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RESUMO

Desde 2003 a cidade de São Paulo possui um instrumento de recuperação da valorização
urbana aplicado em larga escala, a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC). A
partir de então, diversos estudos recuperaram pormenorizadamente o histórico da OODC
na capital paulista, desde as primeiras iniciativas que incorporaram parte dos preceitos
adotados pela OODC até a vigente aplicação do instrumento no município. No entanto,
apresenta-se ainda uma questão central a respeito dessa ferramenta urbanística: qual
seu impacto no preço dos imóveis? Apesar da literatura especializada apontar que tal
tipo de instrumento não afeta os preços finais do produto imobiliário, faltam trabalhos
empíricos que explorem devidamente essa relação. Assim, com base em um inédito banco
de dados, que reúne informações dos empreendimentos que se valeram do instrumento
entre 2003 e 2019, este trabalho procura responder esta importante questão através de uma
metodologia econométrica de preços hedônicos. Os resultados encontrados sugerem que
para empreendimentos residenciais de maior porte, a adoção da outorga onerosa acarretou
em um aumento do preço final dos imóveis.

Palavras-chave: Outorga Onerosa do Direito de Construir; Recuperação da valorização
urbana; Mercado imobiliário; Preços hedônicos.



ABSTRACT

Since 2003 the city of São Paulo has a Land Value Capture instrument implemented, called
Charges for Additional Building Rights (OODC). Since then, several studies have recovered
in detail the history of OODC in the city, from the first initiatives that incorporated part
of the precepts adopted by OODC to the current application of the instrument. However,
still remains a central question regarding this urban planning tool: what is its impact on
property prices? Although the academic literature points out that this type of instrument
does not affect the final prices of the real estate product, there is a lack of empirical
studies that properly explore this relationship. Thus, based on a novel database, which
gathers information from buildings that used the instrument between 2003 and 2019, this
work seeks to answer this important question implementing a econometric methodology
of hedonic prices. The results found suggest that for bigger residential developments, the
adoption of the charges resulted in an increase in the final price of properties.

Keywords: Charges for Additional Building Rights; Land Value Capture; Real estate;
Hedonic prices.
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1 Introdução

A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) é um dos dispositivos legais
previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01) que se insere no rol dos
instrumentos de recuperação da valorização urbana. Presentes em diversos países do mundo,
estas ferramentas urbanísticas têm como principal objetivo capturar (ou recuperar) a
valorização de terras privadas proveniente da ação do Estado (SMOLKA; FURTADO, 2001).
Quando o setor público decide investir na infraestrutura de um bairro, por exemplo, espera-
se que os terrenos ali localizados sofram um incremento em seu valor, pois afinal dispõem
agora de atributos que até então não possuíam. Assim, os proprietários desses terrenos
observaram a valorização de suas propriedades sem realizar esforço algum. Instrumentos
como a participacíon de plusvalías colombiana, a contribuicíon especial por plusvalía
venezuelana e a Outorga Onerosa do Direito de Construir brasileira visam justamente
devolver à sociedade ao menos parte dessa valorização (FURTADO; ACOSTA, 2020).

A OODC, em específico, tem como objetivo capturar o incremento do valor da
terra proporcionado pelo zoneamento, que ao definir diferentes usos e aproveitamentos
aos terrenos da cidade, altera as expectativas de retorno econômico de cada um deles
(MALERONKA; FURTADO, 2013). Seu funcionamento parte da noção de que os mu-
nicípios podem outorgar direitos de construção para empreendimentos que ultrapassem
um patamar construtivo básico, até um limite máximo, mediante o pagamento de uma
contrapartida, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Esquema do potencial construtivo sujeito a cobrança de OODC.

Fonte: Adaptado de PMSP (2014). Elaboração própria

Na academia, a OODC é um dos instrumentos da política urbana que tem sido
bastante explorado, sendo discutido tanto suas matrizes conceituais (REZENDE et al.,
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2009) quanto sua aplicação prática nas cidades brasileiras (FURTADO et al., 2007;
CYMBALISTA et al., 2007). Dentre estes municípios, um que tem recebido atenção
especial é São Paulo, que possui a OODC em seu rol de ferramentas urbanísticas desde
2002.

São vários os estudos que realizam uma recuperação pormenorizada do histórico
da OODC na capital paulista, desde as primeiras iniciativas que incorporaram parte dos
preceitos adotados pela OODC até a vigente aplicação do instrumento (MALERONKA;
FURTADO, 2013; NOBRE, 2016; NOGUEIRA, 2019; LEITE, 2019).

Um dos pontos que sempre provoca controvérsias no debate sobre a implantação da
OODC no município é a respeito do seu impacto na produção imobiliária. Diversas foram
as iniciativas lideradas pelos representantes do setor imobiliário no intuito de abrandar a
cobrança do instrumento, com o argumento de que ele provoca entraves ao crescimento do
setor1. Do outro lado, vários urbanistas e economistas defendem que a aplicação da outorga
não apresenta, por definição, um encarecimento no preço final do produto imobiliário
(CYMBALISTA; SANTORO, 2006; MALERONKA; FURTADO, 2013; SMOLKA, 2013;
MALERONKA, 2015). A fim de contribuir com esse debate, este trabalho procura se
juntar à incipiente produção de trabalhos quantitativos que visam qualificar tal discussão.

O objetivo almejado aqui é estimar o impacto da adoção da outorga no preço dos
imóveis em São Paulo. Para isso, foi elaborada uma base de dados inédita que identifica
quais os empreendimentos residenciais que adquiriram potencial construtivo adicional via
OODC entre janeiro de 2003 e dezembro de 2019. Através dela, foram estimados dois
modelos de preços hedônicos que buscaram oferecer evidências empíricas a respeito da
implantação do instrumento.

Primeiramente, ao regredir o preço do m2 dos empreendimentos contra o preço pago
pelo m2 de outorga, foi encontrada uma relação positiva e estatisticamente significante entre
as variáveis. Esse resultado demonstra que imóveis mais valorizados tendem a contribuir
com contrapartidas maiores, possivelmente por conta dos valores mais elevados pagos por
seus terrenos.

Em seguida, foi estimado o diferencial de preços entre os edifícios que se valeram
e os que não se valeram da OODC. Comparando apenas empreendimentos lançados no
mesmo ano e na mesma região (efeitos fixos de cluster), obteve-se que aqueles que pagaram
outorga apresentaram preços 3% maiores, em média. Persistente em diversas especificações,
esse achado sugere que o ônus da cobrança da outorga foi repassado para o preço final dos
imóveis. Nas seções que seguem, é detalhado o processo que levou a tais resultados.
1 Como destacado em: <https://www.iabsp.org.br/?noticias=nota%2Dpublica%2Dalteracoes%

2Ddo%2Dplano%2Ddiretor%2De%2Dzoneamento%2Dde%2Dsao%2Dpaulo> e <https:
//valor.globo.com/brasil/noticia/2018/02/22/entidades%2Dquestionam%2Ddoria%2Dpor%
2Dtentar%2Dmudar%2Dlei%2Dde%2Dzoneamento%2Dem%2Dsp.ghtml>. Acesso em: 23 abr
2020.

https://www.iabsp.org.br/?noticias=nota%2Dpublica%2Dalteracoes%2Ddo%2Dplano%2Ddiretor%2De%2Dzoneamento%2Dde%2Dsao%2Dpaulo
https://www.iabsp.org.br/?noticias=nota%2Dpublica%2Dalteracoes%2Ddo%2Dplano%2Ddiretor%2De%2Dzoneamento%2Dde%2Dsao%2Dpaulo
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2018/02/22/entidades%2Dquestionam%2Ddoria%2Dpor%2Dtentar%2Dmudar%2Dlei%2Dde%2Dzoneamento%2Dem%2Dsp.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2018/02/22/entidades%2Dquestionam%2Ddoria%2Dpor%2Dtentar%2Dmudar%2Dlei%2Dde%2Dzoneamento%2Dem%2Dsp.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2018/02/22/entidades%2Dquestionam%2Ddoria%2Dpor%2Dtentar%2Dmudar%2Dlei%2Dde%2Dzoneamento%2Dem%2Dsp.ghtml
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Além desta introdução, o presente trabalho é composto por outros cinco capítulos.
O capítulo seguinte realiza uma contextualização sobre a Outorga Onerosa do Direito de
Construir no mundo e, particularmente, em São Paulo. No capítulo 3, são apresentadas as
estratégias empíricas utilizadas e o arcabouço teórico no qual elas se apoiam. O capítulo 4
se reserva a esclarecer a construção da base de dados aqui empregada. Já no capítulo 5,
estão dispostos os resultados encontrados pelas estimações desenvolvidas. Por fim, o sexto
capítulo traz as considerações finais do trabalho.



15

2 Panorama Institucional

No intuito de apresentar o contexto e o funcionamento da Outorga Onerosa do
Direito de Construir em São Paulo, este capítulo traz um breve apanhado histórico sobre
o desenvolvimento dos instrumentos de recuperação da valorização urbana no mundo, o
surgimento da OODC no Brasil, e a instituição dessa ferramenta na capital paulista.

2.1 OODC: dos instrumentos internacionais de recuperação da va-
lorização fundiária à experiência paulistana
A aplicação de instrumentos que buscam recuperar parte da valorização da terra

causada pela ação do poder público é observada internacionalmente e há muitos anos,
como bem relatam os trabalhos de Smolka e Amborski (2000), Rezende et al. (2009),
Smolka (2013), Nobre (2016) e Furtado e Acosta (2020).

Nos Estados Unidos, Rybeck (2004) aponta que os primeiros instrumentos que
serviram a essa função datam do final do século XIX. Em 1894, para custear as obras de
pavimentação das ruas do Distrito de Columbia, o Congresso norte-americano impôs que
os proprietários dos imóveis lindeiros arcassem com 50% do custo das obras, entendendo
que estes seriam os maiores beneficiados por conta da consequente valorização de seus
terrenos.

Tal forma de financiamento de infraestruturas urbanas passa a ser regulamentada em
todo território norte-americano a partir da Lei de Planejamento Urbano Padrão (Standard
City Planning Enabling Act) em 1928. No entanto, instrumentos nesse molde passam a
ser contestados no período Pós-Guerra, pois os proprietários dos imóveis já instalados
não estavam satisfeitos em terem que arcar com os custos de uma nova melhoria na
infraestrutura existente por conta do surgimento de novos empreendimentos decorrentes do
boom imobiliário em curso. Assim surgem as Development Impact Fees, ou somente Impact
Fees, taxas municipais cobradas uma única vez aos novos empreendimentos a fim de custear
a necessária expansão da infraestrutura que esses imóveis trazem (CULLINGWORTH;
CAVES, 2003 apud NOBRE, 2016).

Popularizada nos anos 1950 e 1960 como uma forma de financiar obras públicas
(NOBRE, 2016), a impact fee aborda duas questões importantes para as ferramentas de
recuperação da valorização fundiária: a separação entre o direito de propriedade e o de
construir, e a noção da capacidade de infraestrutura instalada. Ao adquirir um terreno, o
empreendedor imobiliário passa a ter o direito sobre sua propriedade, mas o ato de erguer
nele um edifício, implica em custos para o poder público de prover uma infraestrutura
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adicional que antes não se fazia necessária. Dessa forma, para que o proprietário possa
exercer o seu direito de construir, a municipalidade exige que ele participe nos custos de
expandir a capacidade instalada.

Um outro conceito essencial na discussão a respeito dos instrumentos de recuperação
da valorização fundiária, que não é mobilizado pela impact fee, é o de "terreno virtual"ou Solo
Criado. Enquanto a impact fee é cobrada pelo exercício do direito da construção, diversas
ferramentas desenvolvidas nos anos 1970 buscaram determinar patamares de edificação a
partir dos quais se cobra pela construção adicional. Na Colômbia, por exemplo, é instituída
uma lei que "propõe uma limitação de altura inerente ao direito de propriedade, a partir da
qual o volume de construção deverá ser adquirido das autoridades locais"(REZENDE et al.,
2009, p. 54). Já na França, adota-se nacionalmente em 1975 uma cobrança pela construção
de edifícios que ultrapassem o teto legal de densidade definido (plafond légal de densité –
PLD), um equivalente ao coeficiente de aproveitamento básico brasileiro (NOBRE, 2016).

