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NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

RESUMO 
O trabalho tem como objeto de estudo a Parceria Público-Privada para Habitação Social na Área 
Central de São Paulo. Trata-se de parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal e 
concessionários para a produção de novas unidades de habitação de interesse social e de mercado 
popular em bairros centrais da cidade.  

O artigo expõe as legislações que regem as Parcerias Público-Privadas. Essa exposição é sucedida 
pela análise da PPP de estudo através de apresentação, estruturada de maneira cronológica, de 
todas as suas etapas até o presente momento. São discutidas as principais diretrizes urbanísticas e 
projetuais que compõem os editais do programa, seguidas de breve análise dos lotes de intervenção 
delimitadas pelos editais, dos terrenos em estudo e/ou já disponibilizados pelo poder público para 
implantação dos empreendimentos, assim como dos projetos arquitetônicos elaborados para as 
edificações.  

O panorama acima exposto foi desenhado na tentativa de se compreender os interesses e agentes 
que compõem a formulação e execução da PPP. Delimita, ainda, o objetivo principal do artigo: 
promover uma reflexão acerca do conceito de requalificação urbana pretendida pela parceria, que 
aparece como um dos seus princípios norteadores, seja no discurso dos representantes do poder 
público, seja na redação dos textos que compõem os editais de chamamento e de licitação.  

Dessa forma, o trabalho se propõe a discutir se os procedimentos e resultados da PPP estão sendo 
concretizados na busca pela requalificação urbana da área central. De que maneira a relação com o 
Plano Diretor Estratégico municipal, a seleção dos futuros beneficiários, a relação dos 
empreendimentos com o entorno pré-existente e as novas densidades atingidas através da 
verticalização contribuem ou não para essa renovação urbana? Afinal, o que é entendido como 
requalificação urbana e de que maneira os empreendimentos via PPP contribuem ou não para 
implementá-la na região central da cidade?  

Palavras-chave: Requalificação urbana 1. Habitação social 2. Área central 3. 

PAPER TITLE 
ABSTRACT 

The paper has as study object the Public-Private Partnership for Social Housing in Central Area of 
São Paulo. It is a partnership between the State Government, the Municipality and dealers to the 
production of new housing units of social interest and popular market in central districts of the city. 

It exposes the laws governing public-private partnerships. This exposure is followed by the PPP 
analysis study through presentation, structured chronologically, in all its stages so far. The main urban 
and projective guidelines that make up the program notices, followed by brief analysis of lots of 
defined intervention by public notices are discussed, the land under study and / or already made 
available by the government for implementation of projects, as well as the elaborate architectural 
projects for buildings. 

The above scenario was designed in an attempt to understand the interests and agents that make up 
the program’s formulation and implementation. It also delimits the main objective of the paper: to 
promote a reflection on the concept of desired urban renewal by the partnership, which appears as 
one of its guiding principles, whether in the government representatives of the speech, in the drafting 
of the texts of the notices of call and bidding. 
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Thus, the paper aims to discuss whether PPP’s procedures and results are being achieved in the 
quest for urban regeneration of the central area. How the relationship with the Municipal Strategic 
Plan, the selection of future beneficiaries, the list of projects with pre-existing environment and new 
densities achieved through vertical integration or not contribute to this urban renewal? After all, what is 
understood as urban renewal and how the projects via PPP contribute or not to implement it in the 
center of the city? 

Keywords: Urban renewal 1. Social housing 2. Central area 3.
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1. REFLEXÃO SOBRE A REQUALIFICAÇÃO URBANA PRETENDIDA 
PELA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA HABITAÇÃO SOCIAL 
NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

Por meio de análise da Parceria Público Privada para Habitação Social na Área Central da 

Cidade de São Paulo, o artigo tem como objetivo compreender de que maneira esse 

programa foi estruturado no sentido de promover a requalificação urbana, princípio citado 

em vários de seus documentos, da região central do município, através da provisão de 

novas unidades de habitação social e de novos usos comerciais e de serviços1. 

É importante apresentar os conceitos e as normas que regulam as Parcerias Público-

Privadas, entre elas a Lei Federal nº 11.079/20042. De acordo com essa lei, a PPP é uma 

forma de arranjo contratual em que órgãos públicos utilizam entes privados para 

fornecimento de serviços e obras na busca por maior eficiência e agilidade na execução dos 

mesmos. Nesse arranjo, é permitida uma divisão dos riscos do projeto, prevista no 

documento contratual.  

A parceria é definida, em síntese, como um contrato administrativo de concessão de 

execução ou de prestação de serviço público, mediante contraprestação pecuniária do 

parceiro público ao concessionário. Trata-se de concessão patrocinada quando for acordada 

remuneração adicional ao ente privado através de tarifa paga pelo usuário do serviço. Na 

modalidade administrativa, na qual se enquadra a PPP de estudo, toda remuneração é feita 

através de contraprestação do parceiro público ao privado, sem cobrança de tarifas dos 

usuários. Nesse caso, a empresa se responsabiliza pela alocação imediata dos recursos e 

pela execução material da atividade prestada.3  

Em âmbito estadual, as normas para contratações públicas via Parcerias Público-Privadas 

estão contempladas pelas Leis nº 11.688 e nº 48.867, ambas de 2004. Trazem a definição 

de PPP como sendo um mecanismo de colaboração entre Estado e agentes do setor 

privado, remunerados segundo critérios de desempenho. Podem ter como objeto, entre 

outros, a prestação de serviço público.  

