciais da rua. 

 

Nessa etapa foi possível verificar fatos tais como; o espaço público da Rua é 

subdimensionado e apresenta diversos obstáculos para a livre circulação dos pedestres, a 

pavimentação é degradada e com muitos buracos e desníveis, existe uma grande quantidade de 

postes de concreto e camelôs que reduzem ainda mais o espaço da calçada. Uma grande 

quantidade de cabos elétricos aéreos produzem grande poluição visual. A Rua é pouco iluminada 

e praticamente inexistem mobiliários urbanos e áreas de sombreamento e drenagem. É notável 

também o intenso conflito entre pedestres, automóveis particulares, motos e transporte público 

de massa. 

 

Idéias e conceitos como, requalificação, pedestrianização ou nivelamento das calçadas, 

fechamento de ruas transversais, implantação de veículo leve sobre trilhos (VLT) e outras 

surgiram nessa fase e foram responsáveis por muitas discussões, desenhos, entrevistas com 

técnicos, pesquisas e, principalmente, ricas e acaloradas idas e vindas no processo criativo.  

 

Faz-se importante citar aqui a participação do grupo de alunos e professores envolvidos 

nesse projeto, no Concurso Universitário Nacional de Urbanismo, o Urban 21 que ocorreu 

durante essa etapa e que, de certa forma, nos fez acelerar o processo de pesquisas e definição 

de diretrizes e consequentemente partirmos para a etapa de desenvolvimento. 
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Etapa 3: Desenvolvimento 

A terceira etapa, é a de desenvolvimento. Nessa etapa, a partir dos principais conceitos e 

idéias definidos na etapa anterior, intensificaram-se as pesquisas direcionadas à três principais 

temáticas que norteiam o projeto: pedestrianização, VLT e requalificação. Essas temáticas 

tiveram inúmeros desdobramentos, novas pesquisas, desenhos, etc, resultando no "Projeto 

Modelo de Regeneração de Eixo Comercial: Teodoro Sampaio". 

  

O desenho urbano proposto traz ao Eixo novas possibilidades de compartilhamento do 

espaço, através da melhoria da qualidade dos espaços públicos; do desenho de mobiliário urbano 

interativo, do privilégio ao pedestre, da promoção de articulação de modais, enterramento de 

fiação aérea, reorganização dos fluxos do entorno, além de projetos pontuais em nós estratégicos 

que promovem e intensificam as áreas de lazer e convívio. 

 

Chama-se a atenção para todos os potenciais da rua e aponta-se para uma proposta de 

regeneração urbana que possa ser catalisada ao entorno e multiplicada para outros eixos com 

características semelhantes em São Paulo ou em outros municípios. 

 

Por fim, o passo-a-passo do projeto nos permite afirmar que cada uma das etapas teve a 

sua importância, estão interligadas e cada uma delas contribuiu no projeto final. A etapa de 

APROXIMAÇÃO nos revelou o 'PORQUÊ' de se fazer um projeto nessa rua, explorando as 

fragilidades e nos indicando caminhos a partir dos potenciais. Já a etapa de POSSIBILIDADES nos 

apontou 'O QUÊ' fazer nesse local, nos fez questionar quais seriam as ações mais pertinentes e 

as respostas mais claras aos desejos e desafios encontrados. Por fim, a etapa do 

DESENVOLVIMENTO nos levou ao 'COMO FAZER', nos fez desenhar e redesenhar uma série de 

possibilidades a partir de boas práticas do desenho urbano contemporâneo, buscando a melhor 

solução para o nosso objeto de estudo: a Rua Teodoro Sampaio. 
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O projeto mais detalhado pode ser visto nas pranchas contidas no Apêndice G deste 

relatório. 

 

Diagrama das Etapas 1 e 2 do projeto 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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Diagrama da Etapa 3 do projeto.  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

5.2 PROCESSO 

 

Aqui pretende-se delinear cada uma das etapas de forma mais detalhada a partir do relato 

dos alunos envolvidos no projeto e acompanhando a sequência metodológica apresentada 

acima. 
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Etapa 1: Aproximação ao Objeto 

O eixo em análise está contido no bairro de Pinheiros que, chamado assim devido a 

proximidade do bairro ao rio de mesmo nome. A região teve seu início marcado pelas expedições 

bandeiristas e por aqueles que tinham destino ou origem o Sul. No século XIX, período de 

produção cafeeira, em toda a extensão paulista, a cidade de São Paulo começa a ver uma rápida 

mudança em sua paisagem, agora formada por novos estilos arquitetônicos e pelas ferrovias para 

o escoamento do café. O desenvolvimento efetivo do bairro começa a se destacar quando a linha 

de bondes chega ao Largo de Pinheiros e em 1907 com a inauguração do Mercado Municipal de 

Pinheiros. Com isso a área passou a ser caracterizada como polo recebedor da produção agrícola, 

dando início a sua característica comercial.  

 

O processo histórico revela a rua como uma via estrutural da cidade de São Paulo, 

permanecendo até hoje como um grande eixo de ligação e passagem. Essa sua característica 

incentivou o comércio da região, tornando-a referência para diversos públicos, como lojistas, 

músicos, profissionais da área da saúde, entre outros.  

 

A característica da Rua Teodoro Sampaio como um grande eixo de passagem é mais 

evidenciada a partir da inauguração das linhas verde e amarela do Metrô, quando a rua recebe 

um novo fluxo daqueles que possuem as estações como destino. A via também se configura como 

importante ponto de ligação entre as regiões central e oeste do município, catalisando para si 

grande parte do tráfego de veículos e pedestres. 

 

É válido observar que, em sua história, a rua já possuiu um rio, chamado Rio Verde, que a 

cortava. Atualmente o rio encontra-se canalizado e coincide exatamente com os pontos de 

alagamento da rua demarcados pela prefeitura de São Paulo. O Rio Verde é um afluente do Rio 
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Pinheiros fato que explica a inclinação deste trecho. Apesar do rio cortar a rua em apenas um 

pequeno intervalo, a característica dessa região é o declive em direção ao Rio Pinheiros.  