Apesar dessas experiências internacionais abordarem ideias chave da conceituação
do Solo Criado, o arquiteto Domingos Theodoro de Azevedo Netto afirma que esse é
um conceito “puramente brasileiro” (AZEVEDO NETTO, 1977 apud REZENDE et al.,
2009, p. 55). De fato, o Brasil esteve na ponta da produção intelectual sobre o conceito,
como indicam os estudos realizados em 1975 pelo Centro de Estudos e Pesquisas da
Administração Municipal (CEPAM) da Fundação Prefeito Faria Lima, o qual define que "a
criação do solo é a criação de áreas adicionais de piso utilizável não apoiadas diretamente
sobre o solo"(MOREIRA et al., 1975 apud MALERONKA; FURTADO, 2013, p. 8). Ou
seja, criar solo é produzir um novo terreno acima de um lote com as mesmas características
em termos de localização e condições de normas urbanísticas deste.

Na Carta de Embu, publicada em 1976, o CEPAM reúne renomados arquitetos,
juristas e economistas para apoiarem nacionalmente a adoção do coeficiente de aproveita-
mento único (NOBRE, 2016). Toda construção que quisesse superar tal coeficiente deveria
transferir o direito de construir (TDC) de outro terreno ou comprá-lo do poder público.
O principal argumento por trás dessa defesa é de que tais dispositivos serviriam para
"equalizar a parcela do valor da terra decorrente dos diferentes critérios impostos pela
normativa de zoneamento"(MALERONKA; FURTADO, 2013, p. 8). Entende-se que ao
determinar quais os lotes que podem receber certo tipo de uso e determinado grau de
aproveitamento, o zoneamento confere valorização ou desvalorização dos terrenos. Como
destacam Furtado e Acosta (2020), é justamente nesse entendimento, já preconizado na
Carta de Embu, que se baseiam diversos instrumentos de recuperação de mais-valias
urbanas, dentre os quais a OODC.

No ano seguinte à divulgação da carta, São Bernardo do Campo é o primeiro
município que incorpora o conceito de Solo Criado em seu Plano de Desenvolvimento
Integrado do Município, instituindo o coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 em
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toda a zona urbana e cobrando uma contrapartida àqueles que quisessem construir acima
desse patamar (REZENDE et al., 2009). Desde então, diversas cidades do país passaram
a adotar instrumentos semelhantes, como Florianópolis em 1989, Curitiba, 1990, Natal,
1994, São Luis e Goiânia em 1995, entre outras (FURTADO et al., 2007).

Enquanto as ferramentas utilizadas em todos esses municípios já apresentavam a
forma do que será convencionado de chamar de Outorga Onerosa do Direito de Construir
em 2001 pelo Estatuto da Cidade, na capital paulista a primeira experiência de aplicação
do Solo Criado possuía um foco distinto. Em dezembro de 1986, a Lei nº 10.209 instituiu
as operações interligadas como um mecanismo que possibilitava a majoração do coeficiente
de aproveitamento (CA) de terrenos que fossem ocupados por favelas (MONTANDON,
2009). A contrapartida estabelecida era a provisão de habitações de interesse social (HIS)
para a população que nesses terrenos habitavam. Daí o nome de operação interligada, por
conta das alterações nos índices de aproveitamento estarem ligadas à remoção de favelas e
destinação de HIS (NOBRE, 2016).

Conhecida popularmente por lei do desfavelamento, as interligadas receberam
diversas críticas por acentuarem as desigualdades socioespaciais na cidade. Enquanto os
terrenos por ela beneficiados se concentravam no centro expandido, as unidades habitacio-
nais produzidas como contrapartida localizavam-se quase que exclusivamente nas regiões
periféricas da cidade. Para além da questão urbana, foram apresentadas contestações a
respeito do cálculo das compensações, computadas caso a caso e sem critério técnico claro,
justificando inclusive a criação de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo em 2001
(NOBRE, 2016).

Se a viabilização de maiores potenciais construtivos através da cobrança de uma
contrapartida aproximava as operações interligadas do conceito de Solo Criado, a ausência
do estabelecimento de um patamar de aproveitamento básico que equiparasse os terrenos
urbanos e a análise caso a caso faziam com que ambos se afastassem. Como na prática a
lei das interligadas possibilitava a alteração do zoneamento lote a lote conforme aprovação
de proposta pelo Executivo sem passar pelo Legislativo, ela foi suspensa em 1998 e julgada
inconstitucional em 2000 (MONTANDON, 2009).

Um instrumento realmente fiel ao conceito de Solo Criado é apresentado após 5
anos de vigência das interligadas, na proposta do Plano Diretor de 1991 (NOBRE, 2016).
O projeto de lei estabelecia um coeficiente de aproveitamento igual a 1 em grande parte
do território urbano, e nas áreas demarcadas como adensáveis, previa a cobrança de uma
contrapartida financeira para os projetos que pretendessem ultrapassá-lo. Esse instrumento,
no entanto, sofreu inúmeras críticas de representantes do setor imobiliário na época, que
alegavam que a "a adoção da OODC iria tornar a construção civil inviável na cidade de
São Paulo"(NOBRE, 2016, p. 172), levando a sua exclusão do texto final.

No mesmo ano de 1991, contudo, outra experiência que seguia a ideia do Solo
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Criado é implementada em São Paulo: a operação urbana (MALERONKA; FURTADO,
2013). Ao contrário das interligadas, que se destinavam a qualquer lote da cidade1, as
operações urbanas são intervenções restritas a perímetros predefinidos pela prefeitura, nos
quais se permite a compra de direitos de edificabilidade adicional da municipalidade. Mais
uma particularidade destas operações, é a exclusividade da aplicação dos recursos por elas
levantados em investimentos para a própria região da operação urbana. Até 2002, ano
em que é instituída a OODC no município, foram lançadas cinco operações: Anhangabaú
(1991), Faria Lima (1995), Água Branca (1995), Centro (1997) e Água Espraiada (2001).

Com base na experiência prévia das operações interligadas e urbanas, Maleronka
e Furtado (2013) avaliam que a cultura de pagamento de contrapartidas em troca de
potencial construtivo foi sendo internalizada pelos empreendedores imobiliários, causando
menor resistência no momento da incorporação da OODC no Plano Diretor Estratégico
de São Paulo em 2002. Outro fator importante, segundo as autoras, foi a regulação do
instrumento em âmbito nacional no ano anterior, por meio do Estatuto da Cidade.

A Lei nº 10.257 aprovada em 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto
da Cidade, tem como finalidade regulamentar o capítulo referente à política urbana da
Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Nela, se definem diversos dispositivos que visam
auxiliar a gestão urbana dos municípios brasileiros, como o IPTU progressivo no tempo,
as operações urbanas consorciadas e a Outorga Onerosa do Direito de Construir. Em seu
artigo 28, a lei atribui aos planos diretores municipais o direito de prever uma cobrança pela
construção acima do coeficiente de aproveitamento básico, até o limite máximo. Também
determinados pelo plano diretor, os limites construtivos devem ser fixados conforme a
"proporcionalidade entre a infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em
cada área"(Art. 28, § 3º). Já a fórmula de cálculo da cobrança, os casos passíveis de isenção
e a contrapartida dos beneficiários podem ser estabelecidos por lei municipal específica.

Analisando a adoção da OODC após sua regulamentação no Estatuto da Cidade,
Cymbalista et al. (2007) identificam um aumento significativo de cidades que incorporaram
a ferramenta na legislação urbanística municipal. No entanto, observam também que
sua implementação ainda apresentava diversas fragilidades, sobretudo em municípios de
menor porte. Furtado et al. (2007) ao estudarem o emprego da OODC nos municípios
de Alvorada (RS), Niterói (RJ) e Santo André (SP), concluem que mesmo sendo todas
iniciativas apoiadas no Estatuto da Cidade, existem diferenças expressivas na aplicação do
instrumento.

Para além destes trabalhos que trazem um panorama mais amplo da implantação
da outorga, têm surgido diversos estudos focados em analisar as especificidades da OODC
em contextos particulares2. Dentre todos os municípios estudados, certamente a experiência
1 Conforme alteração aprovada pela Lei 11.773/95 que ampliou a abrangência do instrumento mediante

compensação vinculada ao Fundo Municipal de Habitação (NOBRE, 2016).
2 Tourinho (2008), olha para aplicação da OODC em Belém-PA, Vizzotto (2008) estuda a experiência
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paulistana é uma das mais bem documentadas, principalmente o período entre 2003 e
2014.

2.2 A regulamentação da OODC em São Paulo
Após ser palco dos primeiros debates a respeito do Solo Criado, encabeçados

pela CEPAM, e ter experimentado iniciativas que mobilizaram o conceito (operações
interligadas e operações urbanas) o município de São Paulo finalmente institui a aplicação
da OODC em todo seu território em 2002. O Plano Diretor Estratégico do município
(Lei nº 13.430/02) aprovado em setembro daquele ano, inclui o instrumento com base nas
recomendações do recém-aprovado Estatuto da Cidade, definindo então coeficientes de
aproveitamento básico e máximo em toda cidade, a fórmula de cálculo da contrapartida
financeira e a destinação dos recursos por ele arrecadados.

Quanto aos coeficientes de aproveitamento estabelecidos, o Executivo não conseguiu
sancionar o coeficiente básico unitário (igual a 1,0) para todo o município, por conta da
grande pressão contrária realizada por representantes do setor imobiliário (MALERONKA;
FURTADO, 2013). Visto que algumas zonas de uso teriam coeficientes básicos menores
do que os coeficientes de aproveitamento estabelecidos na lei de zoneamento vigente, o
setor alegou que haveria um desestímulo à produção habitacional, encarecendo os imóveis
e impactando a economia. Concepção oposta aos fundamentos da ferramenta, os quais
defendem que os ônus se refletem sobre os proprietários de terra, não os incorporadores e
nem os consumidores.

Por conta dessa resistência, no texto final da lei foram estabelecidos coeficientes
básicos iguais a 1,0 ou 2,0 a depender da zona de uso. No entanto, estes coeficientes
seriam aplicados somente em 2004 (ano da revisão da Lei de Zoneamento), prevendo uma
transição anual dos coeficientes vigentes à época. Além disso, o PDE revalidou a "fórmula
de Adiron", dispositivo válido desde 1979 que permite a majoração do CA básico por meio
de uma redução na taxa de ocupação do terreno (MALERONKA; FURTADO, 2013). Um
terreno com CA básico igual a 1,0 e taxa de ocupação de 0,5 pode, por exemplo, obter
um CA básico de 2,0 se reduzir sua taxa de ocupação a 0,25. Na prática, ao estimular
o maior distanciamento lateral entre os edifícios, o dispositivo suprime grande parte da
arrecadação potencial da OODC.

Se a definição do CA básico já atendeu em grande medida aos interesses do setor
imobiliário, a demarcação dos CAs máximos também foi ao encontro dos anseios destes.
Maleronka e Furtado (2013) destacam que, na maior parte da cidade, os limites máximos

de Porto Alegre-RS e Giesta (2013) a de Parnamirim-RN. Já Almeida (2015) se concentra no caso de
Contagem-MG, Pinheiro (2016) no de Natal-RN e Rosário (2018) no de São José dos Campos, para
citar alguns exemplos.
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definidos na lei de zoneamento vigente foram mantidos como CAs básicos, fazendo com que
os CAs máximos permitissem potenciais construtivos superiores aos possíveis até então.

Com relação ao método de cálculo da contrapartida da OODC, foi adotada uma
fórmula simples que leva em consideração somente quatro parâmetros, como se observa na
equação abaixo:

Ct = Fp ∗ Fs ∗
(
vt

CAb

)
(2.1)

Onde:

• Ct é a contrapartida financeira relativa a cada metro quadrado de área construída
adicional;

• Fp, o fator de planejamento (entre 0,5 e 1,4);

• Fs, o fator de interesse social (entre 0 e 1,0);

• vt, o valor do metro quadrado do terreno fixado na Planta Genérica de Valores
(PGV);

• CAb, o coeficiente de aproveitamento básico.