                                                            
1O programa foi constituído na forma de um contrato de Parceria Público-Privada, concebida e realizada através de parceria 
entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal. Nessa parceria, o primeiro é representado pela Secretaria 
da Habitação (SH), Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Agência Casa Paulista, enquanto a 
última é representada pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab).  
2 A Lei Federal nº 11.079 de 20042 institui regras para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito da 
Administração Pública. 
3 As definições de Parceria Público-Privada foram extraídas do livro Parcerias na Administração Pública: Concessão, 
Permissão, Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas, da Profa. Dra. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 
São Paulo: Editora Atlas S.A., 2009 
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A Parceria Público-Privada para Habitação Social na Área Central de São Paulo é a primeira 

contratação pública em regime de PPP para provisão de habitação de interesse social 

realizada no país. Está regulamentada, em seu dispositivo legal, como sendo contrato de 

concessão administrativa, cujas características foram previamente apresentadas acima. 

Propõe-se, neste trabalho, desenvolver uma análise cronológica de como a PPP foi 

concebida e está sendo implementada e se ela, de fato, contribui para a requalificação 

urbana da região central de São Paulo.  

A iniciativa para a formulação desse programa partiu do Governo do Estado de São Paulo 

ao final da década de 20004, quando da contratação do escritório Piratininga Arquitetos 

Associados. Esse escritório ficou responsável pela elaboração dos estudos iniciais que 

embasariam as diretrizes e levantamentos de oportunidades requeridos pelo chamamento 

público nº 004 de 2012, segundo relato do arquiteto Milton Braga5, em entrevista concedida 

à autora em janeiro de 2016. 

O chamamento supracitado foi elaborado pelo Conselho Gestor do Programa Estadual de 

Parcerias Público-Privadas do Estado de São Paulo6 no intuito de obter um estudo técnico e 

modelagem de projetos que servissem como base para a elaboração dos futuros editais de 

licitação do programa7. Nesse documento, assim como no edital publicado em 2013, foi 

posto que o principal objetivo da parceria seria a requalificação urbana da área central da 

cidade,  

a partir da oferta de habitação, além de incrementos à qualificação dos espaços 

públicos, dos equipamentos sociais e da otimização da oferta de transporte coletivo 

[tendo como] pressuposto o grande número de imóveis subutilizados nessa região. 

(SÃO PAULO, chamamento público nº 004 de 2012, pág. 1).  

Assim, “através do aumento da oferta habitacional, procura-se requalificação destes 

espaços degradados e desvalorizados.” (Idem, pág. 2). 

É válido chamar a atenção para o objetivo do projeto de intervenção trazido pelo 

chamamento, que visava a requalificação urbana. Foi colocada em pauta a problemática da 

grande quantidade de imóveis abandonados e sem uso existentes nos bairros centrais de 

                                                            
4 Durante a gestão do Governador José Serra (2007-2010). O secretário de Estado da Habitação e presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) durante a gestão foi Lair Alberto Soares Krähenbühl. 
5 Milton Braga, sócio-fundador do escritório MMBB Arquitetura e Urbanismo. 
6 Durante a gestão do Governador Geraldo Alckmin (2011-2014). O secretário de Estado da Habitação à época era Silvio 
França Torres e o presidente do CGPPP Pedro Pereira Benvenuto. 
7 Os critérios de aproveitamento dos elementos dos estudos e projetos, de acordo com o texto do chamamento, levariam em 
conta “o completo atendimento aos objetivos deste edital, com a oferta de habitação vinculada à estratégia de recuperação da 
área central da cidade, além de critérios relativos à consistência das informações que subsidiaram sua realização, a 
compatibilidade com técnicas previstas em normas e procedimentos científicos pertinentes, bem como sua adequação à 
legislação aplicável e aos benefícios de interesse público esperado” Chamamento público nº 004 de 2012. Disponível em 
http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/downloads/ppp/edital_chamamento_004_12.pdf. 
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São Paulo, os quais, de acordo com o Estatuto da Cidade e com o Plano Diretor Estratégico 

vigente à época8, não cumprem a chamada função social da propriedade9. Além disso, tal 

condição de subutilização de imóveis e terrenos caracterizava (e ainda caracteriza) uma 

situação urbana de precarização da região central para usos residenciais.   

Ainda como descrição do projeto de intervenção, o chamamento apresentou como objeto da 

PPP a concessão, ao futuro parceiro privado, para produção de 10 mil unidades 

habitacionais de interesse social, mediante novas construções ou reforma de imóveis 

existentes, além de implantação de infraestrutura e de equipamentos necessários. 

Destaque-se a reciclagem de imóveis em condição de subutilização ou sem uso, que 

aparece como fator a ser considerado pela execução da parceria.  

Foram delimitados seis Setores de Intervenção como “foco de interesse à renovação 

urbana.” (Idem), que são recortes territoriais configurados a partir de características 

urbanísticas e de ocupação similares. Todos abrangem áreas centrais da cidade com baixa 

densidade demográfica e localizam-se, em sua maioria, próximos à linhas férreas.10 A maior 

parte das diretrizes para os projetos, além da oferta de novas unidades habitacionais, diz 

respeito à requalificação de espaços públicos, à preferência pelo desenvolvimento de 

tipologias de uso misto, à integração dos projetos com o entorno e à recuperação de 

edificações de interesse histórico. 

