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INTRODUÇÃO

A presente dissertação "Continuidade e Mudança em Políticas Urbanas: o

caso da Avenida Faria Lima em São Paulo - 1968 e 1993" propõe o

estudo' comparativo de duas intervenções urbanas na cidade de São

Paulo: a abertura da Avenida Faria Lima em 1968 e sua extensão em

1993. O objetivo principal é identificar semelhanças e diferenças -

continuidades e mudanças - no processo de tomada de decisão, assim

como no processo de implementação da política.

Pretendemos esclarecer quais foram as condições políticas que

permitiram a reprodução do mesmo padrão decisório nos dóis casos. Do

ponto de vista metodológico o estudo é a comparação entre duas

intervenções urbanas, confrontando no tempo suas semelhanças e

diferenças.

O padrão adotado em cada uma está vinculado ao seu processo decisório

de formulação e tmptememeçêo'. Interessa-nos sobretudo comparar como

esse processo ocorreu em dois contextos políticos e econômicos distintos

e de diferentes paradigmas de planejamento urbano. De um lado, em

1968, o autoritarismo político, com abundância' de recursos públicos,

centralização e planejamento urbano globalizante e tecnocrático, e de

outro em 1993, a redemocratização, com declarada escassez de recursos

públicos, descentralização e planejamento estratégico com parceria e

participação popular",

1 De acordo com RIBEIRO e CARDOSO (1994), o padrão de intervenção urbana seria o
conjunto de princfpios orientadores do diagnóstico da realidade urbana, assim como a
definição da forma, objeto e objetivos da intervenção proposta.
2 Abundância dentro de um contexto de "fugir para frente", buscando endividamento
extemo para reanimar o crescimento em curto prazo, à custa da crescente fragilização
fiscal, que pressionará o déficit mais adiante (FlORI, 1995, p.137).



De acordo com Santos (1989), o processo de tomada de decisão de uma

política pública é um jogo de poder.

"Muito embora os aspectos técnicos, tecnológicos e econômicos
de uma política sejam, indubitavelmente, parâmetros básicos da
decisão, esta se dá sempre, e em última instância, ao nível
político." (p. 127).

Neste sentido, a autora propõe que os planejadores incorporem a

dimensão poHtica em suas análises, conhecendo o cenário político-

institucional que envolve a política pública. Estudando o caso específico

do Programa do Próalcool, Santos oferece indicações pertinentes ao

estudo de outras políticas públicas. Assim, adotando uma perspectiva de

análise político-institucional, ela leva em conta os atores envolvidos, o

conflito interburocrático, a construção do sistema institucional, a definição

dos centros de decisão, os mecanismos de decisão, as formas de

representação de interesses e finalmente quem ganha e quem perde.

No Brasil autoritário, para ela, é particularmente relevante a presença de

atores públicos - agências burocráticas, e privados ou sociais - grupos

sociais atingidos que tenham capacidade de influenciar na decisão. As

agências burocráticas atuam no processo visando o fortalecimento de sua

posição institucional dentro do aparelho de Estado - daí o conflito

interburocrático. Considerando o período de redução do papel do

Legislativo, a influência dos grupos sociais para a tomada de decisão

passa pelo próprio Executivo, e então vai depender da capacidade de

acesso, que esses grupos detêm, ao aparelho de Estado. Neste contexto,

o poder econômico passa a ser o recurso mais relevante. Os outros

grupos sociais afetados, sem poder econômico, ficam de fora do processo

decisório. Do confronto de interesses destes atores emerge o arranjo

institucional, ou seja, como a formulação da política se expressa.
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Assim, a formulação de uma política pública requer a definição do arranjo

institucional das agências burocráticas envolvidas, os modos de

representação de interesses de atores sociais afetados e os mecanismos

de decisão, que são as formas de interação entre os atores públicos e

privados.

Já a fase de implementação é, para Santos, a formulação em processo. E

a condição para que a política se implante é a acomodação política de

todos os interesses em jogo, no nível interburocrático, e da interface

entre os grupos sociais afetados com capacidade de participação e o

aparelho de Estado. Finalmente, a avaliação da política inclui a

identificação de quem ganha e quem perde, e também a identificação

daqueles grupos alijados do processo decisório, avaliando sua

capacidade potencial de participação.

Com o processo de redemocratização, novos canais de participação e

controle social foram abertos, incluindo uma revalorização do Legislativo,

o que tende a tornar o processo de tomada de decisão mais transparente

e permeável às pressões da sociedade em geral. As decisões resultam

agora sobretudo do confronto dos interesses em jogo.

"Dada, então, uma gama de possibilidades determinada pelos
parâmetros básicos de decisão (econômicos, técnicos e
tecnológicos), os atores em confronto, tanto públicos como
privados, pressionam, na medida dos seus recursos de poder,
pela alternativa de sua preferência. Do confronto emerge,
finalmente, a alternativa vencedora, que, usualmente, se expressa
numa lei, decreto, memorando de intenções ou equivalente (...) o
arranjo ou sistema institucional cumpre, assim, o duplo papel de
parâmetro e objeto da ação." (Santos, 1989, p. 129).

A intervenção urbana é uma política pública que atinge grupos sociais de

interesses contraditórios - de um lado, os agentes produtores do espaço
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urbano, representados pelas empreiteiras, pelos incorporadores

imobiliários e também pelo poder público; de outro, os consumidores do

espaço, cujos porta-vozes são partidos políticos ou os movimentos sociais

urbanos locallzados".

o estudo da abertura da avenida Brigadeiro Faria Lima em São Paulo é

paradigmático para discutir esses processos. A primeira fase de

implementação da obra se deu entre 1968 e 1970, há 30 anos atrás,

tendo seu início durante a gestão do prefeito Faria Lima, sendo finalizada

pelo prefeito biônico Paulo Salim Maluf. Trata-se do trecho entre o largo

da Batata e a Avenida Cidade Jardim, correspondendo a

aproximadamente 2 km. de via, com largura entre 40 e 50 m. Em termos

do conjunto da cidade, a nova avenida resultante do alargamento da

antiga rua Iguatemi, representou a possibilidade de um segundo

deslocamento do centro de negócios da cidade, particularmente o

financeiro, rumo ao sudoeste do município. O primeiro estava se

consolidando na Avenida Paulista. Além disso, e por isso mesmo,

representou uma grande valorização imobiliária do entorno, atraindo a

implantação de um bairro residencial vertical de alto padrão, ao longo das

quadras que acompanham a Avenida.

A segunda fase de implantação - que compreende a extensão nas duas

pontas, de um lado, do largo da Batata até a Avenida Pedroso de

Moraes, cortando parte do bairro de Pinheiros e Alto de Pinheiros e, de

outro, ligando a Avenida Cidade Jardim, através dos bairros do Itaim, Vila

Olímpia, Vila Funchal e Uberabinha, à Avenida Hélio Pellegrino e Avenida

República do Líbano no Ibirapuera, em eixo paralelo à marginal do Rio

Pinheiros - teve início em 1993, em outro contexto histórico. Representou

3 Estamos usando o termo intervenção urbana com o sentido de uma política urbana que
se concretiza seja na construção por exemplo de uma via, um estádio, ou uma praça.
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uma opção bastante contaminada por um padrão tradicional de

intervenção, apesar da alternativa de um novo padrão já estar

institucionalizada na Lei Orgânica do Municípi04
. A nova obra, como a

anterior, foi realizada com recursos orçamentários, sofrendo pouca

influência da mobilização contrária dos movimentos dos bairros atingidos,

além de ter sido considerada de prioridade discutível para o conjunto da

cidades.