Os fatores de planejamento e de interesse social, revistos pela Lei nº 13.885/04,
tinham como objetivo incentivar ou desincentivar a produção imobiliária em regiões
específicas e adoção de funções determinadas (NOBRE, 2016). Por exemplo, fatores de
planejamento maiores que 1,0 faziam com que a contrapartida paga por m2 se tornasse
mais cara, buscando coibir por meio do preço uma maior utilização de terrenos localizados
em certas áreas. Já o fator de interesse social era menor que 1,0 para projetos de uso
institucional público, ou privados que se gostaria de estimular, como HIS, universidades,
hospitais e equipamentos culturais.

Esses descontos/acréscimos no preço da outorga proporcionados pelos fatores trazem
uma noção implícita na formulação da política de que a cobrança desta contrapartida
impacta na tomada de decisão do incorporador imobiliário. Pois se o entendimento fosse
de que a OODC incide somente sobre o proprietário do terreno, reduzir ou aumentar
seu valor impactaria também somente os ganhos do proprietário do terreno. Como já
destacado, compreender se essa noção tem fundamentação prática será explorado nos
capítulos seguintes.

Seguido dos fatores, se encontra na equação 2.1 a razão do valor do terreno pelo CA
básico, parametrização que segue a lógica do "terreno virtual", pois assim se obtém quanto
custaria o metro adicional de um terreno com as mesmas propriedades urbanísticas de
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onde se pretende edificar (FURTADO; BIASOTTO; MALERONKA, 2012). Já a adoção
da Planta Genérica de Valores como a referência ao preço da terra, é um dos pontos da
fórmula recorrentemente criticado. Alega-se que a PGV costuma não apresentar valores
próximos aos do mercado de terrenos, dado que sua atualização frequente é impossibilitada
por conta das diversas resistências políticas que sofre, visto que a PGV serve como base
de cálculo do IPTU (MALERONKA, 2015; LEITE, 2019).

O último item previsto no Estatuto da Cidade incorporado pelo PDE de 2002 ao
instituir a OODC em São Paulo, é a fixação do destino dos recursos arrecadados pelo
instrumento. Conforme disposto no Art. 236 do plano diretor, estes recursos devem ser
destinados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), a partir do qual serão
aplicados em:

I. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, incluindo a
regularização fundiária e a aquisição de imóveis para constituição de reserva fundiária;

II. transporte coletivo público urbano;

III. ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infra-estrutura, drena-
gem e saneamento;

IV. implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e
áreas verdes;

V. proteção de outras áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, incluindo o
financiamento de obras em imóveis públicos classificados como ZEPEC;

VI. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental
(PMSP, 2002).

Para além dos parâmetros necessários para a implantação da OODC previstos
nos artigos 28, 29, 30 e 31 do Estatuto da Cidade, o município de São Paulo resolveu
adicionar mais um elemento: os estoques de potencial construtivo adicional. Divididos
por uso (residencial e comercial), os estoques indicavam o montante de área adicional que
cada distrito da cidade poderia adquirir via OODC3. Apesar da correta colocação feita por
Sandroni (2011) de que a adoção de estoques passa ao mercado a perspectiva de escassez
de área construtiva, Nobre (2016) destaca que a metodologia empregada na quantificação
destes privilegiou as regiões mais aquecidas do mercado imobiliário. Como exemplo, o
autor contrasta a destinação de 250 mil metros quadrados de estoque para o distrito da
Vila Andrade, afastado do centro mas com grande produção residencial de alto padrão,
3 A definição desses montantes foi apresentada pela Lei nº 13.885/04, que instituiu a nova Lei de

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) e os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras
(PRE).
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com a baixa reserva para distritos centrais como Cambuci, Liberdade, Belém, Bela Vista e
Bom Retiro (de 20, 25, 50, 50 e 40 mil metros quadrados, respectivamente).

A adoção de tais estoques vigora no município até 2016, sendo extinguidos pela
lei nº 16.402, nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) promulgada
em março daquele ano. A legislação de 2016, junto ao novo Plano Diretor Estratégico
aprovado em 2014 (Lei nº 16.050), regulamenta o segundo momento de implementação da
OODC na cidade.

Após 12 anos de aplicação, a OODC sofre alterações consideráveis com a aprovação
do plano diretor de 2014. Uma das maiores mudanças, principalmente em termos conceituais,
é o estabelecimento do coeficiente básico único e unitário para toda a área urbana (Figura
2). Finalmente a proposta presente desde o projeto de lei do Plano Diretor de 1991 é
aprovada. Outra modificação importante foi a extinção da "fórmula de Adiron", não
admitindo então alterações no cômputo do CA básico estabelecido pelo plano.

Figura 2 – Alterações no CA básico

Fonte: Adaptado de PMSP (2014). Elaboração própria
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Quanto aos CAs máximos, Leite (2019) avalia que há uma ruptura com o PDE
2002, pois estes passam a seguir uma lógica de direcionamento do adensamento construtivo
e populacional para as áreas onde há oferta de transporte público coletivo de média e
alta capacidade (metrô, trem, corredores de ônibus). De fato, um dos princípios do PDE
de 2014 é estimular o adensamento nos arredores desse sistema, chamados de Eixos de
Estruturação da Transformação Urbana (EETU).

Em relação ao método de cálculo da contrapartida, o novo plano diretor também
promoveu mudanças, passando primeiro pela alteração da própria fórmula, que passa a
ser:

C =
(
At

Ac

)
∗ V ∗ Fs ∗ Fp (2.2)

Onde:

• C é a contrapartida financeira relativa a cada m2 de potencial construtivo adicional;

• At, a área de terreno em m2;

• Ac, a área construída computável total pretendida no empreendimento em m2;

• V , o valor do m2 do terreno constante do Cadastro de Valor de Terreno para fins de
Outorga Onerosa;

• Fs, o fator de interesse social, entre 0 (zero) e 1 (um);

• Fp, o fator de planejamento entre 0 (zero) e 1,3 (um e três décimos) (PMSP, 2014).

Como pode ser observado, somente os fatores não possuem alterações expressivas em
relação à equação 2.1. Deixando os fatores de lado, enxerga-se que o valor da contrapartida
será obtido pela multiplicação do valor do terreno pelo inverso do CA utilizado (definido
pela razão entre área do terreno e área computável). Com isso, quanto maior o CA utilizado,
menos será pago por metro quadrado adicional adquirido. Esta alteração na fórmula de
cálculo da contrapartida traz embutido o mesmo racional discutido para os fatores, de que
descontos na outorga influenciariam uma maior utilização dos terrenos (NOBRE, 2016).

Por outro lado, a base de referência do valor da terra deixa de ser a PGV, passando
a valer um registro de valor do terreno específico para o cômputo da OODC. A implicação
direta dessa alteração é que a contrapartida passa a se basear em um valor de terra
mais próximo ao preço do mercado, e portanto, menos subestimado. Tal mudança supera
também empecilhos causados pela necessidade de atualização da PGV.

Para além das mudanças na fórmula de cálculo da OODC, o PDE de 2014 também
ajusta as regras da destinação dos recursos arrecadados por meio do instrumento. Além de
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detalhar melhor em quais ações os recursos do FUNDURB devem ser revertidos, a nova
legislação fixou que 30% desses recursos devem ser destinados à promoção de HIS e outros
30% à implantação dos sistemas de transporte público coletivo, cicloviário e de circulação
de pedestres.

Todo esse processo de implementação da OODC em São Paulo é relatado em
detalhes por diversos trabalhos, como nos estudos já citados produzidos por Sandroni
(2011), Maleronka e Furtado (2013), Maleronka (2015), Nobre (2016) e Leite (2019). No
entanto, são escassos os estudos que tratam de maneira empírica os efeitos da OODC na
produção imobiliária, tanto em São Paulo como em outros municípios brasileiros.

O trabalho de Nogueira (2019) se destaca por ser um dos poucos que busca explorar
esses efeitos. De início, o autor traz uma análise qualitativa a respeito do comportamento
dos agentes do mercado imobiliário residencial na capital paulista entre 2002 e 2013,
concentrando-se então no primeiro momento da implementação da outorga na cidade.
Com base em entrevistas com representantes de empresas incorporadoras, o autor destaca
que o valor pago de OODC geralmente entrou no estudo de viabilidade financeira dos
empreendimentos como um custo adicional, ao lado dos custos de construção, marketing,
impostos, entre outros. Dessa forma, o aumento do custo do empreendimento referente à
adoção da outorga se refletiria ou em uma redução da quantia disponível para a compra
do terreno, ou na redução da margem de lucro da incorporadora, assumindo-se que a
expectativa de retorno do empreendimento estaria fixa, dado o preço observado do metro
quadrado praticado pelo mercado na região. Outra alternativa, no entanto, seria a elevação
da expectativa desse retorno, via um aumento do preço do imóvel para os consumidores
finais.

Na parte quantitativa de seu trabalho, Nogueira (2019) não busca responder
exatamente quais destes possíveis impactos são observados. O autor concentra-se em
avaliar o que representou o pagamento de OODC em relação à receita obtida pelos
empreendimentos que utilizaram tal instrumento. Com base em uma amostra de 374
lançamentos residenciais, os resultados encontrados apontam que a contrapartida paga via
OODC representou somente 1,2% do Valor Geral de Vendas (VGV) dos empreendimentos,
em média. Além disso, olhando só para a receita adicional proporcionada pela compra
de potencial construtivo, encontrou-se que o valor pago pela outorga representou apenas
4% desta nova receita, indicando que a adoção do instrumento possibilitou um aumento
considerável na arrecadação dos empreendedores.

Tais resultados, contudo, deixam ainda em aberto as perguntas levantadas anteri-
ormente sobre a capitalização do instrumento. De fato, calcular os efeitos da aplicação de
uma política como a OODC nos preços envolvidos na produção imobiliária não é tarefa
simples. Para além da árdua empreitada de se obter dados suficientes para conseguir medir
tais impactos, definir uma metodologia de mensuração apropriada também não é nada
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trivial. Assim, antes de esmiuçar a construção da base de dados utilizada neste trabalho
(Capítulo 4), o próximo capítulo se reserva a apresentar, primeiro, o modelo teórico aqui
adotado e, em seguida, a sua respectiva implementação prática.
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3 Modelagem

3.1 Arcabouço teórico
Dada a falta de trabalhos que exploram empiricamente os efeitos da adoção da

OODC no preço dos imóveis nas cidades brasileiras, recorreu-se à produção acadêmica
no campo da economia urbana a fim de encontrar modelos que abordam a relação entre
a implementação de instrumentos de regulação do uso do solo e a dinâmica de preços
do setor imobiliário. A opção por se voltar aos instrumentos que regulam a utilização da
terra em geral e não às ferramentas de recuperação da valorização fundiária em específico,
decorre de que estas últimas ainda são pouco explorados nesse campo.

Um artigo que se propõe a organizar essa literatura é o escrito por Quigley e
Rosenthal (2005), onde se apresenta uma ampla revisão bibliográfica acerca dessa relação.
Nele, após documentarem a trajetória dos estudos empíricos produzidos desde os primórdios
desse campo, na segunda metade do século XX, os autores afirmam que apesar das diversas
análises cuidadosas conduzidas, não é possível tirar conclusões gerais a respeito da ligação
entre as ferramentas regulatórias locais e o preço dos imóveis. Isso, porque existe uma
variedade expressiva de resultados encontrados pelas pesquisas levantadas, desde grandes
impactos dos instrumentos nos preços observados até efeitos de pouca ou nenhuma
relevância. Ademais, esse levantamento também deixa clara a diversidade explorada de
políticas e de esferas de análise.

Em um dos trabalhos seminais do campo, por exemplo, Katz e Rosen (1987)
investigam o efeito observado no preço dos imóveis causado pela presença de leis que
restringem o número de licenças de construção na região metropolitana de São Francisco,
Califórnia. Comparando comunidades que adotaram restrições com aquelas que não
adotaram, os autores encontram que as primeiras registraram preços ao menos 17%
maiores. A explicação é de que tais restrições reduziram a oferta de habitações nessas
comunidades, o que pressionou seus preços para cima.