O documento apresentou, por fim, as faixas de renda das famílias a serem atendidas pelo 

programa habitacional. Elas teriam que possuir rendas de 1 a 10 salários mínimos 

estaduais, divididas em cinco categorias, sendo que a oferta de unidades habitacionais seria 

distribuída proporcionalmente a cada uma das faixas.11 Vale a pena ressaltar que famílias 

com renda inferior a 1 salário mínimo não foram contempladas, e são justamente as que 

apresentam maior vulnerabilidade habitacional12. 

                                                            
8 Lei Municipal nº 13.430 de 2002. 
9 Função social da propriedade: Conceito trazido pelo Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257 de 2001), que estabelece 
que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor, podendo o Município, mediante lei específica, exigir do proprietário do solo urbano não 
edificado,as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo e desapropriar a 
propriedade que não cumpre sua função social, pagando com títulos da divida pública, esta, sendo diferente da desapropriação 
por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. Em <http://www.jurisway.org.br/> 
10 Os Setores de Intervenção apresentados pelo chamamento são: A: Ferrovia – Setor Oeste (abrange os bairros Barra Funda, 
Santa Cecília, Pari e Bom Retiro); B: República/Bela Vista; C: Liberdade/Brás; D: Indústrias (abrange os bairros Cambuci e 
Mooca); E: Ferrovia – Setor Leste (abrange os bairros Brás, Bresser e Belém); e F: Indústrias (bairro do Belém). (p. 3) Para 
todos os setores, o chamamento descreve, resumidamente, a situação existente e aponta as diretrizes para os projetos de 
parceria.  
11 Distribuição das unidades habitacionais entre as faixas RF, de acordo com o chamamento: 25% para RF1 (1 a 2 salários 
mínimos), 25% para RF2 (2 a 3 salários mínimos), 20% para RF3 (3 a 4 salários mínimos), 20% para RF4 (4 a 5 salários 
mínimos) e 10% para RF5 (5 a 10 salários mínimos). (p. 14) As famílias que se enquadram nas quatro primeiras faixas de 
renda serão atendidas com unidades de habitação de interesse social e as demais (RF5) serão contempladas com unidades 
de mercado popular. 
12 O chamamento também considerou as obrigações básicas de cada um dos parceiros. Dentre elas, é importante mostrar 
preocupação com a delegação ao parceiro privado da realização do cadastramento da população a ser atendida pelo programa 
e do poder que receberia de “promover, pagar desapropriações e exercer o direito de superfície sobre bens imóveis dominiais 
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A modelagem arquitetônica e urbanística vencedora do chamamento foi coordenada pelo 

Instituto Urbem13. Segundo o arquiteto Milton Braga, na entrevista concedida, o principal 

objetivo da modelagem foi estabelecer regras para uso e ocupação dos lotes, além de 

planos de aproveitamento dos setores delimitados. Os empreendimentos, quando 

conjugados no interior de cada setor, poderiam compor eixos de renovação urbana. 

Os escritórios selecionaram terrenos em cada um dos Setores de Intervenção, previamente 

delimitados pelo chamamento público. Esses terrenos apresentavam-se, de acordo com o 

relato do arquiteto, oportunos, por serem públicos ou subutilizados, e neles foram realizados 

estudos de pré-viabilidade através da inserção de novas unidades habitacionais, de novos 

usos comerciais e de serviços e de novas conexões com o entorno próximo. Foi delimitada a 

quantidade de unidades a serem distribuídas para cada faixa de renda e avaliada a 

necessidade de novos equipamentos públicos. 

 

Figura 1 - Imagem que pertence aos estudos de pré-viabilidade da modelagem urbanística. Observa-
se a predominância de uso misto nas novas tipologias, assim como uma valorização do espaço 
urbano contíguo. Fonte: Instituto Urbem. 

 

Essa modelagem serviu como base para a elaboração das diretrizes urbanísticas contidas 

nos editais da PPP de estudo. Estruturado no modelo de concorrência internacional, o 

                                                                                                                                                                                          
de propriedade do Estado.” (SÃO PAULO, chamamento público nº 004 de 2012, pág. 12). Os processos de desapropriação e a 
seleção dos futuros moradores dos empreendimentos, caso fossem realizados dessa forma, poderiam seguir critérios de 
mercado de acordo com a conveniência do concessionário, e não de prioridade social. Essa apreensão foi demonstrada 
publicamente por vários representantes de movimentos de moradia da região central e por instituições, órgãos e associações 
que estudam e atuam na área, através de uma Carta Aberta datada de maio de 2013. Disponível em 
<http://www.sp.unmp.org.br> 
13 URBEM: Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole. Trata-se, segundo descrição em sua página eletrônica, de uma 
organização do Terceiro Setor que atua como centro de ação para promover projetos de desenvolvimento urbano. A curadoria 
do Instituto, à época da elaboração da modelagem como resposta ao chamamento, estava a cargo do arquiteto e urbanista 
Fernando de Mello Franco, atual Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, na gestão do Prefeito Fernando Haddad 
(2013-2016). O atual presidente do Instituto é o arquiteto Philip Yang. A modelagem arquitetônica e urbanística em questão foi 
elaborada em parceria pelos escritórios MMBB Arquitetura e Urbanismo, Andrade Morettin Arquitetos e Piratininga Arquitetos 
Associados via Urbem. 