Neste sentido, a pesquisa procurou deslindar como se deram os dois

processos de tomada de decisão, identificando os atores envolvidos e

suas inter-relações, bem como os paradigmas de planejamento urbano

que parametraram as políticas. Buscava-se compreender as razões que

levaram a administração municipal em São Paulo a retomar o padrão

tradicional de intervenção na cidade, quase 30 anos depois, conscientes

do período de transição democrática e da profunda crise financeira do

Estado. Trata-se de um padrão de gestão tecnocrática, que prescinde de

qualquer participação ou mobilização do cidadão. É um padrão que utiliza

o orçamento - ou seja recursos gerados coletivamente - como forma de

subsídio ao capital privado, já que produz benefícios que são apropriados

privadamente6.

O estudo de caso procurou responder às seguintes indagações: Quais os

atores envolvidos no processo de formulação e aplicação da lei de

Operação Urbana? Quais os modos de representação dos interesses

adotados pelos atores envolvidos em qual arena decisória prioritária?

Em que medida o programa influenciou e foi influenciado pelo novo.
paradigma de planejamento urbano em formulação? Quais os

Diferentemente da política urbana normativa, como por exemplo Código de Edificações
ou Lei de Zoneamento.
4 Referimo-nos aqui a possibilidade institucionalizada pela Lei Orgânica do Município de
planejamento urbano com participação popular e parceria com iniciativa privada.

Não constava como prioritária no plano de sistema viário e transportes.
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ganhadores e quais os perdedores na implantação da política? Que

hipóteses justificariam a continuidade de um padrão autoritário de

intervenção urbana num contexto democrático? Quais os avanços

alcançados na prática?

Dentro deste contexto, no primeiro capítulo, procuramos desenhar o

retrato desses dois cenários distintos - o cenário de 1968, do regime

militar, do milagre econômico, que reflete um padrão de intervenção

social, e também urbana, cujas características se resumem em

centralização decisória, pretensa auto-sustentação financeira,

fragmentação institucional, padrão hierárquico de gestão, ausência de

participação e privatização das políticas públicas; - e o cenário de 1993,

de crise do padrão anterior e institucionalização de um novo padrão, que

inclui parceria e participação popular, descentralização da tomada de

decisão e da gestão.

Ainda neste primeiro capítulo, são tratadas as questões da crise do

planejamento globalizante e da formulação de um novo paradigma - o

planejamento estratégico, que pressupõe parceria com a iniciativa privada

e participação cidadã. Neste contexto, descrevemos os novos

instrumentos de parceria na política urbana, implementados em São

Paulo na última década - Operações Interligadas e Operações Urbanas.

O segundo capítulo, descreve e analisa o processo de tomada de

decisão nos dois momentos de intervenção na cidade - 1968 e 1993,

incluindo a análise das diferentes visões e dos diferentes arranjos de

cada grupo de agentes no processo de defesa de seus interesses.

6Já conhecido processo de privatização do Estado, descrito por FlORI, 1995.
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No terceiro capítulo, nos voltamos para os resultados da aplicação da lei

de Operação Urbana, comparados com a aplicação da lei de Operações

Interligadas. Incluímos aqui a análise da relação Executivo-Legislativo-

Sociedade Civil, na apreciação e aprovação das propostas.

Finalmente, no quarto e último capítulo resumimos as conclusões,

apontando para novas perspectivas de investigação do tema.
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CAPíTULO I
O CENÁRIO pOlíTICO-INSTITUCIONAL EM DOIS
MOMENTOS HISTÓRICOS -1968 E 1993

Procuramos neste capítulo desenhar rapidamente o quadro referencial

histórico, onde estão inseridos os processos de tomada de decisão que

aprovaram as obras da Avenida Faria Lima na cidade de São Paulo, e sua

execução, numa primeira etapa no final da década de 60 e depois na

complementação realizada no início da década de 90.

Na primeira parte - O Compromisso e a Crise do Estado Nacional

Desenvolvimentista - procuramos nos situar frente à avaliação da crise

do Estado Nacional e de como ela vem acontecendo no Brasil.

Na segunda parte - A Reconstrução do Estado e a (re)Democratização -

vislumbramos o nascimento de um novo Estado, a partir do

estabelecimento de um novo compromisso, que busca alternativas ao

modelo liberal do não-Estado, criando possibilidades de enfrentamento

dos desajustes provocados pela crescente globalização e pelo crescente

aumento de poder do capital financeiro internacional.

A terceira parte - O Figurino Político Local: tradição e novas perspectivas-

apresenta o rebatimento da crise sobre a atual agenda do poder local,

listando também as sugestões em discussão para o estabelecimento de

um novo pacto local.

Finalmente, a quarta parte - O Enredo: antigos e novos paradigmas de

planejamento urbano, trata do referencial específico da crise do

planejamento urbano globalizante e das posições em pauta para sua

8



substituição - planejamento estratégico, de cunho democrático ou neo-

liberal.

o COMPROMISSO E A CRISE DO ESTADO NACIONAL-
DESENVOLVIMENTIST A

Com base na análise do Estado nacional-desenvolvimentista promovida

pelo cientista político José Luís Fiori no trabalho Em Busca do Dissenso

Perdido, de 1995, podemos afirmar que o Estado Nacional teve, nos

países de capitalismo tardio como o nosso, um papel fundamental na

superação do atraso econômico, através do incentivo à industrialização.

Em toda a América Latina nos anos 50, as propostas da CEPAL7 se

traduziram num projeto de desenvolvimento que incorporava

"um 'programa de indução' à modernidade, que deveria ter na
indústria sua locomotiva e no Estado o seu planejador e impulsor"
(p. 123, grifado no originai).

Esse programa conquistou amplo apoio, desde o nacionalismo

conservador até o antiimperialismo de esquerda, passando pelos liberais,

o que leva o autor a dizer que

"a supremacia do Estado desenvolvimentista na América Latina foi
a contraface da hegemonia keynesiana na Europa." (p. 123,
grifado no originai).

No Brasil, a partir dos anos 50, a indústria se consolida como eixo

dinâmico da economia, e para isso,

7 CEPAL - Comunidade Econômica para América Latina
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"o Estado cumpriu papel decisivo no financiamento dos grandes
blocos de investimento, na criação da infraestrutura, na produção
direta de insumos e na articulação e proteção dos capitais
privados nacionais e internacionais." (p. 127)

No entanto, foi da metade para o final da década que se verificou grande

expansão industrial, coordenada pelo diretamente pelo Estado, através do

Plano de Metas do Governo de Juscelino Kubitschek. É nesse período

que se instalam as indústrias de base - automobilística, naval, elétrica,

pesada e de máquinas e equipamentos. Além disso, nesse período

também se estabelece a proteção tarifária do similar nacional (p.129).

A gestão do Plano de Metas foi feita por

"... grupos executivos, com representantes dos setores público e
privado, para desenhar e acompanhar a implementação das várias
metas setoriais (...), gerando uma espécie de burocracia paralela,
mais enxuta e impermeável às pressões da política populista e
clientelista que caracterizavam, naquele momento, os traços
fundamentais de funcionamento do sistema político democrático
brasileiro" (p. 129).