 

 A partir da sobreposição dos mapas temáticos desenvolvidos a partir das visitas a campo, 

pôde-se chegar a uma caracterização mais precisa da rua. A Teodoro Sampaio apresenta 

situações disformes de uso do espaço, porém, com linguagem visual próxima em todos os 

setores. O gabarito baixo das edificações (entre 3 e 5 pavimentos), é constante ao longo da via, 

assim como a configuração de uso comercial no pavimento térreo e residencial nos pavimentos 

superiores. Em relação as densidades, os mapas e diagrama desenvolvidos indicam em que 

momentos da via o uso residencial possui maior concentração de população. 

 

Tendo em vista a forte predominância comercial decidiu-se por produzir um mapa 

denominando os diversos programas ao longo da rua a partir de que tipo de comércio ocorre em 

cada trecho, por exemplo, nas proximidades do Largo da Batata e da rua Cunha Gago existe 

grande concentração de comércio popular, mais a frente encontra-se a comercialização de 

móveis, ao cruzar a Henrique Schaumann inicia-se uma área de lojas de instrumentos musicais e 

mais acima, nas proximidades do Hospital das Clínicas, encontra-se uma variedade de lojas 

ligadas ao setor hospitalar. 

 

A via, sendo um importante ponto de ligação entre as regiões central e oeste do município, 

atrai grande parte do tráfego de veículos e pedestres. Para estudar estes fluxos mapeou-se a 

quantidade de linhas e quais trechos da Teodoro Sampaio estas percorriam; a intensidade do 

fluxo viário; e a intensidade do fluxo de pedestres. 

 

A rua, como já mencionado, faz parte da Macroárea de Estruturação no contexto do novo 

PDE - Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que se caracteriza a partir do desenvolvimento 

através dos eixos de transporte. As quadras previstas para maior crescimento e adensamento, 

segundo as diretrizes do Plano, estão no eixo intermediário entre a avenida Rebouças e a rua 



 
 

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA E 
DA SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO  

 

 
 

69 
LPP 

Teodoro Sampaio, assim como às quadras lindeiras a avenida Pedroso de Morais. No que tange 

o eixo da rua Teodoro Sampaio, os quarteirões a sul geográfico (lado direito no sentido de 

circulação da via), entre as ruas Cunha Gago e Joaquim Antunes estão propensos a um maior 

adensamento ou mesmo um processo de verticalização. Num segundo momento, mais próximo 

ao início da via, os quarteirões situados em ambos lados da rua Teodoro Sampaio, entre a avenida 

Doutor Arnaldo e a rua Alves Guimarães, estão propensos à mudança de adensamento, mesmo 

considerando as áreas de preservação, como nos lotes pertencentes ao complexo hospitalar das 

Clínicas e à preservação Cultural “Predinhos da Hípica”. 

 

O desenvolvimento dessa Etapa, com todas as análises, pesquisas, diagramas, etc, 

resultaram num 'livro de diagnóstico' contido no Apêndice E desse relatório. 

 

Etapa 2: Possibilidades 

Esta etapa, caracteriza-se pelo processo de desenvolvimento de desenhos a partir dos 

dados coletados na etapa anterior. Ao analisar os mapas da área, uma das diretrizes iniciais foi: 

a conexão entre as duas estações de metrô - de linhas distintas - presentes nos extremos da rua 

(Estação Faria Lima - Linha Amarela e Estação Clínicas - Linha Verde). A partir daí cogitou-se a 

implantação de uma linha de VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) que, não só executasse essa 

conexão primária, mas que também possibilitasse o prolongamento dessa linha, a princípio para 

a estação intermodal de Pinheiros. 

 

Para garantir a viabilidade da proposta, iniciaram-se estudos de Caso relativos ao modal 

VLT que levantaram importantes questões para a continuidade da discussão e da possibilidade 

de implementação ao projeto. Dentre as dúvidas geradas, pode-se citar algumas: Quantos vagões 

seriam necessários para abranger o público da rua? Quais as dimensões dos trans? Qual a 

porcentagem de inclinação que a tecnologia do VLT permite, tendo em vista a inclinação da rua? 
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A primeira questão fez uso primeiramente do dado de contagem de pedestres para 

determinar uma média de público usuário para, em seguida, concluir que seria necessário apenas 

um vagão com capacidade máxima crítica para 200 passageiros/veículo/sentido para abranger 

todo o público. Pesquisou-se também que as dimensões dos “carros” de um VLT variavam entre 

os fabricantes e as condições de cada local estudado. Levantou-se dimensões que se alternavam 

em altura média de 3,20 metros; largura de 2,55 metros a 2,75 metros, comprimento 

dependente da quantidade e conjunção de módulos (carros/vagões em menores proporções), 

variantes em 20 metros (equivalente a um ônibus articulado) e 46 metros, usados nos sistemas 

estruturais de transporte. 

 

Em relação ao terceiro questionamento, constatou-se que o percentual de inclinação 

máxima de circulação do VLT é de 16%, o que então fez surgir a dúvida se a inclinação da rua era 

igual ou menor a esta. Neste momento duas ações simultâneas aconteceram: a pesquisa de 

novos modais que suportassem inclinação superior a essa e um corte longitudinal para exatificar 

a inclinação da Teodoro. Comprovada a inclinação de 7,5%, o VLT foi mantido.  

 

É importante ressaltar que a quantificação das linhas municipais e intermunicipais revelou 

um grande número de ônibus circulantes na rua. Chamou a atenção o fato de a maioria não 

percorrer a extensão completa; além de os recentes planos de mobilidade do município 

realizarem proposta para deslocar o tráfego da maior parte das linhas municipais para a avenida 

Rebouças e das linhas intermunicipais para um terminal. Isso faria com o que a implantação do 

VLT demonstrasse ainda maior viabilidade. 