 

8 

 
 

primeiro edital foi lançado no início de 2013. O documento, assim como o chamamento 

público citado anteriormente, colocou como finalidade da parceria a requalificação urbana da 

área central, proporcionada através da implantação das novas unidades habitacionais, da 

melhoria de espaços públicos adjacentes aos empreendimentos e da inserção de novos 

usos. No entanto, ao contrário do que fora explicitado no chamamento, a reciclagem de 

edifícios existentes e a valorização do patrimônio construído como condição à valorização 

urbanística da área deixaram de ser mencionados.  

Outro aspecto preocupante do edital foi o critério de seleção para a escolha da melhor 

proposta: o de menor valor da contraprestação a ser paga pelo poder público ao 

concessionário na celebração do acordo. Não é mencionada a adoção de critérios de 

escolha que levem em conta a qualidade técnica dos empreendimentos, adoção esta já 

contemplada pela Lei Federal nº 8.987/199514.  

Não há obrigatoriedade, portanto, do uso das diretrizes urbanísticas elaboradas pelo 

Instituto Urbem, presentes no Anexo II15, fator que gera apreensão. Ademais, a Lei Estadual 

que institui o programa da PPP, já apresentada neste artigo, prevê que a remuneração do 

parceiro privado seja feita de acordo com “critérios de desempenho” (SÃO PAULO, Decreto 

Estadual n. 11.688/2004). Seria possível enquadrar a avaliação da qualidade técnica dos 

projetos como um dos critérios de desempenho?  

Em reunião ordinária do CGPPP16, ficou decidida a redução do número de unidades 

habitacionais, “visando adequá-lo à disponibilidade dos terrenos por parte do Poder 

Concedente, que serão destinados a construção de 100% das HIS.” (SÃO PAULO, Diário 

Oficial do Poder Executivo do Estado, edição de 9/9/2014). Chegou-se a 14.124 unidades, 

mantendo-se a proporção de oferta para habitação de interesse social e mercado popular 

definida no edital anterior, assim como o escopo a ser cumprido pelo parceiro privado e o 

prazo de duração da concessão. 

Dessa forma, um novo edital foi publicado em setembro de 201417, com a finalidade de 

retificar a quantidade de unidades e de redefinir os lotes de intervenção. Para cada um 

foram previstas especificações técnicas para obras de infraestrutura pública necessárias, 

além da definição do número de unidades a serem construídas, da indicação dos usos e 

                                                            
14 Lei Federal nº 8.987 de 1995, que regulamenta as concessões públicas. Art. 15. No julgamento da licitação será considerado 
um dos seguintes critérios: (...) IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;  V - melhor proposta em razão da 
combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica;   VI - melhor 
proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica; VII - 
melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm> 
15 Diretrizes que fizeram parte da modelagem arquitetônica e urbanística vencedora do chamamento público nº 004 de 2012. 
16 Reunião do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas realizada em agosto de 2014. Seu 
conteúdo foi publicado na edição do Diário Oficial do Poder Executivo do dia 9/9/2014. 
17 Edital nº 001 de 2014. Disponível em <http://app.habitacao.sp.gov.br/CadastroPPP/Downloads/1_EDITAL.pdf> 
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gabaritos esperados para as edificações e de normas de uso e ocupação a serem 

respeitadas18.  

Os lotes passaram a apresentar seguinte configuração: 

 

Figura 2 - Lotes de intervenção, apresentados na página 26 do Anexo II do edital. Destaque-se a 
distribuição nas proximidades das linhas férreas, que são áreas com baixa densidade demográfica e 
com quantidade significativa de imóveis subutilizados. Fonte: edital nº 001 de 2014. 

 

Não foram selecionados, no entanto, quais terrenos serão destinados aos 

empreendimentos. Apesar da pressão dos movimentos de moradia e da sociedade civil 

organizada, o ente privado da parceria poderá, segundo o edital, promover desapropriações. 

A preocupação que se coloca, além da instrumentalização da desapropriação nas mãos do 

parceiro privado, que pode utilizar critérios mercadológicos na escolha dos terrenos, é a 

utilização desses terrenos, que se tornarão públicos, para a implantação de unidades 

habitacionais de Mercado Popular, que são buscadas por famílias com rendas mais 

elevadas e que não necessitam de subsídio público para a compra do seu imóvel, e de 

outros usos, que seriam alocados para obtenção de rendas acessórias para o ente privado. 

Seria mais acertado que os empreendimentos instalados nesses terrenos fossem 

destinados à famílias com renda mais baixa e que se encontram em situação de 

                                                            
18 O cadastramento das famílias também foi alterado e passou a não ser mais de responsabilidade do concessionário. Será 
feita através de inscrição dos interessados na página eletrônica da Secretaria da Habitação do Estado, com posterior seleção, 
pela mesma, dos futuros moradores. Teve início no dia 26 de janeiro de 2016 e está sendo realizado no site da Secretaria da 
Habitação. Pede-se, na página, que se observe o critério de seleção das famílias beneficiadas (trabalhar com carteira assinada 
em algum bairro central da cidade) antes de efetuar o cadastro. A página para a realização do cadastro é: 
<http://app.habitacao.sp.gov.br/CadastroPPP/default.aspx?ReturnUrl=%2fcadastroppp>. 
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vulnerabilidade habitacional, e, portanto, para a construção apenas de unidades de 

interesse social. 