Todo esse esquema foi fortemente comprometido pela crise econômica de

1962 e em seguida pela grande ruptura da ordem constitucional do golpe

militar de 1964. Entretanto, a articulação das forças naquele momento não

possibilitou novos saltos rumo à modernidade. Nas palavras de Fiori,

"O novo regime autoritário se estenderá até 1985, sob o comando
de uma aliança tecnocrático-militar, de tipo desenvolvimentista,
que contou, apesar disso, com o apoio de uma coalizão sócio-
econômica e política, obrigada a refrear sua retórica liberalizante
em troca da preservação de velhos e novos interesses,
extremamente heterogêneos e desiguais." (p. 130).

Após reforma das instituições de política econômica, do sistema

financeiro e da estrutura administrativa, entre 1964 e 1967, retomou-se o
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crescimento econômico a partir de 1968, num ritmo bastante acelerado,

destacando-se uma enorme expansão do setor público da economia.

Trata-se do período conhecido como "milagre". O 11 Plano Nacional de

Desenvolvimento completou o projeto de construção de uma estrutura

industrial integrada, tanto com investimentos públicos como privados,

feitos muitas vezes em associação com o capital estrangeiro. Em todos os

casos, o papel do Estado foi decisivo, seja através do investimento e da .

produção direta, seja através da ação indireta no financiamento interno e

externo (p.130).

Do ponto de vista político, apesar da manutenção das eleições, da

existência de dois partidos políticos (ARENA e MOS) e do Congresso, que

funcionou durante quase todo o período de vigência do regime militar, o

comando tecno-burocrático do governo manteve-se impermeável ao voto,

não apenas em função de uma legislação extremamente restritiva e

rigorosa com também das eleições indiretas para os principais cargos

executivos do País. A decisão da política econômica, por sua vez, ficou

submetida aos interesses privados empresariais, que o Estado nunca

conseguiu efetivamente comandar.

Segundo a análise empreendida por Fiori, as especificidades do estilo de

desenvolvimento brasileiro não podem ser explicadas apenas pela

extensão e pelas funções cumpridas pelo setor público, nem pelo

autoritarismo do sistema político. Essas especificidades, que fornecem a

forma de organização, força ou fragilidade às burocracias públicas frente

aos interesses privados, são aspectos e dimensões de um pacto social,

econômico e político. Foi esse pacto que ao mesmo tempo impulsionou o

crescimento econômico e gerou as disfunções que acabaram na crise de

paralisação do Estado nos anos 80 (p. 133). O pacto foi um compromisso

de regras implícitas, mas ativas, na definição dos espaços e das relações

dos vários atores sociais e políticos e dos agentes e blocos econômicos.
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Para o âmbito do nosso trabalho, interessa-nos reter, dessa análise

empreendida por Fiori, que o Estado nacional-desenvolvimentista no

Brasil foi sustentado por uma coalizão política conservadora. Esta

coalizão se de um lado, obteve grande sucesso em seu objetivo

industrializante, de outro foi frágil frente aos limites impostos pelos

interesses confederados à autonomia do próprio Estado, de onde resultou

a crise fiscal e financeira.

o Estado nacional-desenvolvimentista era um Estado forle, no que tange

ao disciplinamento do trabalho e da cidadania urbana, mas foi um Estado

fraco frente às demandas econômicas e políticas das oligarquias

regionais, ligadas ao atraso, e às demandas do big business, que

adquiriu condições e vantagens monopólicas. Em raros momentos a

burocracia do ciclo desenvolvimentista conseguiu resistir às pressões

externas e internas.

o fracasso do Estado nacional-desenvolvimentista deveu-se ao fato de,

não sendo suficientemente forte, acabar prisioneiro dos interesses

incorporados ao pacto sócio-político. Não foi capaz de desfazer-se de sua

rigidez protecionista ou de sua excludente organização social, sendo

mesmo incapaz de impedir a falência do setor público, que se quebrou

face à estratégia passiva de financiamento com endividamento e

compatibilização inflacionária de interesses. (p. 150 e 151).
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A RECONSTRUÇÃO DO ESTADO E A
(RE)DEMOCRA TIZAÇÃO

o total desmonte do Estado nacional-desenvolvimentista nos coloca

nesse final de século o desafio da reconstrução de um novo Estado.

Como alternativas em marcha, a liberal (ou neoliberal) e a democrática.

De qualquer modo, a superação da crise atual, de acordo com Fiori, 1995,

"passa pelo desenho de uma estratégia que supõe o
realinhamento dos velhos compromissos entre o Estado, os
capitais privados e os trabalhadores." (p. 158).

Esta é a essência da reforma a ser feita. Reforma que, segundo o autor, já

se iniciou com a redemocratização das instituições políticas e sindicais.

No entanto, ainda restam muitas dificuldades, visto que este novo Estado

deve ser forle sem ser extenso e autoritário.

Finalmente, Fiori assinala que, ao contrário das convicções que levam a

propostas do não-Estado, as transformações em andamento exigem um

novo e decisivo papel para o Estado: como sustentáculo das estratégias

empresariais de conquista de novos mercados e como promotor ativo de

políticas de proteção social e requalificação da mão-de-obra trabalhadora.

(p. 159). Seria um Estado responsável pelo desenho e articulação

estratégica de um novo estilo de desenvolvimento, compatível com o

avanço social da cidadania social e política das populações até hoje

marginalizadas.

Obviamente, isso supõe um novo pacto de difícil conciliação: por causa

dos diferentes interesses internos, multiplicados pelo processo de

democratização, e pelos interesses advindos da transnacionalização

produtiva e financeira da economia e da sociedade brasileiras.
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Para discutir esse processo de (re)democratização, seus avanços e

limites, no quadro de elaboração desse novo pacto político de que nos

fala Fiori, buscamos o apoio de outros autores.

Segundo Huntington (1991), desde os anos 70, pode ser identificado a

nível mundial o desenvolvimento da terceira onda de democratização - as

novas democracias na Europa, Ásia e América Latina - nas quais estão

colocados como aspectos centrais para discussão: a relação entre

democracia política e igualdade/desigualdade social; a questão da

democracia representativa e a democracia direta; e a democratização do

regime e a democratização do Estado e das políticas públicas".

Essas novas democracias apresentam algumas característiCas que as

diferem de outras democracias: são democracias em construção, que

apresentam conflituosa convivência de instituições típicas de regimes

democráticos com instituições típicas de regimes autoritários que as

antecederam. Por exemplo, no Brasil podemos citar a permanência da

utilização das Medidas Provisórias convivendo com o Congresso Nacional

(Figueiredo e Limongi, 1999). Além disso, são democracias construídas

sob forte crise econômica do Estado Nacional e sob o crescente aumento

das demandas sociais, fruto da globalização.

Esses dois aspectos são fundamentais nas análises sobre a formulação e

implementação de políticas públicas nesse período de transição. À

democracia política, definida como um conjunto de regras institucionais

8 Segundo Huntington, (1991), a primeira onda - difundida no século XVIII nos países de
corte capitalista, se consolida no século XIX, tendo como referência o Estado-nação,
industrialização e capitalismo; a segunda onda no quadro das relações intemacionais do
pós-guerra, em países como Itália, Alemanha, Áustria, Japão em contraposição a não
democratização do bloco oriental; terceira onda, após Revolução dos Cravos em
Portugal de 1974, começam a se democratizar Argentina, Chile e Brasil na década de 80
e Europa Oriental na década de 90.
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mínimas, soma-se a necessidade de uma democracia social". A

consolidação democrática, segundo Weffort 1992, fica seriamente

ameaçada pela desigualdade social. Ela não é possível sem o

atendimento da questão social, porque a sobrevivências das instituições e

práticas democráticas somente se dá com um mínimo de igualdade social.