Outros trabalhos, em vez de olharem para uma política específica, procuram
compreender os impactos do conjunto de regulações existentes sobre os preços observados
no mercado imobiliário. Olhando para os dados de mais de 100 cidades do estado da Flórida,
Ihlanfeldt (2007) desenvolveu um índice de rigidez regulatória que contabiliza o número de
instrumentos empregados, tais como limites anuais de licenças de construção, proibições de
recuos laterais e/ou frontais, cobrança de impact fees, entre outros. Ao mensurar a relação
entre o índice construído e o preço dos imóveis, o autor encontra resultados consistentes e
estatisticamente significantes sugerindo que regulações mais rígidas implicam em maiores
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preços.

Enquanto os artigos publicados por Katz e Rosen (1987) e Ihlanfeldt (2007) busca-
ram comparar os efeitos da regulação do solo entre diferentes jurisdições1, Pollakowski e
Wachter (1990) estudaram de que forma as normas aplicadas em uma mesma jurisdição
impactaram de maneira heterogênea as distintas zonas que a compõem. Para isso, o
estudo constrói um índice agregado que mede a influência das ferramentas de planejamento
presentes em cada uma das zonas do condado de Montgomery (no subúrbio de Washington,
D.C.) entre 1982 e 1987. Ao rodar regressões que adotam como variáveis de interesse não
só o índice de cada zona mas também o índice das suas zonas vizinhas, o artigo aponta
que ambos apresentaram efeitos positivos nos preços dos imóveis transacionados. A leitura
é de que zonas com usos mais regulados, por si só, implicam em preços mais elevados, e
que esse efeito aumenta ao se contabilizar a rigidez regulatória da vizinhança, já que a
demanda excedente das zonas adjacentes seriam redirecionadas, consistindo em um efeito
do tipo "spillover".

Outro artigo que trabalha nesse escopo intra-jurisdicional, mas analisando uma
política particular e em um contexto mais próximo ao desta dissertação, é o desenvolvido
por Dantas et al. (2018). Nele, é investigado o impacto da promulgação de uma lei que
restringe a altura de edifícios em alguns bairros, mas não em outros, da cidade do Recife, no
nordeste do Brasil. Utilizando um desenho de regressão descontínua no espaço e no tempo
(Difference-in-Geographic-Discontinuity design), o trabalho recupera que a lei levou a um
aumento significativo dos preços dos apartamentos, conjuntamente a uma desvalorização
das casas já existentes. Com relação ao primeiro fenômeno, argumenta-se que a restrição
impôs uma redução na oferta de novos apartamentos nos bairros em que ela se aplica,
resultando em uma elevação de seus preços. Já o segundo efeito, credita-se à redução
do potencial de exploração dos terrenos em que as casas se encontram, diminuindo sua
atratividade no mercado imobiliário.

Apesar dos distintos recortes analíticos e metodológicos presentes na produção
acadêmica elencada até aqui, todos estes trabalhos apresentam um aspecto em comum que
é majoritário nesta literatura: eles olham para os instrumentos de regulação do uso do solo
como formas de restrição às quantidades e aos tipos de produtos imobiliários oferecidos
pelo mercado (GARZA; TOVAR; BARANDICA, 2020). A outorga onerosa, por outro
lado, não é uma política que necessariamente limita a produção imobiliária, ela apenas
estabelece a cobrança de uma contrapartida para o desenvolvimento do máximo potencial
construtivo dos terrenos. Nesse sentido, um dos raros artigos que analisa uma ferramenta
com características semelhantes à OODC brasileira, à luz da teoria da economia urbana, é
o estudo conduzido por Garza (2019).

Garza (2019) se propõe a compreender as consequências da implantação da Captura
1 Somam-se a eles os trabalhos de Quigley e Raphael (2005), Zabel e Dalton (2011) e Lima e Neto (2019).
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de Plusvalía em Bogotá, capital colombiana. A Captura de Plusvalía é uma contrapartida
cobrada quando se deseja construir um empreendimento em uma área que, após ação do
poder público (direta, por obras públicas, ou indireta, mediante alteração da normativa
urbanística), sofreu valorização imobiliária. Promulgada em 2003, essa ferramenta foi
aplicada de maneira heterogênea tanto temporalmente quanto espacialmente no município,
permitindo a comparação do preço observado dos terrenos entre as zonas que a instituíram
e aquelas que não. Olhando para os dados de 141 zonas entre os anos de 2000 e 2010,
tais como a produção imobiliária, os preços dos terrenos, e as características territoriais e
socieconômicas, o estudo encontra uma relação negativa e estatisticamente significante
entre a cobrança da contrapartida e o preço da terra. Tal resultado sugere que houve
capitalização do instrumento, ou seja, que o ônus referente à sua cobrança recaiu sobre os
proprietários de terra, e não sobre os incorporadores ou os consumidores finais.

Como Garza (2019) trabalha propriamente com o preço dos terrenos, a transposição
de sua metodologia para o contexto paulistano não é instantânea, visto que o preço da
terra é uma informação indisponível para a cidade de São Paulo. Portanto, uma das
contribuições deste trabalho é a proposta de um modelo teórico apropriado ao contexto de
estudo, e que servirá como base para a estratégica empírica utilizada aqui. Sua estrutura é
desenvolvida a seguir.

De início, assume-se que o custo para construir A metros quadrados de um empre-
endimento que não possui cobrança de outorga, e em que A equivale ao seu coeficiente de
aproveitamento, se dá por:

PL + A ∗ C (3.1)

Onde:

• PL é o preço por m2 de terreno (sem a incidência de outorga);

• A é o coeficiente de aproveitamento utilizado;

• C é o custo de construção por m2.

Por outro lado, o custo para construir os mesmos A metros quadrados de outro
empreendimento idêntico, com a exceção de que sobre este incide a cobrança de outorga, é:

P ′L + A ∗ C + (A−B)V (3.2)

Onde:

• P ′L é o preço por m2 de terreno (com a incidência de outorga);
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• B é o coeficiente de aproveitamento básico;

• V é o valor do m2 de OODC.

Considerando um cenário em que o ônus representado pela cobrança da OODC
recai completamente sobre o preço do terreno, os custos denotados pelas equações 3.1 e 3.2
devem necessariamente ser iguais. Neste caso, onde há capitalização total da contrapartida,
a diferença entre os preços da terra será justamente o montante cobrado de outorga:

PL + A ∗ C = P ′L + A ∗ C + (A−B)V

→ PL − P ′L = (A−B)V

Caso contrário, se a capitalização não for total, pode-se assumir que a última
igualdade apresentada acima pode ser escrita como:

PL − P ′L = β(A−B)V (3.3)

Onde β representa o nível de capitalização da outorga. Se β for igual a zero, PL será
igual a P ′L, e o valor da contrapartida não será repassado para o preço do terreno (ausência
de capitalização). Se β for igual a um, volta-se ao cenário de capitalização total, onde P ′L
é menor que PL. Para valores entre zero e um, observa-se algum nível de capitalização.

Contudo, no contexto aqui estudado, o preço do terreno e os custos de construção
não são observados. Apesar disso, na medida em que se pode controlar pelas características
observáveis dos empreendimentos, pode-se assumir que os custos de construção são iguais.
Mas de qualquer forma, é necessário comparar o que se observa, que são os preços dos
imóveis. Assumindo que o empreendedor cobrará uma margem fixa sobre o custo total,
o preço cobrado por metro quadrado de um empreendimento que possui o coeficiente de
aproveitamento igual a A será:

PE =
(
PL

A
+ C

)
(1 +M) (3.4)

Onde PE é o preço cobrado por metro quadrado de um empreendimento em que
não se incide a outorga e M é a margem de lucro. Já para um empreendimento em que há
cobrança de outorga, o preço cobrado por m2 (P ′E) será:

P ′E =
(
P ′L
A

+ (A−B)V
A

+ C

)
(1 +M) (3.5)

Ao comparar ambos os preços, obtêm-se:
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PE − P ′E =
[(
PL

A
+ C

)
(1 +M)

]
−
[(
P ′L
A

+ (A−B)V
A

+ C

)
(1 +M)

]

→ PE − P ′E = [PL − P ′L − (A−B)V ] (1 +M)
A

(3.6)

Substituindo a equação 3.3 na equação 3.6, têm-se:

PE − P ′E = [β(A−B)V − (A−B)V ] (1 +M)
A

→ PE − P ′E = (1 +M)(A−B)(β − 1)
A

V (3.7)

Retomando a discussão sobre a capitalização da outorga, agora olhando para os
preços dos imóveis, é possível notar que no caso em que há capitalização total (β = 1), o
segundo membro da equação 3.7 assumirá o valor de zero, resultando na igualdade entre
os preços cobrados pelos imóveis (PE = P ′E). Resultado este que já era esperado, pois o
cenário de capitalização total indica que o valor pago pela contrapartida recai unicamente
sobre o preço da terra, e não sobre o preço dos imóveis. Por outro lado, no caso de ausência
de capitalização (β = 0), o segundo membro da equação necessariamente assumirá um
valor negativo, implicando que o preço cobrado pelo imóvel em que se incide a outorga
será maior que o cobrado por aquele em que não há incidência (P ′E > PE).

A partir da equação 3.7 também pode-se observar que em uma regressão onde o
preço cobrado pelo imóvel é a variável dependente e β é o nível de capitalização da OODC,
o coeficiente relativo ao valor do metro quadrado cobrado de outorga (V ) será:

(1 +M)(A−B)(β − 1)
A

(3.8)

Assim, para testar a hipótese de capitalização total não é necessário testar se β é
igual a um, basta testar se o coeficiente relativo a V apresentado acima é igual a zero. A fim
de prosseguir com a estimação deste coeficiente, a próxima seção desenvolve a estratégia
empírica utilizada neste trabalho.

3.2 Estratégia empírica
Para tentar compreender a relação entre a aplicação da outorga onerosa do direito

de construir e o preço dos imóveis em São Paulo, serão exploradas aqui duas estratégias
de preços hedônicos. Desenvolvida por Rosen (1974), a metodologia de preços hedônicos
assume que os bens são precificados a partir das suas características observáveis. No
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mercado de imóveis, para além das características tipológicas - como área útil, número de
dormitórios e número de vagas de garagem, por exemplo - atributos locacionais também
são cruciais na formação dos preços finais dos produtos imobiliários (SHEPPARD, 1999).
Além de adotar estas propriedades, as regressões hedônicas propostas aqui incluirão a
outorga como um dos componentes da formação de preço dos empreendimentos.

A primeira estratégia utilizada consiste em uma simples regressão hedônica onde
as variáveis principais são o valor pago de outorga pelo empreendimento e o seu preço final
observado. A equação que representa essa regressão se dá por

log (Yizt) = αz + δt + β log (Vizt) + γXizt + θ log(Di) + σPDE14izt + εizt, (3.9)

em que Y denota o preço do m2 de área útil do empreendimento i, situado na zona de
valor z e lançado no ano t. Zona de valor é a classificação que a Embraesp utiliza para
definição das regiões do município com semelhanças locacionais do ponto de vista do
mercado 2. De modo a controlar pelas características não observáveis presentes em cada
região, e que podem influenciar o preço dos imóveis, são adotados efeitos fixos no nível
da zona de valor, denotados por αz. Já os efeitos fixos de ano são representados por δt.
Visto que V corresponde ao valor pago de OODC por m2, o coeficiente β é o objeto de
interesse desta regressão, pois é ele que indicará a relação existente entre a contrapartida
paga e o preço final do empreendimento. Como variável de controle, X representa um
conjunto de características tipológicas dos edifícios, como número de andares e blocos,
área útil por unidade, número de dormitórios, banheiros e vagas de garagem por unidade,
para além do coeficiente de aproveitamento utilizado. Já D representa as três variáveis
locacionais consideradas, que são a distância euclidiana do empreendimento até o centro de
negócios, até a estação de metrô mais próxima e até uma favela consolidada. Adiciona-se
esse conjunto de variáveis para permitir uma heterogeneidade locacional dentro de uma
mesma zona de valor. Por último, PDE14 é uma dummy que assume o valor de 1 se o
empreendimento é regido pelo Plano Diretor de 2014 e 0 se pelo de 2002, enquanto ε é o
termo de erro da regressão.