É importante dizer que no interior dos referidos lotes há Zonas Especiais de Interesse 

Social19, que são instrumentos de política fundiária cujo objetivo principal é reservar porções 

da cidade para a implantação de unidades de habitação de interesse social. Nas ZEIS são 

estipulados percentuais mínimos, a serem obedecidos pelos empreendimentos, de unidades 

habitacionais de interesse social e de mercado popular a serem construídas dentro dos seus 

limites.20 

De acordo com o Plano Diretor Estratégico, é necessária a instituição de Conselho Gestor 

para a ZEIS 3, composto por representantes dos moradores, do poder Executivo municipal e 

da sociedade civil organizada21, responsável pela criação de um projeto de intervenção para 

a Zona. Esse Conselho é de suma importância, pois garante a participação da sociedade 

civil na formulação das políticas e na avaliação dos projetos inseridos dentro do perímetro 

da ZEIS.  

O projeto de intervenções é a ferramenta que fornece um diagnóstico da sua Zona, 

apresenta as condições da demanda habitacional existente e organiza as formas de 

participação dos moradores nos projetos a serem implementados. Essa atividade visa a 

viabilização de unidades habitacionais de interesse social no interior da ZEIS para a 

permanência, sempre que possível, dos atuais moradores, e é feita após a realização de 

todos esses estudos por quem tem familiaridade com a região. 

Não foram encontrados indícios oficiais que mostrem conexão entre as diretrizes de projetos 

expostas no edital e as regulamentações das respectivas ZEIS. No Anexo II foi identificada 

apenas esta informação: “Cabe destacar que as presentes diretrizes se somam aos 

parâmetros da legislação de ZEIS 3, de ZEPEC e das Operações Urbanas nos terrenos 

onde se aplica.” (SÃO PAULO, concorrência internacional nº 001 de 2014, pág. 25)  

Para a aprovação do empreendimento pela Prefeitura, o concessionário deverá respeitar 

todos os critérios estabelecidos pela legislação específica da ZEIS onde o projeto está 

inserido. Esse aspecto não garante, necessariamente, uma atuação conjunta entre o 

                                                            
19 As ZEIS estão previstas pelo Plano Diretor Estratégico do Município e regulamentadas pela Lei Municipal de Uso e 
Ocupação do Solo. 
20 “Item 2.1.31. Empreendimento de ZEIS: empreendimentos que atendam às obrigatoriedades da construção de HIS 
nas ZEIS, contemplando a construção de EHIS eventualmente combinada com EHMP e com usos não residenciais, 
desde que seja destinada a proporção exigida de HIS para o empreendimento de acordo com o tipo de ZEIS em que 
este se localize, em um único PERÍMETRO  ou um conjunto de PERÍMETROS contidos na mesma ZEIS, mediante 
aprovação da Comissão de Avaliação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – CAEHIS, vinculada à 
Secretaria Municipal de Licenciamento.” Há apenas a definição de EZEIS no corpo do edital nº 001/2014 da PPP, não 
há outra menção à conexão entre os projetos licitados e os projetos de intervenção das ZEIS 3 onde estão inseridos. 
21 Ver artigo 48º da Lei nº 16.050 de 2014 (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), aprovado em 
31/7/2014. <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-Suplemento-DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf> 



 

11 

 
 

concessionário e os respectivos Conselhos Gestores. Na Carta Aberta de 2013 assinada por 

vários movimentos de moradia22, essa questão já havia sido pontuada: “O prazo apresentado 

para a implantação da PPP claramente ignora o tempo necessário à eleição e atuação dos 

Conselhos”.23 A obrigatoriedade da incorporação das diretrizes do projeto de intervenções 

aprovado pelos Conselhos Gestores não está posta, o que gera preocupação, uma vez que 

este é fruto de diagnósticos aprofundados da área e é possível afirmar que, muito 

provavelmente, indicam melhorias adequadas ao problema da moradia social local.24   

Ademais, não foram encontradas informações que apontem que as unidades de interesse 

social de cada lote sejam obrigatoriamente construídas dentro dos limites das ZEIS. Tal 

conjunção seria adequada, pois existe forte relação entre os perímetros das ZEIS, o perfil 

socioeconômico dos habitantes e a presença de assentamentos informais e de imóveis em 

situação de inadequação habitacional, condição que, obviamente, acarreta em demanda por 

moradia de interesse social. Se o conceito de ZEIS for devidamente aplicado nessas 

condições, a manutenção dessa população e das atividades existentes no local deve ser 

buscada. Seria interessante que as novas unidades a serem construídas pudessem atender 

esse público. 

É lícito dizer que a demarcação dos lotes não garante que os novos empreendimentos 

sejam construídos no interior deles próprios, uma vez que dependem da disponibilidade de 

terrenos, tanto aqueles fornecidos pelo poder público quanto os captados pelo parceiro 

privado para viabilização de unidades para mercado popular. Esse aspecto pode ser 

comprovado pelo fato de que o Lote 1, o único que obteve propostas de interessados e foi 

vencido pela Canopus Holding S.A.25, não foi o que recebeu a primeira obra do programa. 

Como garantir a criação de eixos de renovação urbana, pretendidos pela modelagem 

urbanística do Instituto Urbem, nesse cenário? 