Portanto, além de institucionalizar as regras do jogo democrático, que irão

fornecer as bases da democracia é necessário também que o regime

garanta os direitos sociais mínimos, além dos direitos políticos.

No Brasil, nos anos 80, num primeiro momento foi privilegiada a

implantação da democracia representativa. Mas os movimentos sociais

reivindicaram novos mecanismos da democracia direta para fazer frente

às demandas sociais. A democracia social implica direitos políticos e

também participação direta da população.

Além disso, a consolidação democrática se coloca frente à

democratização da máquina do Estado. Tanto Weffort, 1992, quanto

Q'Donnell, 1993, assinalam que a análise do Estado em ação demonstra

defasagem entre a democracia do regime e da máquina e das políticas

públicas. A prática democrática também é crucial, tal qual a questão

social.

E necessário se democratizar o cotidiano da ação do Estado, eliminando

ou pelo menos minimizando os efeitos das heranças do regime autoritário.

Q'Donnell, 1993 cita quatro dimensões dessa prática a serem

redemocratizadas: mudanças no processo decisório - democratização do

processo de tomada de decisão; mudanças no conteúdo das decisões -

democratização do conteúdo das políticas; mudanças no processo de

9 Como o voto secreto e universal, eleições livres, direito de associação, liberdade de
expressão, direito de informações ou seja, os direitos civis e políticos, na terminologia de
Marshall.
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implementação- democratização dos sistemas de provisão e mudanças

nas agências públicas - democratização das estruturas estatais, da

máquina pública.

No Brasil nos anos 70 e 80, a articulação para a redemocratização se

deu prioritariamente no nível macro das regras do jogo. A mudança do

regime ocorreu primeiro, mas os procedimentos não se alteram do dia

para a noite (Weffort, 1992). A persistência do regime autoritário se faz

sentir no cotidiano., na cultura do exercício do poder e na cultura de

relação entre a sociedade e Estado (por exemplo, o patrimonialismo).

Dentro da visão da necessidade de democratizar a máquina, alguns

desafios fundamentais são colocados: em que medida o regime

democrático é ameaçado se persistirem as heranças autoritárias? Como

implementar mudanças na máquina estatal sem ameaçar o seu

funcionamento durante o processo? Numa dimensão mais administrativa,

a estratégia, desde Juscelino tem sido montar estruturas paralelas, muitas

vezes instáveis, que vão sendo esvaziadas mas não desmontadas, como

lidar com elas?

Em resumo, da análise do processo de (re)democratização sobram duas

questões que implicam em uma ameaça à consolidação democrática: a

democratização social, com participação direta e a democratização da

máquina estatal. São as mesmas dificuldades de conciliação apontadas

por Fiori (1995), acrescidas das dificuldades de superação das heranças

autoritárias. Elas virão também assombrar os planejadores e gestores da

cidade.

16



o FIGURINO POLíTICO LOCAL: TRADiÇÃO E NOVAS
PERSPECTIVAS

o quadro de compromisso - o pacto nacional-desenvolvimentista - a crise

desse compromisso, bem como o processo de (re)democratização e a

formulação de um novo pacto têm sua correspondência no nível local.

Está claro que essa correspondência não é mera transposição do nível

global para o local, visto que o local tem suas especificidades.

o contexto de crescente globalização e de crise de identidade do Estado

Nacional, que vem perdendo terreno como o possível regulador das

forças macro-econômicas impõe novas tarefas ao poder local. De acordo

com Benko, 1996, neste final de século, o poder local pode ser

constrangido a exercer o papel de controlador das forças micro e macro-

econômicas, colocando-as a serviço de seu próprio desenvolvimento

local. Seriam sistemas que, com meios dinâmicos e inovadores, poderiam

se organizar para tirar proveito das oportunidades.

Ao assumir as novas funções, o poder local vai enfrentar a herança do

pacto conservador, que também precisa ser reequacionado no local sob

pena de comprometer a consolidação democrática e a busca de

igualdade social.

A HERANÇA PATRIMONIALlST A

De acordo com Daniel 1982, no Brasil, a matriz do poder local é

patrimonialista e clientelista, desde o Brasil colônia, quando o poder

político local era dotado de características muito mais privadas, baseadas

em laços de dominação e dependência pessoal, em função da fragilidade

do poder central.
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No Brasil Império até 1930, os setores das classes dominantes que

controlaram o Estado foram de um lado o setor dos grandes proprietários

rurais ou de outro o setor dos representantes do capital comercial. No

nível local, a sede de produção era rural e as Câmaras Municipais eram

controladas pelos proprietários de terra. Já a sede da intermediação

comercial e financeira era urbana e aí as Câmaras teriam influência do

capital comercial.

No Brasil República, o predomínio das oligarquias regionais continua, e

aqui se destaca a esfera regional do poder estatal, porque era no nível

estadual que se regulava a autonomia municipal. É o período do auge do

coronelismo, onde os municípios rurais tinham seu sistema político

dominado por relações de compromisso entre o poder privado decadente

e o poder público fortalecido.

Já no Brasil de Estado capitalista, a partir de 1930, há o desenvolvimento

da industrialização e o poder estatal local adquire características

capitalistas e se torna subordinado ao Estado central.

o PODER ESTATAL LOCAL CAPITALISTA

Do ponto de vista econômico, o poder local começa a exigir formas de

regulação da ordenação territorial, especialmente do território urbano, à

medida que a divisão territorial do trabalho determina a existência da

localização espacial de setores e ramos do capital, setores da

propriedade fundiária e setores da força de trabalho, uma vez que a cada

setor correspondem requerimentos específicos de reprodução social.

Exige também um conjunto de meios de circulação 'metetiei e de meios de

consumo coletivos que configuram obras, cuja produção, financiamento e

gestão ou regulação muitas vezes não são assumidos pelos capitais

individuais. São as condições gerais da produção - identificadas com
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freqüência ao peculiar interesse local (Lojkine, 1977 e Castells, 1977,

citados por Daniel, 1982).

No plano ideológico e político, os setores que exercem a dominação local

são setores que correspondem a frações de classes sociais que tendem a

assumir seus próprios interesses. Portanto, se economicamente é

necessária a criação do Estado local, politicamente ele somente se torna

possível a partir da articulação de interesses sociais de frações de

classes dominantes presentes localmente.

Neste sentido, Daniel, 1982 reduz as funções do poder estatal local a:

função de acumulação, relativa ao peculiar interesse local e função de

dominação do governo local, relativa ao coesionamento de interesses de

frações de classes dominantes e dominadas.

Hoje o nível local, e particularmente o urbano, são frutos do modelo de

desenvolvimento nacional-desenvolvimentista anteriormente descrito

(Daniel, 1994). A configuração loca urbana viabiliza o direito à cidade

apenas para alguns, enquanto nega esse direito para a maioria (p. 295).