Esta primeira estratégia tem como objetivo apenas verificar se existe alguma
correlação entre as variáveis de interesse deste trabalho, não tendo a expectativa de
atribuir causalidade a essa relação. Ocorre que se nenhuma correlação for encontrada,
haverá uma evidência inicial da hipótese de capitalização total do instrumento. Visto que
há o cuidado em controlar pela norma regulatória na qual os empreendimentos se baseiam,
nesta regressão são considerados todos empreendimentos residenciais que se valeram da
2 As zonas de valor representam regiões da cidade onde há uma homogeneidade do preço de venda

do metro quadrado e do perfil de demanda (NOGUEIRA, 2019). Usualmente elas correspondem a
subdivisões dos distritos municipais. Na base de dados aqui utilizada, por exemplo, são representados
77 distritos e 95 zonas de valor.
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OODC, de 2003 a 2019. Na próxima seção são apresentadas em detalhe as motivações da
restrição da amostra somente para os edifícios residenciais lançados no período.

A segunda estratégia, por outro lado, procura identificar se há um diferencial
de preços causado pela adoção da outorga, comparando empreendimentos semelhantes
entre si, mas que se diferem justamente pelo pagamento ou não dessa contrapartida. Seus
resultados trazem, portanto, estimativas para o coeficiente representado na equação 3.8.

Para que essa estimação consiga recuperar o efeito causal da aplicação da OODC,
ela segue a abordagem proposta por Brueckner et al. (2017) de se valer de efeitos fixos no
nível de clusters espaço-temporais. Aqui, cada cluster é representado por uma zona de
valor e um ano, sendo consideradas então, somente as variações intra-cluster. Por exemplo,
os empreendimentos lançados em 2010 na zona de valor de Perdizes que pagaram outorga
serão comparados com aqueles que foram lançados no mesmo ano e mesma zona de valor,
mas não se valeram do instrumento. A regressão utilizada nesta estratégia é expressada
pela equação

log (Yizt) = αzt + βOODCizt + γXizt + θ log(Di) + εizt, (3.10)

onde Y , X, D e ε representam novamente o preço do m2 de área útil do empreendimento,
suas características tipológicas, as variáveis locacionais e o termo de erro da equação,
respectivamente. Agora, αzt indica os efeitos fixos dos clusters de zona de valor-ano
construídos. A variável de atribuição que aponta se o empreendimento i se valeu ou
não da outorga é denotada por OODC, uma dummy que assume o valor de 1 para os
empreendimentos que pagaram outorga e 0 para aqueles não pagaram. Assim, o coeficiente
estimado de β indicará o potencial efeito da adoção da outorga nos preços finais dos
imóveis. Se o coeficiente apresentar um valor que não é estatisticamente diferente de
zero, encontram-se indícios de capitalização total do instrumento. Por outro lado, se o
coeficiente estimado for positivo, entende-se que o ônus da cobrança da outorga pode ter
sido repassado para o preço final dos empreendimentos.

Nesta estratégia, a amostra utilizada corresponde aos empreendimentos residenciais
lançados somente entre janeiro de 2003 e julho de 2014, período da primeira regulamentação
da OODC em São Paulo. Este recorte se justifica porque a definição dos empreendimentos
que pagaram outorga é fruto do processo de pareamento entre duas fontes de dados
distintas. Visto que para os lançamentos posteriores à aprovação do plano diretor de 2014
esse procedimento apresentou inconsistências, optou-se pela adoção apenas das observações
em que há segurança da sua validade. Os detalhes a respeito da construção desse banco de
dados são apresentados na seção seguinte.
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4 Base de Dados

A fim de viabilizar a análise do impacto da cobrança da OODC no preço final
dos produtos imobiliários residenciais, este trabalho lançou mão de duas fontes de dados
principais: o registro de todas as contrapartidas de OODC quitadas na cidade de São Paulo
entre janeiro de 2003 e dezembro de 2019, disponibilizada pela prefeitura; e o banco de
dados elaborado pela Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio) a respeito
dos empreendimentos imobiliários lançados no mesmo período. A seguir, cada uma delas é
apresentada e será detalhado o processo de unificação de ambas. Em seguida, as demais
bases de dados utilizadas aqui são apresentadas.

4.1 Base 1: Outorga Onerosa do Direito de Construir
A base de dados que traz as informações sobre os processos de pagamento de

OODC se encontra georreferenciada e disponível para download no portal GeoSampa1 da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Cabe destacar que nesta análise não
estão sendo consideradas as compras de direito adicional de edificabilidade via CEPAC
(Certificados de Potencial Adicional de Construção), instrumento semelhante à OODC
utilizado apenas dentro dos perímetros das Operações Urbanas vigentes no município.

Para além da localização, nesta base encontram-se diversas informações relativas
ao empreendimento que adquiriu potencial construtivo adicional, como: área do terreno,
valor venal do m2, tipo de uso (residencial, comercial ou misto), zona relativa à LPUOS
vigente, ano de obtenção do alvará de aprovação, coeficiente de aproveitamento utilizado,
área excedente objeto de OODC, valor da contrapartida paga e qual o plano diretor em
que se baseia o processo2.

Dos 3070 empreendimentos que utilizaram a outorga entre 2003 e 2019, foram
selecionados apenas aqueles de uso residencial (2360 observações). Por conta da baixa
representatividade de lançamentos comerciais nos registros da Embraesp, optou-se pela
análise somente da produção imobiliária residencial. Além do mais, é justamente este o
setor do mercado que provoca as maiores discussões a respeito da repercussão da adoção da
outorga no preço final dos imóveis, já que preços mais elevados indicariam maiores custos
habitacionais na cidade. A partir da Figura 3, é possível visualizar a ampla aplicação da
outorga no território.

1 Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/>. Acesso em: 20 jul 2020.
2 As variáveis valor venal e valor da contrapartida foram corrigidas para preços de março de 2020 com

base no IGP-DI/FGV.

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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Figura 3 – Observações de OODC - 2003 a 2019

Fonte: SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria

A sistematização do ano relativo a cada processo e da norma urbanística que rege a
aplicação de OODC em cada empreendimento possibilita uma análise temporal e distinta
para cada plano diretor. Como já apontado na seção 2.2, as normas de implementação do
instrumento estabelecidas no PDE de 2002 sofreram grandes alterações em 2014, fazendo-se
necessária a diferenciação das observações que se valem da primeira ou da segunda regra.

Através da Tabela 1, é possível recuperar que do total de observações, 60% corres-
pondem ao período de 2003 a 2013, somando 1397 outorgas quitadas. A partir de 2014, ano
de aprovação do plano diretor, as 963 observações encontradas repartem-se entre as duas
legislações, sendo 356 baseadas no PDE de 2002 e 607 no PDE de 2014. A persistência
da normativa de 2002, mesmo após a aprovação do novo plano diretor, se dá porque o
estabelecimento da norma que um empreendimento deve seguir é relacionado ao momento
em que se inicia seu processo de licenciamento, o qual não coincide necessariamente com o
ano em que ele é aprovado. Assim, diversos alvarás aprovados após a promulgação do PDE
de 2014 ainda seguem as normativas do plano anterior, fenômeno conhecido popularmente
como direito de protocolo.
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Tabela 1 – OODC por período e PDE

Ano PDE 2002 PDE 2014 Total
2003 4 0 4
2004 91 0 91
2005 141 0 141
2006 104 0 104
2007 164 0 164
2008 181 0 181
2009 131 0 131
2010 157 0 157
2011 166 0 166
2012 148 0 148
2013 110 0 110
2014 158 1 159
2015 108 23 131
2016 57 58 115
2017 17 117 134
2018 10 184 194
2019 6 224 230
Total 1753 607 2360

Fonte: SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria

Apesar da grande participação de empreendimentos que seguem as regras antigas
após 2014, essa é uma tendência que tem caído ano a ano. Se em 2015 foram 108 alvarás
aprovados com base no PDE de 2002, em 2019 esse número caiu para apenas 6. Em
contrapartida, neste mesmo período, enxerga-se uma progressão constante da quantidade
de alvarás relativos ao PDE de 2014. Na Figura 4, é possível ver esse efeito ao comparar a
arrecadação anual advinda do pagamento de OODC discriminada por plano diretor. Além
de passar a ter uma maior participação na receita total a partir de 2017, a arrecadação
advinda das outorgas recolhidas com base no PDE de 2014 alcança recordes nos anos
de 2018 e 2019. Se até 2017 o instrumento providenciou, em média, 145 milhões de reais
de receita discricionária para o desenvolvimento urbano ao ano, em 2018 e 2019 a média
anual subiu para R$ 343 milhões.
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Figura 4 – Arrecadação de OODC por PDE e total (R$) - 2003 a 2019

Fonte: SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria

Esta distinção entre as observações referentes a cada um dos planos diretores
possibilita também verificar as diferenças espaciais dos empreendimentos que seguem cada
regra. As Figuras 5a e 5b apresentam a divisão do município por distritos e os principais
rios que cortam a cidade, a fim de proporcionar uma melhor compreensão das análises
realizadas aqui. Em seguida, a Figura 6 apresenta mapas de calor da distribuição das
outorgas relativas a ambos os planos, nos quais manchas vermelhas indicam uma grande
concentração espacial de empreendimentos, enquanto manchas azuis, baixa.
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(a) Visão geral

(b) Zoom - região central

Figura 5 – Distritos de São Paulo

Fonte: GeoSampa/PMSP. Elaboração Própria
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(a) PDE 2002 (b) PDE 2014

Figura 6 – Concentração de OODC por PDE

Fonte: SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria

No mapa 6a, percebe-se que os empreendimentos baseados nas diretrizes do plano
diretor de 2002 concentram-se principalmente nos distritos mais centrais da cidade, como
Perdizes, Pinheiros, Consolação e Vila Mariana, mas também em regiões com forte produção
imobiliária para além dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, como Vila Andrade, Tatuapé
e Santana. Já pelo mapa 6b, além da clara discrepância no volume de empreendimentos
regidos pelo atual PDE, é possível identificar sinais de uma ocupação territorial diferente.

Adicionando as áreas de influência dos Eixos de Estruturação e Transformação
Urbana (EETU), a Figura 7 mostra uma convergência das observações no entorno destas
regiões. Conforme destacado na seção 2.2, foi ao redor dos eixos de transporte público
coletivo de média e alta capacidade que o PDE 2014 conferiu os maiores coeficientes de
aproveitamento máximo, a fim de estimular o adensamento. Nos arredores da estação de
metrô da Vila Madalena localiza-se a maior concentração de empreendimentos (24), mas
também cabe destaque às manchas sobre as avenidas Rebouças e Ibirapuera.
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Figura 7 – Concentração de OODC - PDE 2014

Além da concentração dos empreendimentos que consumiram OODC, é interessante
também visualizar a quantidade de metros quadrados viabilizados pelo instrumento e
o valor da contrapartida paga por estes. Vale lembrar, que até a promulgação da Lei
de Zoneamento de 2016 (Lei 16.402/16), vigoraram os estoques de potencial construtivo
adicional, restringindo o montante de metros quadrados disponíveis em cada um dos 96
distritos da cidade. Através da Figura 8 nota-se a diferença no consumo de área excedente
objeto de OODC em cada um dos planos diretores, por distrito. Dos 4,1 milhões de metros
quadrados de área adicional proporcionados pela aquisição de outorga com base no PDE
de 2002, 25% encontram-se nos cinco distritos com maior consumo de área excedente:
Tutuapé (7%), Vila Andrade (6%), Santo Amaro (5%), Vila Mariana (4%) e Santana (4%).
Já no plano diretor de 2014, enxerga-se uma maior concentração da utilização de área
adicional em distritos mais centrais na cidade, com 43% dos 1,6 milhões de m2 de área
excedente localizados nos cinco distritos de maior consumo: Vila Mariana (11%), Pinheiros
(11%), Moema (8%), Jardim Paulista (7%) e Saúde (6%).
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(a) PDE 2002 (b) PDE 2014

Figura 8 – Área excedente viabilizada através de OODC, por distrito

Contrastando os dados de área excedente com o montante arrecadado em função da
outorga, novamente são identificadas diferenças substanciais entre os dois planos diretores
(Figura 9). As observações relativas ao PDE de 2002 indicam que, ao contrário da área
adicional, as maiores arrecadações se encontraram principalmente em distritos centrais,
onde o valor venal dos terrenos é maior. Por exemplo, enquanto Vila Andrade, Tatuapé
e Santo Amaro apresentaram um total de 709 mil m2 de área excedente consumida,
arrecadando R$ 280 milhões, o distrito do Itaim Bibi arrecadou R$ 99 milhões com apenas
58 mil m2 de área utilizada. Por outro lado, as observações do PDE de 2014 apontam
que maior utilização de área excedente esteve aliada a maiores arrecadações, visto que a
aplicação da OODC se concentrou em regiões cujo preço da terra é elevado.
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(a) PDE 2002 (b) PDE 2014

Figura 9 – Valor arrecadado via OODC, por PDE

Apesar da riqueza de características a respeito dos empreendimentos que adquiriram
direito adicional de edificabilidade via OODC, o banco de dados disponibilizado pela
prefeitura não apresenta algumas variáveis essenciais para a análise aqui proposta, como o
valor geral de vendas do empreendimento (VGV) e a a tipologia de seus imóveis. A fim de
recuperar tais informações, recorreu-se à base de dados da Embraesp.