 

Concomitante a essa discussão, as conclusões da análise permitiram compreender que o 

fluxo de pedestre na rua é imensamente maior do que a dimensão das calçadas podem sustentar; 

que além da dimensão reduzida das calçadas a presença de ambulantes e de pontos de acúmulo 

de pessoas obstrui esse fluxo; e que esse fluxo é o que representa a maior parte dos 

consumidores o que, portanto, prejudica o comércio.  
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Assim, surgiu a diretriz de melhoramento do espaço do pedestre que originou, num 

primeiro momento, na proposta de alargamento das calçadas. Para que esse alargamento se 

concretizasse, era necessário considerar o fluxo de veículos, já que o alargamento das calçadas 

implicaria na diminuição do número de faixas de rolamento. Entretanto, a partir das visitas a 

campo em diferentes horários pode-se constatar: que o fluxo de carros disputava o espaço com 

os pedestres que desejavam apreciar algum acontecimento como shows ao ar livre promovidos 

pelas lojas de música; que a faixa de zona azul era ocupada em sua grande parte por caminhões 

o que obstruía a vista para as vitrines; que uma das faixas da rua, que já era exclusiva ao tráfego 

de ônibus já seria eliminada pois como constatado estas seriam deslocadas; e que o fluxo de 

carros era intenso apenas em horários de pico dos dias úteis (8h, 12h e 18h) alternando 

drasticamente o perfil da via após as 20h e aos finais de semana. 

 

Após tais constatações, percebeu-se que o pedestre como usuário mais significativo 

deveria ser priorizado e para isso optou-se pelo conceito de pedestrianização da rua. Alguns 

exemplos acerca do tema demonstravam que a pedestrianização e o uso de 'parkelets' faziam 

com que as pessoas se sentissem mais seguras na rua para percorrer trajetos curtos a pé 

(distâncias diárias como à padaria e ao mercado) e que, dessa forma, o comércio local crescia. 

Assim, a prioridade ao pedestre auxiliaria no objetivo de requalificação do eixo e do comercio 

local. 

 

Durante esse processo de ideias para o projeto, algumas entrevistas técnicas com docentes 

convidados aconteceram. Estes opinaram e discutiram com os participantes os pontos fortes e 

as fragilidades da proposta e dos primeiros desenhos. Tratou-se de um processo bastante 

significativo, pois identificou níveis difusos de aceitação da proposta pelos diferentes atores da 

rua; pedestres, moradores, comerciantes, etc e uma possível polêmica que o projeto poderia 

gerar.  Esses momentos também orientaram no sentido de corrigir de alguns pontos e 

potencializar outros com mais estudos e novos desenhos. 
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Por fim, a proposta define-se em inúmeras idas e vindas, intenso trabalho de pesquisa e 

desenhos, trocas de informações e constante aprendizado, no qual a cada dado novo, a proposta 

foi sendo lapidada buscando o melhor resultado.  

 

Etapa 3: Desenvolvimento 

Com o projeto definido em linhas gerais, a discussão sobre a proposta se difundiu em três 

temáticas principais: pedestrianização, VLT (veículos leves sobre trilhos) e requalificação. A 

primeira gerou um debate essencial para o desenvolvimento do projeto pois originou duas linhas 

de projeto a se seguir: a via compartilhada, utilizada por pedestres, automóveis, bicicletas e o 

VLT ao mesmo tempo ou a via exclusiva, com espaços demarcados e bem definidos para os 

diversos usuários. Após intensas conversas e pesquisas sobre espaços compartilhados (Shared 

Space) e experiências internacionais, conclui-se que a via compartilhada fazia mais sentido 

dentro da premissa de se buscar uma via mais humanizada e na escala das pessoas. Acredita-se 

que esse modelo tende a ser mais eficaz em termos de segurança e de principalmente da 

qualidade urbana do que a sinalização consagrada. O novo desenho da rua pode imprimir ao 

espaço a condição de multiuso e de espaço capaz de aproximar as pessoas através do contato 

visual e da percepção mútua. Somado a esses fatores, a dimensão longitudinal do eixo, cerca 

de15 metros, é bastante estreita para que fosse 'fracionada' com marcações nítidas distinguindo 

pedestres, ciclistas, motoristas, etc.  

 

O nivelamento da rua e a indução da restrição de automóveis, outras questões abordadas 

nas discussões, poderia implicar na redução do número de vagas permitido nas faixas de zona 

azul ali presentes. Decidiu-se então, fazer o levantamento do número de vagas ao longo da via 

de forma a quantificar o possível impacto. Foram contadas cerca de 200 vagas demonstrando 

que essa quantidade não era tão expressiva quanto se imaginava e que as vagas para automóveis 

poderiam ser solucionadas com a criação de um edifício garagem. 



 
 

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA E 
DA SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO  

 

 
 

73 
LPP 

  

Os cruzamentos com as ruas perpendiculares também tiveram desdobramentos, pois 

percebeu-se que, para que a travessia de veículos fosse fechada, seria necessário um estudo das 

direções e fluxos das vias perpendiculares e paralelas a Teodoro Sampaio e em seguida um 

redirecionamento destes. Assim, em alguns cruzamentos foi permitida a passagem de veículos 

(vias de fluxo muito intenso ou aquelas que só se podia acessar através da Teodoro Sampaio) 

sem entretanto permitir a entrada destes na via ( a entrada foi permitida apenas aqueles de 

âmbito local), enquanto outros foram completamente fechados. Nos cruzamentos foram 

propostas as 'lombo faixas' como mais um mecanismo de priorização ao pedestre .  