E o que comanda o desenvolvimento da cidade é a lei econômica do

mercado imobiliário, a partir da produção social de renda fundiária urbana

que é apropriada privadamente. Além disso, a ação do Estado, ao invés

de minimizar, reforça a distribuição desigual do acesso a equipamentos e

serviços públicos, à medida que este Estado é "capturado" pelo poder

econômico (p. 295, grifado por nós). A herança do modelo nacional-

desenvolvimentista no nível local é a produção e reprodução da

desigualdade e da exclusão social.

Em períodos de crise econômica, as desigualdades se agravam ainda

mais, posto que a recessão econômica traz queda de rendimentos para a

maioria da população e por outro lado, leva a uma diminuição do
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investimento público em equipamentos urbanos. Pior ainda se agregada à

crise de legitimidade, pois esta reforça a apropriação privada pelo poder

econômico. (Daniel, 1994).

Ainda segundo Daniel (1990), no capitalismo, o poder político local

participa de modo peculiar na divisão de tarefas relacionadas às funções

de acumulação e de dominação:

"de um lado, a parcela da função de acumulação veiculada no
nível municipal liga-se fortemente às condições para a reprodução
da força de trabalho (educação, saúde, transportes, habitação,
etc), cuja concretização é condicionada, entre outros fatores, pelo
peso do poder econômico (empreiteiras de obras, prestadores de
serviços públicos, interesses imobiliários, etc.) sobre as decisões
políticas" (p. 12).

Por outro lado,

"a dominação se vincula a formas de legitimação calcadas num
conjunto de valores políticos de presença marcante no Estado e
na sociedade brasileiros (pelas quais) tende a controlar o detalhe
da vida social: o elitismo desqualifica o lugar do povo na
construção ativa do social; a cultura de homogeneização e
banalização social dos meios de comunicação de massa; os
valores referidos às grandes obras sobretudo no sistema viário,
visíveis por si e identificadas com a 'grande administração';
diferentes manifestações do paternalismo, como o populismo, pelo
qual o líder 'doa' direitos sem mediações ao povo, ou o
clientelismo, que produz mecanismos de cooptação e
amortecimento dos conflitos pela troca de favores." (pg. 12).

Diferentes combinações desses valores tradicionais, em cada local,

contribuem para a manutenção da visão de hegemonia presidida pelos

interesses dominantes, representados localmente.

Face à falência desses padrões tradicionais, o que vivemos, segundo o

autor, é um processo de elaboração de novos padrões de hegemonia, de

corte conservador, manifestados pela conjugação de valores políticos
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tradicionais revistos e valores neoliberais e portanto, torna-se premente a

necessidade de criar alternativas, do lado progressista.

Como pauta para a reformulação desse figurino, e considerando, de

acordo com a teoria de regulação, que se trata da crise de um modelo de

desenvolvimento, citamos Daniel (1994), que propõe um novo referencial

para a política urbana local.

NOVAS PERSPECTIVAS PARA O PODER LOCAL

Novas perspectivas são desenvolvidas considerando o novo papel

articulador do poder local. As gestões tradicionais buscam o

desenvolvimento urbano local através do investimento pesado em

grandes obras, visando fazer crer que eles são a solução dos problemas

e visando marcar as "grandes realizações" na disputa pela hegemonia

local. Contrastando com isso,

"as iniciativas de desenvolvimento econômico local dizem respeito
a ações concertadas, envolvendo o governo local (em geral) e
segmentos da comunidade local, com vistas a estimular o
crescimento econômico e a geração de empregos na localidade"
(Daniel, 1994, p. 298).

Além desse papel articulador, outro papel é atribuído às gestões locais

que diz respeito à democratização da máquina estatal, caminhar na

direção da descentralização, da participação, da abordagem voltada ao

cidadão.

Do ponto de vista do planejamento urbano, numa gestão democrática,

trata-se de tornar o planejamento um instrumento para maior

transparência, enfatizando o planejamento estratégico, mas com

participação. Ou nas palavras do autor,
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"...é cada vez mais aceita a noção de que uma gestão
democrática envolve a partilha de poder de decisão com a
comunidade. Daí a relevância do planejamento participativo" (p.
304).

o PROJETO ESTRATÉGICO EM SÃO PAULO

Dentro do esplrlto do planejamento participativo, buscando alternativas

específicas para a gestão urbana na cidade de São Paulo, chegamos à

proposta mais inovadora, com a qual o PT se candidata para administrar a

maior cidade do mundo, na primeira gestão do novo milênio: o projeto

estratégico, através do qual se procura responder à crise da cidade nas

suas dimensões fundamentais:

"... crise da relação com a atividade econômica, crise social, crise
da sociabilidade urbana, crise da segurança, crise da mobilidade,
crise do espaço público e crise do poder político-administrativo
local. (E tudo isso com) nexo de conjunto, um eixo valorativo,
pretendendo-se aqui que ele seja dado pelo direito à cidade com
participação cidadã." (Daniel e Faria, 2000).

Dentro desta visão, o poder local é chamado à construção de estratégias

de desenvolvimento, para impulsionar o potencial econômico do local

endógeno, com cooperação de natureza público-público, público-privado

e privado-privado. Busca-se assim, promover

" a integração dos excluídos e direcionar a requalificação
urbanística da cidade, ampliar a base de arrecadação para o
financiamento público, construir sinergia e identidade econômica
coletiva" (Daniel e Faria 2000).

Politicamente, enfatiza-se a solução da crise da coesão social, que

"se expressa na ausência de uma pauta e de um jogo político que
referenciem um consenso mínimo de cidade [com] perda do
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vínculo de pertencimento. A recomposição de um corpo social
urbano - no qual os próprios conflitos presentes na sociedade
possam assumir expressão política e democrática - deve ter como
base uma estratégia comum de desenvolvimento local que
abarque o econômico, o social, o urbano, o cultural, o comunitário.
Trata-se de fazer com que a população se sinta participante de
um projeto e de um pacto de cidade, e de revitalizar a identidade
e a auto-estima coletivas" . (Daniel e Faria 2000).

São essas as diretrizes que encaminham a formulação de um novo

paradigma de planejamento urbano, em oposição ao planejamento

globalizante e como alternativa a opção neoliberal.

o ENREDO: ANTIGOS E NOVOS PARADIGMAS DE
PLANEJAMENTO URBANO

ANTIGOS E NOVOS PARADIGMAS

Assim como novos cenários se desenham e redesenham no nível global e

local, neste final de século, a política urbana também se encontra diante

da formulação de um novo paradigma, em contraposição ao planejamento

globalizante. A alternativa que se apresenta enfatiza de um lado o

processo de gestão, com participação da população local e de outro a

parceria com a iniciativa privada para financiar a construção da cidade.

Representa uma reconceituação da política urbana, que propõe o fim do

rompimento entre a esfera técnica (do planejamento) e a esfera política

(da gestão), incorporando os conflitos e embates do cotidiano às grandes

diretrizes e princípios de organização e construção da cidade.
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PLANEJAMENTO GLOBALlZANTE

Era do autoritarismo político, foi a era da excessiva centralização, de

acentuado fortalecimento do Executivo, da conjuntura do "milagre"

econômico e paradigma de planejamento globalizante. Como foi descrito

anteriormente, o golpe militar de 1964 ocorreu num contexto de crise

econômica e política, e o novo Estado adotou diretrizes que levaram ao

crescimento econômico, conseguindo controlar a inflação e elevar as

taxas de investimentos internos e externos, com os quais iniciou-se o

período do "milagre" em 1967/1968. As políticas creditícias do governo -

para consumidores, para construção civil - e mais um mercado financeiro

internacional e a expansão das exportações permitiram que as taxas de

crescimento chegassem a média altíssima de 11,3% ao ano, entre 1967 e

1973. (Furtado, 1975).