A Profa. Paula Freire Santoro chama a atenção para esse aspecto: 

Em relação à localização das novas unidades, esta pode ser modificada se houver 

justificativa, através de autorização do Governo do Estado para implantação de 

unidades habitacionais em locais diversos dos indicados nos perímetros da figura que 

                                                            
22 Questões para a PPP da “Casa Paulista” para o centro de São Paulo (2013), Carta Aberta assinada por AMOALUZ, 
CMP, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Conselho Gestor ZEIS 3/C016, Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo, FLM, GARMIC, Habitat, Instituto Pólis, LabCidade FAU-USP, LabHab FAU-USP, Movimento Apropriação da 
Luz, MMC, MMRC, MMPT, SAJU-USP, UMM. Disponível em <http://www.sp.unmp.org.br> 
23 Idem nota 23. 
24 É válido dizer que o instrumento da ZEIS, a eleição do Conselho Gestor e sua função de elaborar o plano urbanístico 
já estavam regulamentados no Plano Diretor Estratégico anterior ao atual, aprovado em 2002. 
25 Canopus Holding S.A, construtora com sede em Belo Horizonte-MG. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, 
publicada em 23/3/2015, “segundo comunicado do governo paulista, a Canopus participa do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, tendo construído 18 mil habitações em 8 estados.” <http://www.valor.com.br/politica/3970052/governo-de-sp-anuncia-
acordo-de-r-144-bi-para-moradias-na-capital> 
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segue, desde que observado os limites do centro expandido (...). Quer dizer que, se 

não der para fazer aí, nos lotes definidos, é possível mudar de área. Mais uma 

garantia para o concessionário, principalmente se o preço da terra subir muito, 

conferindo a possibilidade de ‘reequilíbrio contratual’. (blog ObservaSP, 2014)26 

Conforme mapa já apresentado (Figura 2), o Lote 1 localiza-se no distrito da Barra Funda. 

No entanto, a primeira obra de autoria da Canopus Holding pela PPP está sendo realizada 

em terreno localizado na rua São Caetano, no Bom Retiro. De acordo com o mesmo mapa, 

esse terreno está inserido no Lote 3 e na ZEIS 3/C017. Ali, serão produzidas 126 unidades 

de habitação de interesse social27. 

 

Figura 3 - Projeto aprovado no terreno da Rua São Caetano. Fonte: Revista Construção e Mercado28. 

 

Segundo as diretrizes de uso e ocupação contidas no Anexo II, são pedidos usos não 

residenciais nos térreos e, para essa área de intervenção como um todo, 216 unidades 

habitacionais, sendo 137 de interesse social. A quantidade de unidades de HIS já foi 

atendida com esse projeto, porém não é possível notar na imagem acima29 uso não 

residencial no térreo, calçadas ativas e inserção urbana com a rua e os usos do entorno.30 

                                                            
26 O papel do Estado na PPP da Habitação de São Paulo: Post publicado no blog ObservaSP em 06/11/2014. Disponível em 
<https://observasp.wordpress.com/2014/11/06/o-papel-do-estado-na-ppp-da-habitacao-de-sao-paulo/#more-578> 
27 A construção do empreendimento na Rua São Caetano tem prazo de conclusão previsto para outubro deste ano. 
28 PPP da habitação tem obras iniciadas em São Paulo. Cerimônia marca construção de 126 unidades de interesse social na 
região de Luz. Reportagem de Gustavo Coltri publicada em 1 de setembro de 2015. Disponível em: 
 http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/negocios/ppp-da-habitacao-tem-obras-iniciadas-em-
sao-paulo-363887-1.aspx 
29 É importante registrar que foi a única imagem a que a autora teve acesso através de veículos de comunicação.  
30 Como comentado anteriormente, não há obrigatoriedade em seguir as diretrizes urbanísticas contidas no Anexo II do edital 
de licitação, tampouco punição jurídica, contratual ou financeira caso o parceiro privado não as obedeça.  
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Na audiência de consulta pública para lançamento do edital do Lote 231, o Secretário 

Rodrigo Garcia afirmou que o principal objetivo da PPP continua sendo a requalificação 

urbana da região central através da provisão de unidades de habitação social e com o 

consequente “repovoamento do Centro”32. Foram reafirmadas as diretrizes que convergem 

com o Plano Diretor Estratégico: concentração dos empreendimentos nas proximidades das 

estações de transporte público, reforçando o caráter de polo urbano que essas estações 

representam, além do estímulo da utilização das áreas de ZEIS 3 e 5 para a produção de 

unidades de HIS.  

Além disso, foi posta como estratégia a identificação de terrenos públicos de propriedade do 

Metrô e da CPTM e de outros terrenos limítrofes à linha férrea no eixo que começa na 

região do Parque D. Pedro II e se encerra próximo à Avenida Salim Farah Maluf. Também 

será estimulado o uso das estações para aproveitamento do espaço aéreo com oferta de 

unidades habitacionais e equipamentos públicos necessários. 

 
Figura 4 - Lote 2, a ser licitado. Em vermelho estão as estações do Metrô e da CPTM a serem 
aproveitadas. Em azul estão os lotes junto à Linha 3 do Metrô, distribuídos entre o Parque D. Pedro II 
e a Avenida Salim Farah Maluf. Os terrenos selecionados encontram-se na ZEU (Art. 7º da nova 
LUOS), que tem como objetivo um aumento da densidade construtiva e habitacional da área. Fonte: 
material de apresentação da audiência pública33.  