 

A segunda temática a ser discutida trazia as definições do modal escolhido para fazer a 

conexão proposta. Nessa fase se questionaram os prós e contras dessa escolha e passou-se a 

discutir os tipos de cobrança para o seu uso, se seria cobrança embarcada ou desembarcada, se 

teríamos estações abertas ou fechadas e se o percurso se desenvolveria por uma via singela ou 

dupla, onde um veículo sobe enquanto outro desce a via. 

 

De forma a otimizar o tempo de serviço e consequentemente reduzir o impacto na via 

optou-se pela cobrança embarcada e pela via dupla e com estações no eixo central da via visando 

diminuir a dimensão que duas estações, uma de cada lado, ocupariam.  

 

Após definir a harmonização dos modais na Teodoro e sua respectiva estruturação, foi 

necessário atentar-se para a infraestrutura da rua, analisando o comércio local, a dinâmica e 

pontuando alguns projetos em trechos específicos da área. A captação das águas pluviais foi 

resolvida através da proposta de uma calha central, a rua foi nivelada com a calçada, os fios 

enterrados. Uma família de mobiliário urbano também foi desenhada de modo a se criar uma 

identidade visual para a rua e, a partir das características interativas do desenho proposto, 

pudesse funcionar de acordo com o desejo dos usuários.  
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A identidade visual foi também aplicada nas novas estações estrategicamente pensadas, 

no paisagismo proposto, na paginação do piso e até mesmo no VLT. 

 

Por fim, considera-se que os resultados alcançados respondem as principais fragilidades e 

potenciais encontrados na leitura da área. O projeto de intervenção proposto buscou 

proporcionar à rua atributos compatíveis com a sua importância para a região, oferecer maior 

qualidade urbana e atratividade aos diversos usuários e gerar um espaço democrático de grande 

interação social. 

 

5.3 PRODUTO 

 

Pretende-se aqui apresentar o Projeto organizado em dez pranchas que seguem elencadas 

abaixo. 
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 PRANCHA 01 
 

 
 

Simulação do projeto na Rua Teodoro Sampaio a partir do olhar do pedestre. 

A intermodalidade, os fluxos, conexões, comércio, pedestrianização e permanências 

foram alguns dos conceitos que nortearam o projeto. 
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 PRANCHA 02 
 

 
 

 

Mapa de localização da Rua Teodoro Sampaio no contexto do Bairro apontando as 

principais vias do entorno, equipamentos, espaços públicos, as linhas de metrô (verde e amarela) 

e a localização dos projetos pontuais propostos. As perguntas que guiaram o trabalho - porque 

fazer, o que fazer e como fazer - ganham destaque na prancha.  

 

A rua Teodoro Sampaio localiza-se em Pinheiros na Zona Oeste de São Paulo. Seu eixo corta 

a Avenida Henrique Schaumann, e acompanha o eixo da Avenida Rebouças, conectando as 

estações metroferroviárias Clínicas (verde), onde encontra-se um importante hospital público da 

cidade, e Faria Lima (amarela), onde encontra-se o Largo da Batata. O Mercado Municipal de 

Pinheiros tem importância histórica para a região e também se encontra próximo à rua. 



 
 

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA E 
DA SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO  

 

 
 

77 
LPP 

Por que fazer? 

A rua é um importante eixo comercial de Pinheiros. O conflito entre pedestres e veículos 

motorizados causado pelo subdimensionamento do espaço da rua desvalorizam sua significativa 

vocação comercial. 

O que fazer? 

Potencializar a vocação comercial da rua, promover a articulação de modais, privilegiar o 

pedestre e provocar novas dinâmicas sociais e conexões do entorno constituem algumas das 

principais diretrizes do projeto. 

 

Como fazer? 

Articular a conexão VLT-metrô-ônibus, nivelar as calçadas ao leito carroçável para inibir o 

veículo motorizado individual, reorganizar os fluxos e as vagas de estacionamento, enterrar a 

fiação e implementar um projeto paisagístico, e projetos pontuais para promover o convívio e o 

lazer. 
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 PRANCHA 03 
 
 

 
 

Através da implantação ilustra-se o rearranjo dos fluxos das ruas adjacentes, indicando 

inclusive as vias que terão o fluxo interrompido por conta do nivelamento da Teodoro. O texto 

detalha as soluções encontradas para o trânsito, as vagas para automóveis e o comércio. 

 

Com a implementação do projeto, o sistema viário local sofrerá alguns rearranjos quanto 

ao sentido dos fluxos e o tráfego será desviado para a via paralela Artur de Azevedo. As vagas 

antes existentes ao longo da rua serão transferidas para as ruas transversais, principalmente em 

caráter de 45º. A requalificação da rua, que inclui a ampliação do passeio público, a criação de 

espaços de convívio e a melhor iluminação valorizará o comércio local. 
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Sabe-se que projetos de requalificação urbana possuem, por essência, caráter 

multidisciplinar, porém, tratando-se de pesquisa desenvolvida no âmbito da faculdade de 

arquitetura de urbanismo e com foco no projeto e desenho urbano, admite-se que o estudo de 

fluxos de veículos nas ruas afetadas pelo projeto demandaria uma série de estudos técnicos de 

outras disciplinas mais aprofundados e que podem ser realizados futuramente. 

 

 PRANCHA 04 

 

 

 

Os pressupostos do projeto induziram a reestruturação dos fluxos de passagens e, para 

que a implementação possa ser realizada interferindo o mínimo possível na dinâmica do 

comércio local, foi proposto um faseamento de implantação do projeto.  
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 PRANCHA 05 

 

 

A afirmação da Rua Teodoro Sampaio como um grande eixo de ligação entre duas 

linhas do metrô (Verde - Clínicas e Amarela - Faria Lima) e sua característica comercial, induziu 

a pesquisa de várias questões a respeito da sua mobilidade. Os locais para as estações de 

parada para o VLT foram escolhidos com base na dinâmica da rua e levando-se em 

consideração a concentração de moradores ao longo do eixo. 
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 PRANCHA 06 
 

 

Estudo de Mobiliário Urbano: Quiosque Na Árvore 

 

Diante da ausência de espaços de permanência e convívio observada durante as visitas, 

bem como da diretriz paisagística de arborização do eixo comercial, foi proposto o conceito de 

mobiliário urbano 'parasitário', de modo que um conjunto 'leve' formado por uma pequena 

mesa, assentos em madeira e um guarda-sol armado em alumínio, venha a promover uma 

relação lúdica entre as pessoas e a instalação. A estrutura do guarda-sol também atua como um 

rebatedor para o jogo de iluminação direcionado, criando uma composição luminotécnica difusa 

que atua em consonância com a iluminação principal da rua. 
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Ensaio de inserção do mobiliário proposto no eixo comercial da Rua Teodoro Sampaio. 