No plano político, o golpe militar significou o predomínio dos interesses

multinacionais associados. Ele foi possibilitado pela coesão de forças

entre esses interesses, burocratas civis e facções militares. Esse bloco

hegemônico teve sucesso com o apoio de setores da pequena burguesia,

da classe média, de profissionais liberais e de alguns segmentos da

classe trabalhadora. A intenção era implementar um plano de

modernização da estrutura econômica do país sob a doutrina da

"segurança e desenvolvimento". Com isso os interesses da classe

dominante passam a estar presentes noâmbito de várias instituições

estatais ou para-estatais e a relação com as classes dominadas

representou a desmobilização política, buscando sua legitimação por

intermédio da concessão de benefícios auferidos pela implementação de

políticas assistencialistas (Cruz e Martins, 1983).
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Nesse sentido, o poder Executivo foi extremamente fortalecido e

concentrado no nível federal. O poder Legislativo foi esvaziado pela

legislação excepcional e pela perda de imunidades. O judiciário foi

afetado por cassações e coerções dos atos institucionais. A sociedade

civil e suas instituições foram abafadas sob a Lei de Imprensa e de

Segurança. Os movimentos populares se desorganizam num primeiro

momento e quando tentam se rearticular em 1968 são duramente

reprimidos e se dissolvem na apatia ou no sonho do "Brasil Grande".

Neste contexto, de "milagre" econômico, de hipertrofia do Executivo,

autoritarismo e repressão, onde o privado invade o Estado, garantindo o

predomínio dos interesses particulares de segmentos da classe

dominante, as questões urbanas e regionais passam a integrar o espectro

de políticas estatais centralizadas. No nível federal isso se consolida com

a criação do BNH e do SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e

Urbanismo). Além do patrocínio de planos urbanos, o SERFHAU

incentivou a criação de sistemas de planejamento estadual, regional e

metropolitano. Já o BNH criado inicialmente para financiar programas de

habitação popular, acabou por entrar na. área de financiamento de

projetos de urbanização, particularmente saneamento básico.:

A visão predominante da sociologia urbana sobre esse período,

influenciada pelos teóricos franceses Lojkine e Castells, enfatiza as

funções do planejamento urbano e regional, permeadas de conteúdos

econômicos - decorrentes das novas exigências do capital monopolista -

e de conteúdos políticos - procurando disciplinar os poderes locais e

regionais10. Nessa visão, o Estado seria o responsável pela reprodução

das condições gerais de produção e circulação de mercadorias e pela

reprodução da força de trabalho. A nível intraurbano, tratava-se de

10 Ver LOJKINE, 1977 e CASTELLS, 1977.
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executar basicamente o sistema viário, garantindo deslocamento de

produtos e matérias primas, e de equipar a cidade para garantir a

reprodução da força de trabalho, com transporte, saneamento básico,

escolas, hospitais, etc. A lógica que presidia tais investimentos na cidade

era a do interesse das grandes empreiteiras - responsáveis pela

construção das obras públicas - e dos incorporadores imobiliários - que

se apropriavam da valorização que os investimentos estatais geravam no

entorno dessas grandes obras.

Neste período, o governo da cidade de São Paulo foi conduzido por Faria

Lima e Paulo Maluf11. Faria Lima foi o último prefeito eleito após o golpe

de 64 e governou a cidade de 1965 a 1969. De base janisfa, no início de

seu governo aproxima-se do MDB, partido de oposição, mas pressionado

pela base entra para a ARENA, partido da situação, em 1968. Sua

administração foi bastante dinâmica, concluiu várias obras viárias, como

as marginais do rio Tietê e do rio Pinheiros, a Radial Leste, a Avenida 23

de Maio, a Avenida Rubem Berta. Iniciou a construção do Metrô e iniciou

a reformulação da Praça Roosevelt. Também foi o responsável pelo início

da primeira fase de ampliação da rua Iguatemi, que viria a se chamar

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no seu trecho entre o largo da Batata e a

Avenida Cidade Jardim. No âmbito financeiro, atualizou as taxas e os

impostos, deixando saldo positivo nas contas municipais, apesar da

grande quantidade de obras executadas. Administrativamente, expandiu

os órgãos municipais criando as Secretarias de Transportes, de Bem-

Estar Social e de Turismo e Fomento; criando também as Administrações

Regionais, a COHAB, a COMGÃS e o Conselho Municipal de Cultura. Na

sua gestão foi encomendado e elaborado o PUB - Plano Urbanístico

11 As informações aqui contidas, sobre as gestões dos prefeitos Faria Lima (1965-1968) e
Paulo Maluf (1969-1971), foram obtidas nas Dissertações de Mestrado de Leme (1982) e
Levy (1982).
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Básico e em 1967 constituiu o GEP - Grupo Executivo de Planejamento".

Em suma, pode-se dizer que, do ponto de vista político e administrativo, o

prefeito Faria Lima foi o herdeiro do prefeito anterior, Prestes Maia, um

prefeito obreiro, mas sua atuação também refletiu as transformações

porque passava o Estado Brasileiro naquele período.

A gestão seguinte em São Paulo, entre 1969 e 1970, foi de Paulo Maluf,

indicado pelo governador Abreu Sodré e escolhido por Costa e Silva. Ele

assume pretendendo realizar um Plano Básico de Obras Viárias,

programas de iluminação e construção de escolas. Entretanto sua gestão

foi predominantemente dedicada à construção de avenidas e viadutos,

que não estavam de acordo com o PUB e que se realizaram com muita

morosidade. Todas foram iniciadas simultaneamente e causaram muito

transtorno. Concluiu a ampliação da rua Iguatemi, atual Av. Brigadeiro

Faria Lima. Algumas de suas obras viárias produziram prejuízos

irrecuperáveis, como o Minhocão. Abandonou o Metrô e reduziu as

atividades da COHAB. Realizou 755 desapropriações e, embora tenha

elevado os tributos, deixou um considerável déficit ao seu sucessor,

prática que depois se demonstraria uma constante em suas

administrações.

No seu governo, as atividades de planejamento arrefeceram: o PUB não

foi encaminhado para votação. Na Câmara obteve maioria no início da

gestão o que garantiu a aprovação de seus projetos. O estilo que imprimiu

a sua gestão faz lembrar o populismo. Beneficiando-se de estreito

relacionamento com o governo central, usou de clientelismo com as

classes dominadas.

12 O PUB - Plano Urbanístico Básico é um estudo abrangente das condições de vida na
cidade de São Paulo. Inclui em seis volumes: desenvolvimento físico e s6cio-econômico;
desenvolvimento urbano; desenvolvimento social; circulação e transportes; serviços
urbanos e administração pública. Enfatizou o controle de uso e ocupação do solo,
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o planejamento urbano ganha nova força na gestão do prefeito

Figueiredo Ferraz. Em dezembro de 1971 é aprovada a Lei 7.688 que

dispõe sobre a instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado

- PDDI. No ano seguinte é aprovada a Lei Geral do Zoneamento

7.805/72, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, com

base nas diretrizes do PDDI.