 

                                                            
31 A audiência pública foi realizada em 23 de fevereiro de 2016. Além da presença do Secretário de Habitação Rodrigo Garcia, 
a audiência contou com a participação do Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni; do 
Secretário-adjunto da Habitação, Nelson Baeta Neves Filho; do Secretário-executivo da PPP da Habitação, João Octaviano 
Machado Neto; e do Presidente da CDHU, Marcos Penido. O material de apresentação da audiência pública está disponível na 
página da Secretaria da Habitação: 
<http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/downloads/ppp/rodrigo_garcia_ppp_lote2_22_02_2016.pdf> 
32 Termo dito pelo Secretário durante seu discurso na audiência pública em questão. 
33 Disponível em: http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/downloads/ppp/rodrigo_garcia_ppp_lote2_22_02_2016.pdf 
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Figura 5 - Proposta-modelo de empreendimento misto via PPP, em que se aproveita o espaço aéreo 
de estação do Metrô. Fonte: idem. 

 

A preocupação se mostra com a declaração do Secretário-Executivo das PPPs de 

Habitação, João Octaviano Machado Neto, de que “os incorporadores terão o direito de uso 

real perpétuo das áreas do Metrô e da CPTM, o que já será suficiente para a obtenção de 

crédito e desenvolvimento dos empreendimentos.”34 A produção de HMP em terrenos 

públicos, que já havia sido permitida pelo edital de 2014, é incentivada novamente. O 

parceiro privado obterá receitas acessórias via exploração de espaços comerciais 

produzidos nesses terrenos e estações, além da receita de venda das unidades dessa 

modalidade.  

Em outras palavras, por mais que o adensamento habitacional no entorno das estações vá 

de encontro ao conceito de cidade compacta defendido pelo novo Plano Diretor Estratégico 

e que a implantação de unidades habitacionais para famílias de renda baixa em áreas mais 

valorizadas do ponto de vista imobiliário, representadas pela presença das estações, seja 

bem-vinda, é motivo de apreensão a utilização de locais públicos para a obtenção de 

receitas extras pelo concessionário. O ideal seria que se produzissem, nesses locais, 

unidades de HIS para atender as famílias de maior vulnerabilidade habitacional e de renda. 

                                                            
34 De acordo com a reportagem Governo de São Paulo quer construir moradias populares sobre linhas de trem e metrô, de 
Gustavo Coltri, veiculada pelo portal Construção Mercado em 23/02/2016. Em < 
http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/negocios/governo-de-sao-paulo-quer-construir-
moradias-populares-sobre-linhas-368296-1.aspx> 
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Na mesma audiência foi apresentado o empreendimento para o terreno da antiga rodoviária, 

no bairro da Luz, que faz parte do edital de 2014. Contará com 1.200 unidades 

habitacionais, distribuídas em torres com mais de 10 pavimentos35. 

 

Figura 6 – Projeto do empreendimento via PPP de autoria do escritório Biselli Katchborian no terreno 
da antiga estação rodoviária. Fonte: Arcoweb.36 

 

No aguardo do lançamento do novo edital e tendo feito esse balanço sobre a PPP, faz-se 

lícito pontuar considerações. Primeiramente, na busca pela eficiência e menor tempo de 

execução, o edital prevê o critério de seleção das propostas como sendo o de menor valor 

da contraprestação a ser paga ao concessionário contratado. Não será utilizado o critério de 

melhor técnica e de qualidade das proposições, assim como não serão aplicadas sanções 

caso a empresa não siga as diretrizes urbanísticas apresentadas pelo Anexo II do edital. 

Esse aspecto é preocupante, pois os projetos podem se concretizar muito aquém das 

intenções urbanísticas e de projeto estudadas pelo Instituto Urbem. A qualidade projetual, 

construtiva e urbanística dos empreendimentos pode comprometer a requalificação urbana 

pretendida. 

Além disso, a condução da PPP deixou de mostrar a intenção de reciclar imóveis 

abandonados e subutilizados da região central da cidade. É um problema crônico que 

deveria ser encarado quando se coloca como prioridade a requalificação da área. Esses 

edifícios poderiam ser aproveitados para a implantação de novas unidades, já que muitos 

                                                            
35 Novamente, um empreendimento licitado para o Lote 1 será construído em outro local da cidade, dessa vez no bairro da Luz. 
Além das unidades habitacionais, faz parte do seu programa uma creche e a sede da Escola de Música Tom Jobim, além de 
espaços destinados para comércio. O terreno, público, foi repassado da Secretaria de Estado da Cultura para a Secretaria da 
Habitação. 
36 Disponível em: https://arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/habitacao-e-cultura-na-luz-tera-projeto-de-biselli-katchborian. 
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deles correm risco de desapropriação se forem cumpridas as normas do Estatuto das 

Cidades. A obsolescência do conjunto desses edifícios contribui para o aspecto de 

abandono da região central, além de potencialmente caracterizarem um parque habitacional 

considerável. 

Além da qualidade técnica dos empreendimentos poder vir a ser motivo de alarme, a PPP 

priorizará como beneficiárias famílias que residem em áreas periféricas da cidade e 

trabalham em bairros centrais. A proporção é de que 80% das novas unidades de HIS será 

destinada a famílias com essas condições, enquanto 20% será destinado a famílias 

residentes na região central.37 Seria mais adequado se essa proporção e os critérios de 

seleção pudessem ser reavaliados.  