4.2 Base 2: Lançamentos Imobiliários
A Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) é uma consultoria

imobiliária que realiza um extenso levantamento dos empreendimentos imobiliários lan-
çados na Região Metropolitana de São Paulo desde 1985. Seu banco de dados contém
diversos atributos relativos à tipologia dos imóveis, como número de dormitórios e de
banheiros, vagas de garagem, especificação das áreas útil e total, além de preço da uni-
dade, área do terreno, ano de lançamento e endereço do imóvel3. Tais informações são
registradas por unidade-tipo de cada empreendimento, pois os empreendimentos podem
apresentar unidades com características diferentes entre si. Assim, foi necessário realizar
uma agregação no nível do empreendimento, pois a contrapartida de OODC é equivalente
ao empreendimento como um todo.
3 Os preços dos imóveis foram corrigidos para valores de março de 2020 com base no IGP-DI/FGV.
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Limitando as observações da base de dados para o período em que vigora a outorga,
encontram-se 6013 registros de empreendimentos lançados entre janeiro de 2003 e dezembro
de 2019 na cidade de São Paulo. Ao analisar a distribuição das observações pelo seu tipo
de uso registrado, encontrou-se um grande predomínio de empreendimentos residenciais,
em contraste aos comerciais (tipo residencial representa 96% da amostra). Dessa forma,
optou-se por restringir a base de dados somente aos imóveis residenciais. Outro recorte
necessário foi a exclusão dos lançamentos que se encontram dentro da área de Operações
Urbanas Consorciadas, visto que estes não se valeram da outorga, por definição. Com isso,
a amostra se resumiu a 5328 observações.

Como não é possível identificar as normas que cada empreendimento segue (como
foi realizado na análise das contrapartidas de OODC), optou-se aqui por repartir o período
de análise entre os empreendimentos que foram lançados antes e depois de agosto de 20144.
Abaixo, a Tabela 2 traz o quantitativo de observações por período.

Tabela 2 – Empreendimentos lançados por período

Período Nº empreendimentos lançados
Jan 2003 - Jul 2014 3864
Ago 2014 - Dez 2019 1464

Total 5328

Fonte: Embraesp. Elaboração própria

Além de representar um intervalo menor de análise, o período entre 2014 e 2020
inclui uma crise econômica que visivelmente impactou o mercado imobiliário paulistano
(Figura 10). Dentro do recorte analisado, 2015 e 2016 foram os anos com menor quantidade
de área lançada, sendo os patamares anteriores recuperados a partir de 2018.

4 O plano diretor estratégico de 2014 foi promulgado no dia 31 de julho de 2014.
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Figura 10 – Área total lançada (m2) - 2003 a 2019

Fonte: Embraesp. Elaboração própria

Espacializando as observações5, além da diferença na produção imobiliária entre
ambos os períodos, enxerga-se também um padrão de concentração muito semelhante ao
apresentado na Figura 6. As regiões mais aquecidas em termos de produção imobiliária
foram justamente onde se observaram os maiores volumes de processos de aquisição de
OODC (Figura 11).

5 Os registros da Embraesp foram georreferenciados através do API do Google Maps com base no
endereço informado dos empreendimentos.
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(a) janeiro/2003 - julho/2014 (b) agosto/2014 - dezembro/2019

Figura 11 – Concentração de empreendimentos lançados por período

Uma das principais variáveis que o banco de dados da Embraesp proporciona é o
valor geral de vendas (VGV) dos empreendimentos. O VGV é computado pelo somatório
dos preços anunciados de todas as unidades de um empreendimento, representando o
montante total de recursos que o incorporador espera obter com aquele produto imobiliário.
É por meio desta variável que será possível estimar os efeitos da cobrança da outorga
no preço do produto final. Antes disso, vale olhar para a distribuição desta variável no
território, identificando as regiões com maior quantidade de recursos gerados pelo mercado
imobiliário (Figura 12).
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(a) janeiro/2003 - julho/2014 (b) agosto/2014 - dezembro/2019

Figura 12 – Concentração de VGV por período

Comparando as Figuras 11a e 12a, nota-se que grandes concentrações de lança-
mentos nas zonas leste e norte da cidade não apresentaram um montante expressivo de
VGV, por conta do preço do metro quadrado mais baixo. As grandes concentrações de
VGV se dão justamente onde há uma produção imobiliária intensa aliada a preços mais
elevados, como na região central e nos distritos Vila Andrade e Tatuapé. Olhando para o
período jul/2014 - dez/2019, o mesmo padrão se repete (Figuras 11b e 12b). Concentrações
relevantes de empreendimentos lançados nas regiões menos valorizadas não geram quantias
significativas de recursos. Estes se encontram principalmente nos distritos de Moema,
Pinheiros e Jardim Paulista.

4.3 Base Unificada
Após a sistematização e processamento das bases apresentadas acima, um grande

esforço realizado neste trabalho consistiu na unificação de ambas. Visto que as fontes
de informações são organizações distintas, não há um identificador único que possibilite
conectar facilmente os empreendimentos presentes em cada um dos bancos. Assim, foi
utilizado um conjunto de variáveis e respeitadas algumas condições para que a união
ocorresse de maneira bem-sucedida.

A primeira condição imposta foi a proximidade geográfica entre as observações
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de cada uma das bases. Já que o preenchimento do endereço de um empreendimento
não é realizado de forma homogênea entre a prefeitura e a Embraesp, o processo de
georreferenciamento resulta em coordenadas distintas para o mesmo empreendimento
nos dois bancos. Para contornar este problema, os empreendimentos foram considerados
compatíveis com um processo de OODC se eles se encontrassem na mesma quadra ou em
uma quadra vizinha ao processo.

A segunda condição para definir compatibilidade entre observações é relativa à
dimensão temporal. No processo de licenciamento de um empreendimento, a obtenção do
alvará de aprovação (emitido somente após o pagamento da OODC) e o lançamento do
produto imobiliário ocorrem em momentos diferentes do tempo, podendo ser separados
até por anos. No entanto, a partir dos Códigos de Obras e Edificações vigentes no período
de análise (Lei 11.228/92 e Lei 16.642/17) verifica-se que o alvará possui validade de no
máximo 5 anos após o deferimento. Desta forma, são considerados compatíveis aqueles
empreendimentos lançados até 5 anos após o ano de aprovação de um alvará.

Aplicando estas duas condições, foram definidos quais os empreendimentos loca-
lizados nos registros da Embraesp eram compatíveis com as outorgas informadas pela
prefeitura. O passo seguinte foi verificar quais eram as correspondentes exatas entre as
observações encontradas nesta primeira seleção. Para isso, foram consideradas as áreas
dos terrenos reportadas em ambas as bases, o nome do proprietário responsável pelo
processo de outorga, a identificação da incorporadora e construtora, além do nome do
empreendimento quando disponível. Ao final deste processo, foi possível obter segurança
na unificação de 1675 empreendimentos relativos ao período de janeiro de 2003 a dezembro
de 2019.

Como esperado, o processo de unificação não foi totalmente bem-sucedido, resul-
tando na perda de observações. Isto já era esperado por conta de três razões principais: (i)
empreendimentos que não excederam o coeficiente de aproveitamento básico não precisa-
ram adquirir potencial construtivo adicional; (ii) empreendimentos que se basearam na
legislação prévia ao plano diretor de 2002 também não estão sujeitos ao pagamento de
outorga; (iii) a Embraesp não tem como foco o acompanhamento de pequenos projetos,
enquanto nos registros de outorga, estes são incluídos. Para exemplificar esse último motivo,
a Tabela 3 traz o teste de balanceamento entre as observações da base de outorga que
deram match e aquelas que não deram match com o banco de dados da Embraesp.
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Tabela 3 – Teste de balanceamento

Variável Média Match Média Não-Match p-valor
PDE 2002 0.85 0.49 0
PDE 2014 0.15 0.51 0
Alvará pré-2014 0.78 0.36 0
Alvará pós-2014 0.22 0.64 0
Área terreno (m2) 3, 004.01 1, 472.08 0
Valor venal terreno (R$/m2) 1, 575.52 1, 833.45 0.01
CA utilizado 2.79 2.13 0
Área excedente (m2) 2, 841.42 1, 393.44 0
Valor contrapartida (R$) 1, 383, 484.00 807, 085.60 0
Valor contrapartida por m2 excedente (R$) 1, 030.81 3, 082.10 0.25
Área computável (m2) 8, 038.33 3, 613.39 0
Região Norte 0.15 0.27 0
Região Sul 0.37 0.21 0
Região Leste 0.20 0.32 0
Região Oeste 0.22 0.16 0
Região Centro 0.05 0.05 0.75
N 1, 675 685

Fonte: Embraesp, SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria

É possível observar que o padrão dos empreendimentos que utilizaram a OODC, e
não foram encontrados na base de dados da Embraesp, é bem distinto daqueles que deram
match. Primeiro, nota-se uma diferença temporal significante. As médias das variáveis
que indicam tanto o plano diretor do empreendimento, quanto o período em que se deu a
aprovação do seu alvará, possuem proporções inversas entre os dois grupos. Em segundo
lugar, como destacado anteriormente, percebe-se que as dimensões dos empreendimentos
que não deram match são bem menores, em área do terreno, área excedente sujeita
a outorga, e notavelmente, área computável. Para estas três variáveis, o p-valor igual
a zero indica que suas médias são estatisticamente diferentes. Por fim, a distribuição
espacial também é distinta, tendo somente a região central uma proporção semelhante de
observações.