Fonte: Produzido pelos alunos. 
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 PRANCHA 07 
 

 
 

 

O conceito de Varanda Urbana foi estabelecido em função das peculiaridades dos desníveis entre 

a Rua Teodoro Sampaio e o conjunto de vias transversais formados pelas ruas Mateus Grou, 

Virgílio de Carvalho Pinto e Joaquim Antunes, uma vez que não há conexão viária direta entre as 

mesmas e o eixo principal, bem como os acessos peatonais existentes se dão apenas por 

escadarias, não havendo, portanto, acessibilidade universal. Tal conceito procura não apenas 

possibilitar o vínculo entre os dois níveis de via, distanciados em 8 metros verticalmente, como 

requalificar suas dinâmicas, hoje, praticamente inexistentes. 

 

Neste contexto, nota-se duas situações distintas: a Rua Virgílio de Carvalho Pinto não 

transpõe o eixo da Teodoro Sampaio, de modo que termina em um talude que forma uma praça 
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onde uma singela escadaria permite o acesso à cota acima; as ruas Mateus Grou e Joaquim 

Antunes, ao transporem a Teodoro, fazem resultar pontilhões dos quais seus baixios se 

configuram como áreas ermas.  

 

O projeto de requalificação destes três pontos resultou em dois partidos arquitetônico-

paisagísticos com uma linguagem visual afim.  

 

A varanda urbana nas ruas Joaquim Antunes e Mateus Grou 

Os pontilhões tiveram sua largura ampliada por estruturas parasitárias de aço, 

intensificando, assim, a potencialidade dos espaços de permanência e contemplação que tais 

ambientes podem ter. Nesses decks podem ocorrer atividades diversas promovidas tanto pelo 

comércio local quanto pelo poder público ou por iniciativa popular. Uma escadaria lateral 

aproveita tal característica já existente, não interferindo visualmente na paisagem a que se quer 

manter. No entanto, a acessibilidade universal se dá por um elevador panorâmico. 

 

A escadaria conecta o nível da rua Teodoro Sampaio a um patamar intermediário onde se 

alocou um pequeno espaço comercial. Tal patamar conduz o transeunte ao topo de uma 

arquibancada com funções diversas, situada abaixo do pontilhão e que, por sua vez, serve como 

o último lance de degraus em direção à cota inferior, referente às ruas Mateus Grou e Joaquim 

Antunes. 

 

Esses baixios podem também receber atividades diversas, potencializadas pela presença 

da arquibancada como um elemento lúdico. Para o lado oposto do baixio, foi proposto um 

bicicletário e um ponto de locação de carrinhos de compras - serviço proposto no projeto como 

parte das diretrizes de fomento á atividade comercial local. 
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 PRANCHA 08 
 

 

 

Projeto 2/Prancha: Conexões Culturais - Teodoro Sampaio x Virgílio de Carvalho Pinto. 

 

Ao talude existente, adaptou-se uma praça estruturada a partir de patamares de madeira 

que produz espaços de permanência, contemplação e convívio, podendo atrair diversos tipos de 

atividades. No interior dessa estrutura, foi inserido um café de modo a potencializar e apoiar tais 

atividades, estabelecendo vínculos importantes com usos já consolidados, sobretudo, na cota 

mais inferior, referente à Rua Virgílio de Carvalho Pinto. Cabe ressaltar a localização estratégica 

do Centro Cultural Barco, hoje aos pés da escadaria.  
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Com o objetivo de constituir no local um polo cultural relevante, foi também proposta 

uma galeria de arte em uma cota intermediária entre a Teodoro Sampaio e a Virgílio, com acessos 

a partir da praça proposta em dois pontos: na cota referente à Teodoro Sampaio e na referente 

à Virgílio. Nessa galeria, está previsto um acervo permanente em memória ao histórico do bairro 

de Pinheiros e ao eixo da Rua Teodoro Sampaio, uma ação estratégica a fim de levar ao público 

as motivações da presente proposta de intervenção. 

 

A acessibilidade universal é garantida, como nos casos das ruas Mateus Grou e Joaquim 

Antunes, por meio de elevador, abrangendo todos os patamares. 

 
 PRANCHA 09 

 

 
 

Projeto 3/Prancha 9 - Edifício Garagem 
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Respeitando o faseamento de implantação proposto, a proposta é que o Edifício Garagem 

tenha o início de implantação antecipado por demandar grande tempo de construção, prevendo 

obtenção de licenças, escavações e estruturação. 

O Edifício Garagem será construído no cruzamento da rua Teodoro Sampaio com a 

avenida Henrique Schaumann, visando o acesso facilitado pelo corredor das avenidas Sumaré e 

Brasil. O prédio contará com cerca de 300 vagas, ultrapassando a quantidade de vagas atuais na 

rua. O edifício garagem contará com sistema de pagamento semelhante ao “E-Facil”, que dá 

direito a duas passagens, ida e volta, pelo sistema do VLT-Tram. O projeto conta também com 

uso da fachada livre, permitindo comércio no piso térreo. 