A área central apresenta problemas habitacionais significativos, com alta concentração de 

edifícios ocupados por famílias sem-teto e de imóveis encortiçados. Muitas dessas famílias 

vivem em condições de alta vulnerabilidade e de risco à saúde, entretanto, não se encaixam 

nos critérios do edital porque seus membros, muitas vezes, são trabalhadores informais que 

não possuem carteira de trabalho assinada e, consequentemente, não conseguem 

comprovação de renda. Por não possuírem estabilidade financeira não têm acesso ao 

mercado formal de aluguéis e, ainda assim, não poderão ser atendidas pelo programa.  

É sabido que o poder público precisa eleger critérios para a seleção dos beneficiários. 

Priorizar famílias que residem em bairros distantes da área central não deixa de ser 

relevante, pois, além de vir ao encontro das diretrizes urbanas do atual Plano Diretor do 

município, diminui as dificuldades enfrentadas diariamente nos seus deslocamentos. No 

entanto, a distribuição das unidades de interesse social poderia ser alterada para atender 

uma maior quantidade de famílias que vivem em condições precárias nos bairros centrais, 

assim como poderiam ser revistos os critérios de seleção, no intuito de também atender as 

famílias que possuem renda familiar muito instável. 

No caso de não ser possível adotar essa abordagem nesse programa, deverá se buscar 

complementação em programas habitacionais específicos para as famílias que já vivem no 

Centro em condições precárias de moradia. O Programa de Atuação em Cortiços da 

CDHU/BID38, em conjunto com o Programa de Cortiços da Sehab, por exemplo, obteve êxito 

no atendimento às famílias encortiçadas em condição de alta vulnerabilidade e na autuação 

                                                            
37 De acordo informação contida no portal de notícias da Prefeitura Municipal de São Paulo: Prefeitura e Estado assinam 1ª 
PPP para habitação no centro, em 23/3/2015. Em < http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/5459#ad-image-0> 
38 O PAC CDHU/BID entrou em vigor no ano de 2002 e teve duração de aproximadamente 9 anos. O fim do protocolo de 
intenções entre o BID, a CDHU e a Sehab marcou o término das atividades. O programa estadual foi encerrado, enquanto o 
municipal ainda está em vigor, porém com pouca efetividade, já que não há programa complementar de produção de novas 
unidades habitacionais que aloquem as famílias que necessitam sair das suas atuais condições. 
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de cortiços que não atendiam a Lei Moura39. Seria viável incluir unidades via PPP também 

para esse atendimento?  

Outro questionamento diz respeito à provisão de habitação de interesse social na forma de 

propriedade privada adquirida pelo beneficiário. Os novos empreendimentos poderão 

valorizar os lotes e quadras adjacentes e novos usos poderão se instalar. A PPP garante 

que as famílias que receberão os apartamentos realmente permanecerão ali e não os 

revenderão, voltando a morar em bairros mais afastados? Não seria conveniente considerar 

outras modalidades, como a locação social, na qual o Estado permanece como proprietário 

e controla os residentes de acordo com suas necessidades reais? Ademais, com a 

valorização da área, os moradores e atividades existentes poderão não permanecer devido 

ao aumento dos aluguéis e à chegada de empreendimentos comerciais de maior porte para 

atender a chegada de muitas famílias.  

Com todas essas especificidades, a requalificação parece não ser um objetivo tão claro na 

condução da PPP. A parceria se estrutura muito mais como um programa de produção de 

unidades de habitação social do que como uma política habitacional que prioriza requalificar 

as áreas onde os empreendimentos se instalarão. Ela deveria estar ligada, primeiramente, à 

obrigatoriedade de aplicação das diretrizes urbanísticas contidas nos editais, cujas 

intenções se refletiriam em novas potencialidades nos usos dos espaços públicos do Centro.  

Seria adequado que nessas diretrizes urbanísticas constassem, inclusive, estudos sobre o 

impacto da verticalização e da implantação de grandes conjuntos em bairros tradicionais da 

região central.  Dependendo das dimensões dos terrenos viabilizados, os empreendimentos 

serão de grande porte, como o conjunto a ser construído no bairro da Luz. Deveriam ser 

estudadas em todos os projetos as relações entre as novas densidades e as condições 

urbanas preexistentes, assim como relações com o entorno, sejam elas volumétricas, 

arquitetônicas, de eixos visuais, de valorização de edifícios históricos próximos, entre outras.   

Em segundo lugar, deveria ser precedida de diagnósticos mais detalhados sobre as áreas 

afetadas, que incluiriam estudos a respeito da demanda habitacional existente, ainda que 

prolongassem o prazo de execução do programa. Além disso, deveria se alterar o critério de 

seleção das propostas de acordo com a qualidade técnica dos projetos e dos benefícios 

urbanísticos que trariam para a região, sem provocar a expulsão da população residente.   

Por último, deveria ser repensada a distribuição das unidades de modo a aumentar a 

proporção de atendimento à famílias residentes na área central em situação precária, assim 

como os critérios de seleção dos beneficiários, que deveriam priorizar uma população em 
                                                            
39 Lei Moura: Lei Municipal n° 10.928 de 1991: traz a definição de cortiços e as principais características dessa modalidade de 
moradia coletiva, regulamenta a sua prática e define parâmetros mínimos de habitabilidade para os imóveis. 
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situação mais vulnerável do ponto de vista financeiro e, consequentemente, habitacional, 

principalmente nas unidades construídas em lotes desapropriados e nas estações de 

transporte público. 
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