Para superar esse possível viés de seleção resultante do atrito no processo de
unificação, a amostra foi restringida aos empreendimentos de maior porte, aqueles com
área construída computável maior que 2500 m2. Com isso, abre-se mão de validade externa
para garantir a validade interna da análise. Ou seja, os resultados encontrados passarão a
retratar a situação apenas dos empreendimentos residenciais de maior porte. O novo teste
de balanceamento conduzido após este recorte é apresentado pela Tabela 4.
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Tabela 4 – Teste de balanceamento - empreendimentos de maior porte

Variável Média Match Média Não-Match p-valor
PDE 2002 0.86 0.68 0
PDE 2014 0.14 0.32 0
Alvará pré-2014 0.80 0.47 0
Alvará pós-2014 0.20 0.53 0
Área terreno (m2) 3, 300.01 3, 050.85 0.22
Valor venal terreno (R$/m2) 1, 579.38 2, 153.94 0
CA utilizado 2.90 2.87 0.67
Área excedente (m2) 3, 157.37 3, 074.21 0.70
Valor contrapartida (R$) 1, 517, 818.00 1, 713, 552.00 0.17
Valor contrapartida por m2 excedente (R$) 1, 085.13 607.96 0.72
Área computável (m2) 8, 909.40 7, 933.97 0.04
Região Norte 0.14 0.17 0.17
Região Sul 0.38 0.31 0.02
Região Leste 0.21 0.20 0.73
Região Oeste 0.22 0.24 0.52
Região Centro 0.05 0.09 0.02
N 1, 475 268

Fonte: Embraesp, SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria

Agora, enxerga-se que as observações dos dois grupos encontram-se balanceadas
para quase todas as variáveis, com exceção ao valor venal do terreno e às variáveis que
informam a proporção de observações por período e plano diretor. Dada a persistência do
desbalanceamento destas duas últimas, identifica-se que os empreendimentos que utilizaram
outorga depois de 2014 foram mais difíceis de serem encontrados na base da Embraesp.
A Figura 13 reforça esse argumento, mostrando o aumento percentual de observações
que não deram match a partir de 2014. Uma das explicações para esse fenômeno pode
ser a defasagem temporal entre o registro de quitação da outorga no banco de dados da
prefeitura, e o lançamento do empreendimento no mercado. De qualquer forma, como
destacado na seção 3.2, as análises aqui desenvolvidas tratarão desse fator.
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Figura 13 – Porcentagem de matchs e não-matchs por ano - 2003 a 2019

Fonte: Embraesp, SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria

A base unificada, portanto, conta com 1475 observações dispostas em grande parte
do território municipal. A Figura 14 abaixo mostra as duas bases primárias e a base final
resultante.
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(a) Base 1 (b) Base 2

(c) Base unificada

Figura 14 – Unificação dos bancos de dados

Fonte: Embraesp, SMDU/Deuso PMSP. Elaboração Própria
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Visto que a amostra agora apresenta as informações das duas bases primárias,
torna-se possível conferir a distribuição espacial das variáveis de interesse. Enquanto a
Figura 15 exibe os mapas de calor que indicam a concentração dos valores arrecadados
com a OODC, a Figura 16 traz os mapas relativos ao VGV dos empreendimentos para
os dois períodos de análise, entre janeiro de 2003 e julho de 2014, e entre agosto de 2014
e dezembro de 2019. Apesar da redução no número de observações fruto do processo
de unificação das bases de dados, e do recorte baseado no porte dos empreendimentos,
identificam-se padrões de concentração muito semelhantes aos obtidos com as amostras
completas (Figuras 9 e 12).

(a) janeiro/2003 - julho/2014 (b) agosto/2014 - dezembro/2019

Figura 15 – Arrecadação de OODC por período - Base Unificada
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(a) janeiro/2003 - julho/2014 (b) agosto/2014 - dezembro/2019

Figura 16 – Concentração de VGV por período - Base Unificada

Para além das duas variáveis destacadas nos mapas acima, a base unificada apresenta
grande parte das informações necessárias para a implementação das regressões dispostas
na seção 3.2. A partir da unificação das bases de outorga e da Embraesp, obtém-se a
variável dependente (preço do m2 de área útil), a variável independente de interesse (valor
pago de OODC por m2), e diversas variáveis de controle (nº de dormitórios, banheiros e
vagas de garagem por unidade, nº de andares e blocos, o plano diretor do projeto, o CA
utilizado, o ano de lançamento e a zona de valor). As três variáveis restantes utilizadas
são apresentadas na seção abaixo.

4.4 Demais bancos de dados
Construída a amostra final de empreendimentos, foi possível incorporar informações

relativas à localização das observações, a fim de incrementar as variáveis de controle do
modelo.

A primeira das variáveis locacionais adicionadas refere-se à distância de cada
empreendimento até o centro de negócios da cidade (CBD). A lógica por trás desta variável
é que quanto mais próximo do principal polo econômico do município, maior será o preço
do m2 de um empreendimento6. Para controlar por este fenômeno, é calculada a distância
6 Lógica baseada nos trabalhos desenvolvidos por Alonso (1964), Mills (1967) e Muth (1969), apresentados
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euclidiana entre as observações e o cruzamento entre a Avenida Bandeirantes e a Marginal
Pinheiros, ponto estimado por Biderman (2001), e validado posteriormente por Batista
(2014), como melhor representante do centro de negócios de São Paulo.

A segunda variável construída é a distância entre os empreendimentos e a estações de
metrô do município. A localização das estações foi recuperada através do portal GeoSampa7

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Para determinar qual a
estação de metrô mais próxima de cada observação, além dos pontos georreferenciados, foi
verificado o ano de lançamento do empreendimento e a data de inauguração das estações.
8 A intuição desta variável é que empreendimentos mais próximos das estações apresentem
maiores preços, por apresentarem maior acessibilidade.

Por fim, a terceira variável locacional utilizada foi a distância relativa entre as
observações e a favela consolidada mais próxima. Para sua construção, recorreu-se aos
dados georreferenciados produzidos pela Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo e
disponibilizados no portal GeoSampa. Como favelas são compreendidos os "assentamentos
precários que surgem de ocupações espontâneas feitas de forma desordenada, sem defi-
nição prévia de lotes e sem arruamento, em áreas públicas ou particulares de terceiros,
com redes de infraestrutura insuficientes, em que as moradias são predominantemente
autoconstruídas e com elevado grau de precariedade, por famílias de baixa renda em
situação de vulnerabilidade"(HABITAÇÃO, 2021). A inclusão desta variável se justifica
pois espera-se que, em uma mesma zona de valor, imóveis mais próximos a favelas sejam
menos valorizados. A Figura 17 exibe a distribuição espacial das três variáveis apresentadas
aqui.

por Brueckner (2011).
7 Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/>. Acesso em: 20 jul 2021.
8 Os dados até 2017 foram retirados de Costa (2018). Para os anos de 2018 e 2019, as informações foram

colhidas no site da Companhia do Metropolitano de São Paulo, disponível em: www.metro.sp.gov.br.
Acesso em 20 de julho de 2021.

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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Figura 17 – Variáveis locacionais

Fonte: GeoSampa/PMSP; Biderman (2001). Elaboração Própria

4.5 Estatísticas descritivas
A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas relativas à base de dados unificada,

composta por 1475 observações. O primeiro conjunto de variáveis refere-se às informações
dispostas no banco de dados de outorga, já apresentadas na Tabela 4. Vale destacar, no
entanto, a média da principal variável independente do modelo (valor pago de contrapartida
por m2), de R$ 180.

O segundo conjunto traz as variáveis advindas da Embraesp, que auxiliam na
compreensão do perfil dos empreendimentos da amostra. Em média, os empreendimentos
dispõem de 17 andares, com unidades de 198 m2 de área total, 106 m2 de área útil, preços
de R$ 1,2 milhão por unidade, e com preço do m2 de área útil em 10,4 mil reais.

Já no terceiro conjunto, encontram-se as variáveis localizacionais, como as distâncias
relativas aos pontos de interesse abordados na seção anterior e a distribuição das observações
por região do município. Ademais, neste grupo também é apresentada a variável que indica
quanto o valor pago de OODC representou no preço total do empreendimento (VGV). Em
média, esta relação é de apenas 2%, valor próximo ao encontrado por Nogueira (2019)
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(1,2%). Esse resultado serve como importante referência para a análise das regressões
desenvolvidas na próxima seção.

Tabela 5 – Estatísticas descritivas

Variável Média Desvio Padrão Max Min
Variáveis OODC
PDE 2002 0.86 0.34 1 0
PDE 2014 0.14 0.34 1 0
Alvará pré-2014 0.73 0.44 1 0
Alvará pós-2014 0.27 0.44 1 0
Área terreno (m2) 3,300.01 3,074.16 34,120.76 644.16
Valor venal (R$/m2) 1,579.38 1,775.26 37,681.40 20.13
CA utilizado 2.90 0.78 5.00 1.18
Área excedente (m2) 3,157.37 3,179.60 29,985.00 1.00
Valor contrapartida (R$) 1,517,818.00 2,013,087.00 33,065,315.00 185.30
Valor contrapartida por m2 (R$/m2) 180.78 211.74 1,784.04 0.04

Variáveis Embraesp
Lançamento pré-jul/2014 0.72 0.45 1 0
Lançamento pós-jul/2014 0.30 0.46 1 0
Dormitórios por unidade 2.77 0.93 5 1
Banheiros por unidade 2.19 0.85 5 1
Vagas por unidade 1.98 1.14 8 0
Elevadores 3.79 2.43 25 0
Andares 17.86 5.67 38 4
Blocos 1.40 0.91 14 1
Área total por unidade (m2) 198.57 136.04 1,238 38
Área útil por unidade (m2) 105.95 70.84 608.05 20.88
Preço total empreendimento (R$) 95,240,557.00 72,660,764.00 692,739,415.00 9,417,669.00
Preço médio por unidade (R$) 1,194,763.00 1,402,922.00 20,047,321.00 152,633.00
Preço por m2 de área útil (R$/m2) 10,415.55 4,635.86 37,864.39 3,187.43

Outras variáveis
Valor OODC /Preço empreendimento 0.02 0.01 0.09 0
Distância CBD (m) 8,804.06 4,433.57 33,551.33 951.91
Distância metrô (m) 1,826.83 1,622.12 11,146.78 40.64
Distância favela (m) 996.00 682.73 3,434.44 0
Região Norte 0.14 0.34 1 0
Região Sul 0.38 0.49 1 0
Região Leste 0.21 0.41 1 0
Região Oeste 0.22 0.42 1 0
Região Centro 0.05 0.23 1 0
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5 Resultados

Este capítulo se reserva a apresentar os resultados encontrados a partir da estimação
das equações dispostas na seção 3.2. A fim de compreender a relação entre a aplicação da
outorga onerosa do direito de construir e o preço dos imóveis em São Paulo foram propostas
duas estratégias empíricas diferentes. A primeira delas busca apenas verificar a presença
de correlação entre as variáveis de interesse, baseando-se em uma simples regressão. Já a
segunda estratégia procura identificar se a adoção do instrumento provocou algum impacto
causal no preço dos empreendimentos, a partir da implementação de uma especificação
mais rigorosa.

A Tabela 6 exibe os resultados relativos à primeira estratégia, representada pela
equação 3.9. A coluna 1 apresenta a especificação mais simples, com efeitos fixos anuais e
de zona de valor, mas sem demais controles. O coeficiente estimado aponta uma relação
positiva e estatisticamente significante entre o preço pago de OODC por m2 e o preço do
m2 dos empreendimentos. Nesta coluna, assim como nas demais, são utilizadas todas as
1475 observações presentes na base final unificada. Visto que esta amostra engloba todo o
período entre 2003 e 2019, é adicionada à regressão uma variável de controle que indica se
o empreendimento seguiu as normas do plano diretor de 2014. A coluna 2 indica que tal
inclusão apresenta pouca variação no coeficiente de interesse estimado. Na coluna 3 estão
dispostos os resultados encontrados quando se adiciona um conjunto de características
tipológicas dos empreendimentos. Eles indicam que, em média, maior quantidade de área
útil e de vagas de garagem por unidade estão correlacionados com maiores preços do m2 dos
imóveis, enquanto para maiores coeficientes de aproveitamento e número de dormitórios,
essa relação é oposta. Por fim, as especificações relativas às colunas 4 e 5 trazem todo o
conjunto de controles propostos, sendo que na última especificação os erros padrão são
clusterizados no nível das zonas de valor, no intuito de permitir correlação serial entre as
zonas. Com relação às variáveis locacionais, percebe-se que maiores distâncias ao centro
de negócios estão relacionadas a imóveis com menores preços do m2, efeito contrário ao
encontrado sobre a proximidade a favelas. Já em relação à variável de interesse, nota-se
que, independentemente da especificação utilizada, seu coeficiente permanece positivo e
significante ao nível de 1%.
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Tabela 6 – Relação entre o preço da OODC e o preço dos imóveis

Variável dependente:
Log do preço do m2 do empreendimento

(1) (2) (3) (4) (5)
Log preço m2 de OODC 0.039∗∗∗ 0.040∗∗∗ 0.032∗∗∗ 0.027∗∗∗ 0.027∗∗∗