A Lei de Zoneamento vai estabelecer uma tipologia de zonas de uso na

cidade. Num primeiro momento são criadas oito delas: a Z1, de uso

estritamente residencial de densidade demográfica baixa, a Z2, de uso

predominantemente residencial de densidade demográfica baixa

(aproveitamento máximo de 1 vez a área do lote), Z3, de uso

predominantemente residencial de densidade demográfica média Z4, uso

misto de densidade demográfica média alta, Z5, uso misto de densidade

demográfica alta, Z6, uso predominantemente industrial, Z7, uso

exclusivamente industrial, Z8 de usos especiais como parques, por

exemplo, e distribuídas pela cidade. Para cada zona de uso foram

estabelecidos usos e intensidades de uso diferenciados, permitidos e

proibidos.

E um planejamento funcional que pretende "moldar' a cidade ao desenho,

nas palavras de Ribeiro, 1994 citado em Di Giuseppi, 1998,

"A Lei 7805/72 era a primeira versão de uma lei de zoneamento
tentando estabelecer mecanismos totalizantes de controle de
parcelamento, uso e ocupação do solo, tratando desde a divisão
do território do município, até as condições de ocupação de cada
lote, como recuos mínimos e nivelamento"

propondo diretrizes para o zoneamento funcional e de densidades mais tarde
consolidado no PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, em 1971.
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Com o decorrer do tempo, a lei foi sendo complementada, inclusive com a

criação de outros tipos de zonas de uso. Assim aos poucos foi se

aplicando sobre a cidade de forma homogênea, descartando

especificidades de cada local. (Di Giuseppe, 1998, p. 49).

Esse padrão de intervenção se manteve dominante até os anos 80,

quando entra em crise, junto com o modelo de modernização

conservadora adotado pelo governo militar.

PLANEJAMENTO DEMOCRÁTICO

A reformulação do conceito de planejamento urbano que vem se

desenvolvendo desde a crise dos anos 80, partiu do processo de

discussão da Reforma Urbana e precipitou-se principalmente no bojo do .

debate constituinte, no final da década. Essa discussão trouxe para a

cidade, enquanto objeto de estudo, os temas da crise financeira do

Estado e do resgate da função social da propriedade, ao mesmo tempo

em que se desenvolveu dentro de um cenário de redemocratização.

Como bem interpreta Di Giuseppe,

"em oposição a tecnificação do planejamento urbano, o MNRU
coloca a sua politização, ou seja, implica em outra forma de
pensar e gerir a cidade, cujo eixo apóia-se na idéia de função
social da cidade e de ampliação dos direitos urbanos e de
cidadania, esta entendida não apenas como direito de acesso aos
bens e serviços urbanos, mas também como direito dos cidadãos
à informação e à participação política na condução dos destinos
da cidade." (Di Giuseppe, 1998, p.35).

A partir daí, um novo padrão, democrático, se desenha na política

urbana. Segundo Ribeiro (1993), estaria baseado em algumas diretrizes

centrais: gestão democrática da cidade; municipalização da política
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urbana e participação direta da população no governo da cidade;

institucionalização de novos instrumentos de política fundiária, como o

solo criado, o imposto progressivo e o usucapião urbano; inversão de

prioridades.

A implementação desse novo padrão democrático foi balizada pela

Constituição Federal de 1988, ao ampliar o poder do Legislativo e garantir

maior autonomia de atuação para o Município em seu território,

aumentando o repasse de recursos e o volume de atribuições locais e

institucionalizando a descentralização das políticas públicas. Além disso,

preponderou na carta a função social da cidade sobre a propriedade

privada do solo urbano, como um princípio constitucional, ao mesmo

tempo em que foram garantidas formas alternativas de financiamento dos

investimentos públicos e de resgate, pela coletividade, da valorização

imobiliária desses mesmos investimentos, e foi ampliada a perspectiva de

controle social da ação pública, seja através do Legislativo seja através da

sociedade civil organizada, avançando quanto à participação no processo

de gestão urbana.

Consoante com essas diretrizes constitucionais, novos mecanismos de

planejamento foram incluídos na Lei Orgânica do Município de São Paulo,

aprovada em 1990. No campo da participação democrática, a criação dos

Conselhos de Representantes13, aliados a criação de Subprefeituras 14.

13 Artigo 54 - a cada área administrativa do Município a ser definida em lei,
corresponderá um Conselho de Representantes, cujos membros serão eleitos na forma
estabelecida na referida legislação.
Artigo 55- aos Conselhos de Representantes competem, além do estabelecido em lei, as
seguintes atribuições:
I - participar, em nível local, do processo de Planejamento Municipal e em especial da
elaboração das propostas de diretrizes orçamentárias e do orçamento municipal bem
como do Plano Diretor e das respectivas revisões;
11-participar, em nível local, da fiscalização da execução do orçamento e dos demais
atos da administração municipal;
111-encaminhar representações ao Executivo e à Câmara Municipal, a respeito de
questões relacionadas com o interesse da população local.
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Seriam câmaras regionais, que discutiriam e deliberariam sobre as

questões de interesse da região, bairro ou conjunto de bairros.

Ainda no âmbito de participação na política urbana, há que se mencionar

a criação da CNLU - Comissão Normativa de Legislação Urbanística,

aprovada na lei do Plano Diretor do prefeito Jânio Quadros, por decurso

de prazo, em 1988, antes portanto da Constituição Federal, em

substituição a CZ- Comissão de Zoneamento existente15. Trata-se de

comissão mista, com representantes do Executivo e da sociedade civil,

para discutir, no âmbito do Executivo, propostas de políticas urbanas e

regulamentar sobre dúvidas ou omissões da legislação urbanística em

vigor.

Por outro lado essa versão se complementa com a institucionalização da

parceria público/privado na implementação de políticas urbanas -

Operações Urbanas propostas na Lei Orgânica do Município. Esse

instrumento se tem sua origem na importação do clima ideológico

14 Artigo 77- a administração municipal será exercida, em nível local, através de
Subprefeituras, na forma estabelecida em lei, que definirá suas atribuições, número e
limites territoriais, bem como as competências e o processo de escolha do Subprefeito.
Artigo 78 - ao Subprefeito competem, além do estabelecido em legislação, as seguintes
atribuições:
I - coordenar e supervisionar a execução das atividades da Subprefeitura, de acordo
com as diretrizes,programas e normas estabelecidas pelo Prefeito;
11- sugerir à adminsitração municipal, com a aprovação do Conselho de Representantes,
diretrizes para o planejamento municipal; .
111 - propor à administração municipal, de forma integrada com os órgãos setoriais
competentes e aprovação do Conselho de Representantes, prioridades orçamentárias
relativas aos serviços, obras e atividades a serem realizadas no território da
Subprefeitura.
Artigo 79 - as Subprefeituras contarão com dotação orçamentária própria.
15 CNLU - Comissão Normativa da Legislação Urbanística, criada pela Lei 10.676/88, Lei
do Plano Diretor da gestão Jânio Quadros, aprovada por decurso de prazo em
07/nov/1988. Integrando o sistema de planejamento em conjunto com as Secretarias e
órgãos da administração indireta, bem como os CRPs, Conselhos Regionais de
Planejamento, tem atribuição específica de analisar questões de aplicação do Plano
Diretor, emitir pareceres sobra proposta de alteração do Plano Diretor, aprovar projetos
de Operação Urbana, de acordo com legislação específica e acompanhar a aplicação da
legislação, sugerindo a adoção de medidas que entender necessárias. Essa comissão
será chave no processo de implementação da Operação Urbana Faria Lima.
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neoliberal de Estado mínimo e da privatização dos serviços públicos,

pode representar, no contexto da construção da cidade, uma fórmula

alternativa de se resgatar a valorização imobiliária decorrente de

investimentos públicos, que injustamente sempre teve apropriação

privada. Nessa direção já havia sido aprovada também na gestão do

prefeito Jânio Quadros a Lei de Operações Interligadas, que permitia a

incorporação de exceções à legislação de zoneamento, no lote, em troca .

de habitações de interesse social. Sobre esses dois instrumentos

voltaremos a falar mais adiante.