Projeto 4/Prancha 9 - Benedito Calixto  

A Praça Benedito Calixto tem grande importância não apenas para a região, já que 

durante a semana serve os moradores, trabalhadores e frequentadores locais como espaço de 

passagem, descanso e apreciação, apresentando pouco movimento ou permanência de 

pedestres, mas também para a região, uma vez  que aos sábados abriga a tradicional e agitada 

Feira de Antiguidades que atrai visitantes de todos os lugares, incluindo turistas, sendo ocupada 

por diversas barracas, artistas de rua, comerciantes e pedestres que ocupam até mesmo a rua 

adjacente à praça destinada aos carros.  

O entorno oferece significativos potenciais, como a diversidade de usos (comércios, 

restaurantes, galerias de arte, serviços e residência) e pouco fluxo de carros. Porém, notou-se a 

escassez de bancos e lugares de permanência, jardins e espaços como playgrounds, que é 

gradeado, além do percurso induzido apenas à extremidade da praça. O diagnóstico da área 

reforçou a necessidade de um projeto específico que atendesse à “vida dupla” da Praça Benedito 

Calixto, que ora abriga “a calmaria” da semana, ora abriga o agitado movimento e fluxo aos 

sábados.  
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Com tais considerações, o projeto da praça se propõe a: 

 Reduzir ao máximo o número de carros que passam nas ruas hoje asfaltadas, 
através do nivelamento e mudança do piso, integrando-o à praça e à Teodoro, 
visto que o número de carros no lugar já é relativamente pequeno. Dessa forma o 
espaço ao pedestre seria ampliado beneficiando tanto os visitantes da feira, 
quanto nos restaurantes/bares da rua, além de proporcionar a integração com 
outros eventos (bares, galerias, shows) que já existem na rua. 

 Apresentar um desenho de piso que integre as ruas adjacentes (Teodoro e 
Cardeal), convidando e induzindo os pedestres a vivenciar a praça e que avance 
da praça à rua (como um círculo, ou uma forma ovalada, em composição com 
formas lineares e orgânicas). 

 Apresentar um desenho que considere a flexibilidade dos usos da praça e sua 
“vida dupla”: Uma pequena arquibancada concêntrica, pode ser um espaço para 
permanência durante as semanas e palco para apresentações aos finais de 
semana; pequenas mesas podem servir para reuniões informais durante a semana 
e outras delas de apoio ao Espaço Gastronômico aos sábados, etc. 

 Criar “cheios e vazios” que indiquem mudanças de “eventos” e proporcione um 
interessante percurso entre a Teodoro e a Cardeal, tanto nos dias de semana, 
quanto aos sábados.  
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 PRANCHA 10 
 

 
 

Finaliza-se aqui, com uma simulação do que se imaginou durante o processo de 

desenvolvimento do projeto para a rua em contraste com a situação atual. A imagem do 'depois' 

vislumbra uma Teodoro Sampaio mais amigável, humanizada, pensada na escala de seus 

usuários! 
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6. REPERCUSSÃO DA PESQUISA 
 

6.1. CONCURSO URBAN XXI 

"Urbanismo tem um caráter eminente multidisciplinar que dialoga com a arquitetura da 

paisagem, com o design e com a política. Tem ainda uma interface com outras ciências, como a 

ecologia, geologia, ciências sociais, geografia, entre outras as quais necessita de  

constante interação e de contribuição. 

Em síntese 'Urbanismo' pode ser uma ciência ou técnica que tem a cidade 
como principal objeto de estudo e intervenção com o objetivo de criar 
melhores e favoráveis condições de vida nos espaços urbanos."13 

A citação acima, retirada do texto de apresentação do concurso revela a intenção do 

Concurso Urban 21 proposto à todas as escolas de arquitetura do Brasil e que o Laboratório de 

Projetos e Políticas Públicas decidiu participar.  

O Urban 21 foi um concurso nacional, realizado pela Revista PROJETO Design, patrocinado 

pela Alphaville Urbanismo S/A e que ocorreu exatamente no mesmo período de 

desenvolvimento do Projeto Teodoro Sampaio. Tendo como escopo a qualidade do desenho 

urbano, em linhas gerais, o desafio proposto pelo concurso foi a apresentação de propostas para 

uma área existente, localizada num município brasileiro com no mínimo 300 mil habitantes e que 

viesse a contribuir para o desenvolvimento urbano do município. A partir da leitura do 

regulamento, considerou-se de suma importância para o amadurecimento do trabalho a 

participação do Laboratório de Projetos e Políticas Públicas, especificamente o Projeto Teodoro 

Sampaio, que se adequava à todos os requisitos do concurso. 

Pode-se dizer que a participação nesse concurso, juntamente a apresentações realizadas 

pelo grupo envolvido no projeto, permitiram uma aproximação mais precisa ao objeto, um 

                                                             
13 Disponível em: https://arcoweb.com.br/urban21. Acesso em 20 de fevereiro de 2016. 
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aprofundamento maior em pesquisa e revelaram o amadurecimento da equipe diante da 

responsabilidade de prazos. 

O envio do Projeto ocorreu no dia 14 de setembro de 2015 e obteve-se, além de rica 

experiência, um ótimo retorno vindo de professores e profissionais que analisaram o projeto e 

que compunham o júri. Faz-se importante mencionar a repercussão e visibilidade nacional do 

concurso entre profissionais e acadêmicos na área de urbanismo, como observa-se no relato 

abaixo.  