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.007)

PDE 2014 −0.014 0.048∗∗ 0.045∗∗ 0.045∗
(0.022) (0.020) (0.020) (0.025)

CA −0.018∗∗∗ −0.024∗∗∗ −0.024∗∗
(0.007) (0.007) (0.009)

Nº dormitórios unid. −0.081∗∗∗ −0.077∗∗∗ −0.077∗∗∗
(0.009) (0.009) (0.013)

Nº banheiros unid. 0.025∗∗ 0.020∗ 0.020
(0.012) (0.012) (0.014)

Nº garagens unid. 0.038∗∗∗ 0.037∗∗∗ 0.037∗
(0.010) (0.010) (0.019)

Nº andares 0.002∗∗∗ 0.003∗∗∗ 0.003∗∗∗
(0.001) (0.001) (0.001)

Nº Blocos −0.008∗ −0.007 −0.007
(0.005) (0.005) (0.004)

Área útil unid. 0.001∗∗∗ 0.001∗∗∗ 0.001∗∗∗
(0.0002) (0.0002) (0.0002)

Log dist CBD −0.174∗∗∗ −0.174
(0.023) (0.117)

Log dist metrô 0.0005 0.0005
(0.007) (0.012)

Log dist favela 0.033∗∗∗ 0.033∗∗∗
(0.005) (0.009)

EF Ano Sim Sim Sim Sim Sim
EF Zona Valor Sim Sim Sim Sim Sim
Erro padrão clusterizado Zona Valor Não Não Não Não Sim
Observações 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475
R2 0.842 0.842 0.883 0.896 0.896

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Estes resultados indicam, portanto, que há uma correlação positiva e significativa
estatisticamente entre o valor pago de outorga onerosa por m2 e o preço do m2 observado
pelos empreendimentos. Ou seja, dentre os empreendimentos que utilizaram o instrumento,
aqueles que mais pagaram pela outorga também são os que apresentaram maiores preços
finais, em média. Se a inexistência desta relação poderia sugerir inicialmente a capitalização
do instrumento, a existência de correlação ainda não descarta tal hipótese. Isso porque o
coeficiente estimado não atribui causalidade à relação. Maiores preços finais podem estar
ligados a preços de terrenos mais elevados, que necessariamente implicam em maiores
valores de contrapartida, visto que este é um fator relevante na composição de sua fórmula.

Para medir de maneira mais acurada os impactos da adoção da OODC no preço
dos imóveis, a segunda estratégia empírica (equação 3.10) implementa efeitos fixos no nível
de clusters espaço-temporais e utiliza uma amostra distinta da apresentada na regressão
anterior.

Nesta estratégia, o intuito é compreender se há uma diferença de preços entre
os empreendimentos que pagaram e os que não pagaram a outorga. Para isso, é preciso
que a amostra inclua tanto os 1475 empreendimentos identificados que se valeram do
instrumento, como aqueles que não se valeram. Este conjunto de observações, no qual
observa-se o preço do m2 e sabe-se que não utilizou OODC, é composto justamente pelos
empreendimentos residenciais, fora de OUCs, e com mais de 2500 m2 de área construída,
presentes no banco de dados da Embraesp que não encontraram correspondentes no banco
de dados de outorga. Visto que o processo de unificação das bases apresentou melhor
desempenho para o primeiro período de aplicação da outorga, restringir a análise para
este período traz maior segurança de que as observações do grupo que não utilizou OODC
estão devidamente identificadas. Com este recorte, as 1475 observações da base unificada
foram reduzidas para 1062, e a estas foram adicionadas outras 1268 observações que não
se valeram da outorga.

A partir desse conjunto de 2330 observações, foram construídos clusters que combi-
nam tanto a zona de valor quanto o ano de lançamento dos empreendimentos, seguindo a
abordagem proposta por Brueckner et al. (2017). Para prosseguir com a estimação, foram
selecionados apenas os clusters que possuem ao menos uma observação de cada grupo.
Assim, a amostra final é composta por 246 clusters e 1295 empreendimentos, sendo que
685 deles utilizaram a OODC, e os outros 610 não.

Através da Tabela 7 é possível enxergar os efeitos estimados da adoção da outorga
onerosa no preço final dos empreendimentos. Novamente, na primeira coluna encontra-se
a especificação mais simplificada, na qual são adotados os efeitos fixos de cluster, mas
sem a adição de variáveis de controle. O coeficiente obtido revela uma relação positiva
e significativa estatisticamente entre a utilização da OODC e o preço dos imóveis. Com
a incorporação no modelo das variáveis de controle, representada pelas colunas 2 e 3,
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a magnitude do efeito encontrado diminui substancialmente, mas permanece positivo e
significante a 1%. Visto que a variável dependente é representada em forma logarítmica,
a interpretação para o coeficiente de interesse é de que, na média, os empreendimentos
que utilizaram a OODC apresentaram preços do m2 3% maiores. Para compreender a
dimensão deste diferencial de preços estimado, vale recordar que sua grandeza é semelhante
à proporção que a contrapartida representa no VGV dos empreendimentos, em média
(Tabela 5). Ou seja, neste recorte específico no qual a análise se concentra, são encontrados
indícios de que o ônus da cobrança da outorga foi repassado para o preço final dos imóveis.

Com a incorporação dos erros padrão clusterizados no nível das zonas de valor,
na coluna 4, os resultados para a variável de interesse permanecem estatisticamente
significantes ao nível de 1%. Para as demais variáveis de controle, os coeficientes encontrados
são similares aos apresentados na tabela anterior. Assumindo-se tudo mais constante,
características como mais banheiros, vagas de garagem, e área útil por unidade, encontram-
se relacionadas a imóveis mais valorizados. Por outro lado, um maior número de dormitórios
por unidade acarreta na desvalorização do empreendimento, já que ao controlar pela área
útil, a adição de dormitórios implica em uma redução do espaço aproveitável do imóvel.
Com relação às variáveis locacionais, destacam-se os efeitos da proximidade ao centro de
negócios e a favelas. Se os preços dos empreendimentos são maiores quanto mais próximos
do CBD, eles diminuem ao se aproximarem de favelas consolidadas.
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Tabela 7 – Relação entre o pagamento de OODC e o preço dos imóveis

Variável dependente:
Log do preço do m2 do empreendimento
(1) (2) (3) (4)

Dummy OODC 0.057∗∗∗ 0.031∗∗∗ 0.031∗∗∗ 0.031∗∗∗
(0.012) (0.009) (0.008) (0.009)

CA 0.007 −0.009 −0.009
(0.006) (0.006) (0.007)

Nº dormitórios unid. −0.063∗∗∗ −0.054∗∗∗ −0.054∗∗∗
(0.010) (0.010) (0.016)

Nº banheiros unid. 0.028∗∗ 0.030∗∗ 0.030∗∗∗
(0.013) (0.012) (0.010)

Nº garagens unid. 0.055∗∗∗ 0.055∗∗∗ 0.055∗∗∗
(0.011) (0.011) (0.013)

Nº andares 0.001 0.004∗∗∗ 0.004∗∗∗
(0.001) (0.001) (0.001)

Nº blocos −0.014∗∗∗ −0.010∗∗∗ −0.010∗∗
(0.004) (0.003) (0.005)

Área útil unid. 0.001∗∗∗ 0.001∗∗∗ 0.001∗∗∗
(0.0002) (0.0001) (0.0002)

Log dist CBD −0.300∗∗∗ −0.300∗∗∗
(0.030) (0.039)

Log dist metrô −0.009 −0.009
(0.009) (0.012)

Log dist favela 0.041∗∗∗ 0.041∗∗
(0.007) (0.017)

EF Zona Valor-Ano Sim Sim Sim Sim
Erro padrão clusterizado Zona Valor Não Não Não Sim
Nº de clusters 246 246 246 246
Nº médio de observações por cluster 5.3 5.3 5.3 5.3
Observações 1,295 1,295 1,295 1,295
R2 0.758 0.874 0.891 0.891

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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6 Considerações Finais

Este trabalho buscou contribuir para a literatura que trata dos instrumentos de
recuperação da valorização urbana, produzindo uma análise quantitativa a respeito da
ferramenta utilizada em São Paulo desde 2003, a Outorga Onerosa do Direito de Construir
(OODC). Apesar da ampla produção acadêmica sobre a experiência paulistana, observou-se
uma escassez de estudos que tratam empiricamente da relação entre a implantação da
OODC e o preço final dos empreendimentos.

No intuito de compreender essa relação, foi construído um inédito banco de dados
que identificou quais empreendimentos lançados entre 2003 e 2019 se valeram da outorga.
Composto por edifícios residenciais com mais de 2500 m2 de área construída, essa base
permitiu implementar duas estratégias empíricas distintas. Controlando por características
tipológicas, regulatórias e locacionais das observações, a primeira abordagem identificou
uma correlação positiva e estatisticamente significante entre o valor pago pelo m2 de
OODC e o preço cobrado pelo m2 dos imóveis. De caráter descritivo, esta regressão
hedônica apontou que imóveis mais valorizados arcaram com contrapartidas mais elevadas,
provavelmente porque estes encontram-se em terrenos mais caros.

Já a segunda estratégia propôs uma comparação dos preços observados entre os
edifícios que utilizaram a OODC e aqueles que não a utilizaram, no período entre 2003 e
2014. Adotando efeitos fixos que combinam as zonas de valor e o ano de lançamento dos
empreendimentos, para além de outras variáveis de controle, as especificações estimadas
sugerem que a adoção da OODC apresentou um efeito de elevação do preço do m2 em 3%.

Visto que este é um dos primeiros esforços na produção de evidências empíricas
sobre o impacto da outorga onerosa no preço final dos imóveis, é necessário destacar a
especificidade do contexto estudado e levantar as limitações da análise. Primeiro, vale
ressaltar que para obter validade interna, a amostra foi recortada para representar somente
os empreendimentos residenciais e de maior porte, não abrangendo, portanto, todas as
ocorrências de OODC no município. Assim, as associações estimadas não devem ser
generalizadas para outros contextos, já que elas tratam de uma categoria específica da
produção imobiliária paulistana. Em segundo lugar, por conta das dificuldades encontradas
no processo de construção da base de dados final, os resultados referem-se apenas à
aplicação da OODC antes das mudanças implementadas pelo PDE de 2014.

Com relação às limitações do trabalho, a falta de dados a respeito do preço pago
pelos terrenos impossibilitou olhar os efeitos do instrumento pelo lado dos proprietários de
terra, assim como realizado por Garza (2019). Ademais, a ausência de informações sobre o
momento de aquisição dos terrenos impõe que a análise seja conduzida com base no ano
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de lançamento dos empreendimentos. No entanto, edifícios que foram comparados a partir
de seus lançamentos podem ter terrenos comprados com anos de diferença, o que pode ser
o real motivador de preços finais distintos. Isso indica, que mesmo nas especificações mais
cuidadosas, existem ainda vieses de variável omitida que não foram possíveis de serem
contornados.

Um próximo passo nesta agenda de pesquisa seria, portanto, buscar alternativas
para recuperar os preços dos terrenos na cidade. Investigar as amplas bases cadastrais de
valor dos terrenos municipais e possivelmente atualizá-las com informações do mercado
imobiliário disponibilizadas por plataformas como a Embraesp, Datazap, entre outras,
pode se constituir como um caminho na definição de variáveis de interesse mais refinadas
para o modelo aqui testado.

Por fim, em termos de política pública, as explorações incipientes apresentadas
aqui não têm como objetivo julgar os méritos da implementação da OODC pelo município
de São Paulo. Afinal, para uma avaliação mais completa sobre a efetividade da política
é essencial comparar de onde os recursos advindos da cobrança da contrapartida foram
arrecadados e para onde eles foram destinados. O primeiro conjunto de regressões apontou
que os maiores valores pagos de OODC se dão justamente em empreendimentos com preços
mais elevados. Compreender em quais regiões da cidade e com quais políticas esses recursos
foram investidos é peça fundamental para seguir com o debate sobre esse instrumento.
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