"Presidente da Alphaville Urbanismo, patrocinadora do Urban 21, o arquiteto Marcelo 

Willer surpreendeu-se com o número expressivo de participantes, sobretudo por se tratar de 

primeira edição. Willer observa que o urbanismo nunca havia sido objeto de concurso entre 

escolas e, também por isso, elogia a forma como, no geral, as equipes abordaram as questões, 

mostrando-se atualizadas com temas como mobilidade, sustentabilidade, geração de renda e 

planejamento ambiental. Em sua avaliação, a competição revelou faculdades com uma visão 

contemporânea acerca do urbanismo, e a eventual oscilação de qualidade entre elas se deveria 

em parte à ausência de uma cultura sobre o assunto. 'O concurso é diferente do Opera Prima, 

que já está consolidado', avalia, antecipando que a Alphaville Urbanismo pretende patrocinar 

novas edições do Urban 21. 'Com elas, conseguiremos criar um círculo virtuoso, com os bons 

projetos servindo de parâmetro', conclui."14 

 

 

 

                                                             
14 Disponível em: https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/urban-21-revelacoes-do-urbanismo. Acesso em 22de 
fevereiro de 2016. 
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6.2. Apresentação em Seminário Universidade Católica Chile 

O professor Valter Caldana apresentou o projeto e os resultados parciais desta pesquisa, a 

convite dos organizadores, no SEMINARIO INTERNACIONAL “EL ESPACIO PÚBLICO BAJO LA 

PRESIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE” EN SANTIAGO DE CHILE – 

NOVIEMBRE 2015 

 

O Seminário foi organizado pelo Instituto Cidade em Movimento e pelo laboratório Cidade e 

Mobilidade da Faculdade de Arquitetura , Desenho e Estudos Urbanos da Pontifícia 

Univerisadade Católica de Chile, nos dias 12 e 13 de novembro de 2015. 

Na ocasião foram apresentados para debate e confronto projetos públicos e projetos 

acadêmicos ligados ao tema geral desta pesquisa, propiciando o intercâmbio entre 

pesquisadores e autoridades públicas. O projeto objeto desta pesquisa – Teodoro Sampaio – 

e seus resultados parciais foram apresentados e debatidos no contexto das intervenções 

urbanas transformadoras e a interligação entre ruas de comércio e o sistema de transporte 

como elementos geradores de revitalização, ressignificação e reinserção simbólica e 

econômica de áreas consolidadas das cidades. 

6.3. Apresentação em congresso: ENANPUR e V CINCII 

A participante Gabriela Krantz Cesarino desenvolveu, durante a vigência deste projeto, 

dois artigos que se relacionam diretamente aos temas da pesquisa. O primeiro artigo, 

desenvolvido em co-autoria com Luciano Albamonte foi apresentado na XVI ENANPUR, discute 

a questão das escalas do desenho urbano. A seguir o resumo do artigo: 

 

A questão da unidade mínima no planejamento local e o lugar do desenho urbano: uma 
perspectiva histórica  
O objetivo do trabalho é identificar e discutir as unidades territoriais utilizadas na 

construção das teorias de planejamento urbano, desenvolvidas desde a transição do século XIX 

para o século XX até os dias de hoje. Com esse estudo, pretende-se compreender a importância 
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e a dimensão prática das escalas e das unidades espaciais na implementação de novos 

conceitos de planejamento urbano e os impactos e influências da teoria no crescimento e 

desenvolvimento do planejamento das cidades. A partir de um panorama cronológico, que se 

inicia com os modelos defendidos pelo Urbanismo Racionalista do século XIX até os conceitos 

da Cidade Compacta dos dias de hoje, definimos para cada recorte, a proposição de uma figura 

conceitual comum a todos: a Unidade Mínima de Planejamento (UMP). Procuramos definir essa 

Unidade, paralelamente aos seguintes fatores: a abrangência de sua aplicação; a motivação 

para o desenvolvimento da teoria; o padrão de mobilidade/ transporte indicado; alguns 

exemplos implementados e finalmente a crítica que levou aos avanços que se verificam nos 

modelos consecutivos. 

 

O segundo artigo se relaciona diretamente ao tema comércio e será apresentado em 

março de 2016 no V CINCII. O resumo do artigo pode ser visto a seguir: 

O Comércio e os Clusters Criativos: temas recorrentes da renovação 

O artigo investiga a atividade comercial que se desenvolve em torno dos Clusters ou Polos 

da Economia Criativa e as influências locais e globais que atuam na sua conformação. Utilizando 

de uma estrutura de análise definida pelas questões – ou temas – que definem a qualificação do 

lugar das atividades comerciais, procuramos compreender como se dá a aplicação dos princípios 

da Economia Criativa. Através de alguns exemplos de clusters criativos pioneiros, avaliamos 

criticamente a presença dos temas recorrentes: movimento, história, criatividade, conformação 

do lugar e as pessoas que deles se servem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde 2008 mais de 50% da população mundial passou a viver em cidades. Por aqui no 

entanto, por muitos e variados motivos, não se deu a devida importância sequer para o fato de 

que ultrapassamos esta marca aproximadamente 40 anos antes e hoje somos algo em torno de 

85% da população morando nas cidades, que óbvio, estão em colapso. 

Seria natural dizer que, então, este colapso se deve ao excesso de pessoas. Na verdade, 

este colapso não se dá por excesso de pessoas, como poderia parecer, mas por ineficiência e 

inadequação do modelo de urbanização. 

Nos últimos trinta anos, ao não se preparar adequadamente para sua nova realidade e 

ainda insistir em manter vivo, mesmo que agonizante, o modelo de urbanização caro, injusto e 

segregador utilizado nos segundo e terceiros quartéis do século XX, São Paulo cometeu um 

grande equívoco e se vê hoje acuada, obrigada a enorme esforço coletivo e ao abandono abrupto 

de sua zona de conforto, ainda que esta esteja claramente desconfortável.  

A cidade mudou. Seus programas e suas necessidades se atualizam diariamente sendo que 

a sociedade deseja e requer outra cidade, novas qualidades, novos serviços, outros espaços 

urbanos e diferentes prioridades. Se observa, sobretudo em uma considerável parcela formadora 

de opinião, manifestações de desejo por soluções urbanas criativas e radicais. É a smart city, são 

os polos de economia criativa, são os movimentos de ocupação das ruas e dos espaços públicos 

e privados. 

Vale aqui a observação de que na verdade estas transformações já estão em andamento 

há bem mais de uma década, mas têm se dado da periferia para o centro, num alerta agora 

indisfarçável da necessidade de mudança do modelo de construção da cidade, esta mesma que 

entrou em colapso. Que se observe a idade dos pixos, do hip hop, dos poetas e trovadores 

urbanos e dos movimentos de luta por moradia. 
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Este embate, a busca de uma nova matriz, a busca de novos modelos, a construção de 

novos projetos exige, portanto, a lembrança do enorme conjunto de soluções já propostas, 

debatidas, anunciadas que, contraditoriamente, não foram adiante.  

Uma destas falsas-novas iniciativas é o fechamento de vias aos domingos, sendo Paulista e 

Minhocão as mais famosas. São Paulo já teve, com sucesso, o projeto “Ruas de Lazer”. 

Outra é a valorização dos centros regionais, prevista no Plano Diretor Estratégico de 2015 

e onde se enquadra o trabalho desenvolvido por nossa equipe ao longo deste ano, seja na Rua 

Teodoro Sampaio em Pinheiros, o objeto principal, seja na praça Sylvio Romero, seja no bairro 

da Previdência, seja na Rua Maria Antônia. 

Que fique claro: tudo que leve à reocupação da cidade pelo cidadão, a qualquer tempo, é 

muito bem-vindo. Tudo o que leve à mudança de protagonista nesta cena, da máquina ao 

Homem, será benéfico.  

O resgate do comércio de rua, que de fato, além de empregar mais15 do que os shopping 

centers (seu grande competidor), devolve à cidade a sua vitalidade. Fechar ruas é fato simbólico 

e didático necessário nesta fase de aprendizagem e formulação participativa do novo modelo de 

cidade, que deve ser diversa e inclusiva. Ampliar a pedestrianização, criando condições de 

convivência entre modais, baixando a velocidade para uma escala humana e colocando o cidadão 

como protagonista é o caminho que aqui foi verificado, somo se pode ver neste relatório. 

Por isso, redesenhar a cidade sob novo modelo, com áreas de estudo menores e maior 

inclusão dos atores do processo, com metodologias participativas e retomando o papel 

estruturador do comércio de rua e dos sistemas de transporte de média e baixa capacidade traz, 

como se pode verificar ao longo desta pesquisa, algumas questões a remarcar:  

                                                             
15 Por exemplo na cidade de São Paulo 85% da mão-de-obra empregada no comércio trabalha em lojas de rua e somente 15% 
nos shopping centers, segundo a FECOMERCIO (2014). 
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 Evitar a perda da qualidade ambiental e consequentemente da qualidade de vida, 

tanto para estas áreas comerciais e de uso misto, quanto para seu entorno; 

 Garantir a permanência dos estabelecimentos comerciais de pequena escala e 

consequentemente proteger a economia local. 

 Impedir a degradação de bairros tradicionais, áreas históricas ou de importância 

cultural e ambiental para a cidade, com preservação do caráter existente e maior 

qualidade arquitetônica nos novos projetos;  

 Controlar o crescimento destas áreas até que a infraestrutura necessária esteja 

disponível, ou seja, evitando a aplicação indevida ou indesejada do dinheiro 

público a fim de suprir as deficiências do lugar;  

 Buscar soluções para o processo de exclusão dos menos privilegiados e a 

gentrificação. 

Ninguém mais discute que o que se tem hoje em São Paulo é a resultante de um modelo de 

desenvolvimento e urbanização minuciosamente planejado, mas que entrou em colapso. Modelo 

este que se implanta a partir da segunda década do século passado, é confirmado nos anos 

1940/50 e recebe sua legitimação jurídica e bases legais na década de 1970 do século passado, 

através da Lei de Zoneamento de 1972. 

Este modelo, que só consegue enxergar a cidade lote a lote pois os entende como célula mater 

da cidade e sua unidade básica de valor está ultrapassado e seus resultados são distorcidos. No 

século XXI o valor não está mais no lote, ele está na própria cidade, no conjunto. Está muito mais 

no “onde” e no “como” do que no “o quê”. Neste século XXI a sociedade passou, definitivamente, 

a morar nas cidades, não mais apenas em suas casas, cujo papel mudou completamente nos 

últimos 30 anos. 

Já se perdeu a hora, em São Paulo, de superar o apagão urbanístico a que a cidade está submetida 

e de se fazer um esforço coletivo – executivo, legislativo, agentes produtores da cidade, mercado, 

movimentos, intelectuais, todos enfim – para produzir uma cidade contemporânea, que dê conta 

dos problemas atuais e dê indicações de enfrentamento dos problemas futuros. 
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Seja em São Paulo, seja em outras cidades brasileiras de menor porte, mas de grande 

importância, que por vezes encontram aqui um paradigma de desenvolvimento o que se tem, 

portanto, é a consolidação de uma fase de transição de alta complexidade.  

No melhor estilo tradição e ruptura, vivencia-se o fim de um modelo de desenvolvimento urbano 

generalista e preocupado apenas com os grandes movimentos econômicos e os fluxos produtivos 

para se buscar, de forma organizada, a escala humana, da urbis e da polis. 

Pode-se dizer, então, que como resultado a ser debatido e como colaboração a este debate esta 

pesquisa desenvolvida com o apoio do Fundo MackPesquisa e a participação de dezenas de 

pessoas nos aponta para uma conclusão instigante: quanto mais se metropoliza, quanto mais se 

megametropoliza e aprofunda suas contradições a cidade, e a sociedade, se concentram em 

resgatar a importância do lugar, do convívio, do sentimento de pertencimento. Pé no chão. 

Neste contexto, ruas comerciais retomam seu lugar na paisagem e neste espetáculo que é a vida 

urbana, agora com os valores pertencimento, mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade, 

economia e cultura a ela agregados, resgatando em sua própria existência o que de melhor tem 

a cidade a oferecer: o exercício pleno da cidadania. 
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