Do ponto de vista da gestão urbana democrática, a discussão do novo

paradigma foi intensificada durante o governo da prefeita Luiza Erundina

entre 1989 e 1992. Do Partido dos Trabalhadores, ela experimentou novo

padrão de intervenção urbana: paralisou obras viárias de grande porte,

que haviam sido iniciadas pelo seu antecessor Jânio Quadros, priorizando

investimentos de menor porte na periferia e dando oportunidade de

trabalho às pequenas e médias empreiteiras. Na sua gestão foi aprovada

a Lei Orgânica do Município, que institucionalizou os novos instrumentos

de intervenção urbana com parceria e participação.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - LIBERAL E DEMOCRÁTICO?

Na década de 90, além da democratização, outros desafios são colocados

ao planejamento urbano, na esteira das novas responsabilidades

atribuídas ao poder local de responder à crise da cidade nas suas

dimensões fundamentais. (Daniel e Faria, 2000).

Dentro desta visão, o poder local é chamado à construção de estratégias

de desenvolvimento, para impulsionar o potencial econômico do local

endógeno, com cooperação de natureza público-público, público-privado

e privado-privado.
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o discurso que vem sendo

planejamento estratégico.

planejamento

difundido a partir dessa demanda é o do

De acordo com Vainer (s/data), é o

"Inspirado em conceitos e técnicas oriundas do planejamento
empresarial, (...) deve ser adotado pelos governos locais em razão
de estarem as cidades submetidas às mesmas condições e
desafios que as empresas. (...) A nova questão urbana teria,
agora, como nexo central a problemática da competitividade
urbana." (p.1, grifado no originai).

E o modelo de planejamento urbano divulgado pelas agências

multilaterais e pelos consultores internacionais, dos quais os mais

conhecidos são Jordi Borja e Castells, que exploram o "sucesso" da

reformulação urbanística de Barcelona para as Olimpíadas de 1992. No

mundo globalizado, as cidades estão sujeitas a competirem entre si para

atrair o capital internacional. E o objetivo do planejamento estratégico é

criar condições de enfrentamento dessa competição.

o tema é polêmico porque enseja duas visões: o planejamento estratégico

como um planejamento urbano neoliberal, que induziria os cidadãos a

acreditar que o melhor para a cidade seria criar condições para aumentar

seu poder de atração sobre os investidores transnacionais, competindo

com outras cidades, numa estratégia de conformar seus espaços de

acordo com o gosto dos consumidores internacionais, abandonando

completamente as políticas sociais urbanas, mantendo a maioria da

população alijada do processo.

Por outro lado, há a visão do planejamento estratégico como uma

alternativa democrática para enfrentar os efeitos perversos da

globalização, a nível local, e de atrair o investimento transnacional para

garantir emprego e qualidade de vida local.

33



Ao nos aproximarmos do século XXI nesse impasse, é objetivo desse

trabalho contribuir para busca de alternativas para se sair dele. Partindo

de um estudo de caso, onde se pretende identificar como se deram, na

prática, os processos de tomada de decisão. Ou ainda, como os agentes

envolvidos se articularam na formulação e execução das obras e da

política de parceria. O objetivo final é caminhar na direção da

democratização de procedimentos e de canais de representação. A

intervenção em foco - Operação Urbana Faria Lima - se apresenta como

instrumento inovador de parceria e participação.

NOVOS INSTRUMENTOS DE POlÍTICA URBANA

OPERAÇCESINTERLlGADAS

o primeiro instrumento de parceria com a iniciativa privada aprovado no

Município de São Paulo, foi a Lei nO10.209, aprovada em 1986, por

decurso de prazo, que ficaria conhecida como lei das Operações

Interligadas. Ainda nesse momento o discurso neoliberal do planejamento

estratégico não estava bem afinado. O prefeito era Jânio Quadros e a lei,

segundo consta, foi uma alternativa criada para viabilizar remoções de

favelas que estariam "atrapalhando" a ocupação pelo mercado imobiliário

ou a execução de obras públicas16.

A idéia era que o proprietário desses terrenos ocupados por favelados

pudesse trocar a remoção dos favelados por coeficiente extra de

aproveitamento no lote. Assim, ele entraria com um projeto de ocupação

16 Segundo consta, haveria interesse em utilizar o instrumento para viabilizar a utilização
pelo mercado em áreas de interesse ocupadas por favelas, facilitando sua remoção.
Uma dessas áreas é o bairro de Paraisópolis, próximo do Real Parque, no Morumbi, área
privada bastante ocupada por favelas. Outra área de interesse seria ao longo da avenida
Juscelino Kubitschek.
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para o seu lote, solicitando alterações dos índices estabelecidos na

legislação de uso e ocupação do solo, e como contrapartida construiria e

entregaria à municipalidade um certo número de HIS - habitações de

interesse social-, correspondentes ao beneficio concedido.

Concretamente a única proposta aprovada em terreno particular, em

Paraisópolis, embora tenha construído e entregue as HIS, nunca

conseguiu remover os favelados do local. A experiência adquirida com a

operacionalização da lei foi demonstrando ser mais conveniente descolar

o pedido da efetiva ocupação do lote a ser beneficiado por favelas, até

porque na grande maioria eles são de propriedade pública. Durante os

anos que se seguiram a lei foi sendo adaptada à realidade imposta pelos

problemas identificados na sua implementação. 17

Uma das questões mais polêmicas relacionadas às Operações

Interligadas é que a lei delegava, à CNLU, a responsabilidade pela

apreciação e aprovação das propostas de alteração do zoneamento caso

a caso, aprovando também o número de HIS da contrapartida. O

Legislativo argumentava contra, alegando que constitucionalmente

alterações na legislação urbanística necessitavam a anuência do

Legislativo. As propostas de Operações Interligadas no fundo

representavam alterações no uso e ocupação, lote a lote, decididas caso

a caso em outro fórum que não a Câmara dos Vereadores.

Além disso, a própria composição da comissão justifica a contrariedade, já

que denota problemas de representação. Em primeiro lugar é uma

comissão mista mas não paritária. Entre os 23 votantes, 14 são

representantes pertencentes à Prefeitura e 9 da sociedade civil (o

secretário de planejamento, presidente da comissão, tem o 23° voto, de

17 Para uma avaliação mais acurada do instrumento, ver Azevedo Neto, 1994.
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Minerva). Dentre os 9 da sociedade civil, 6 representam o bloco dos

interesses dos empresários imobiliários na cidade (SINDUSCON,

SECOVI, FCESP, FIESP, IE, IAB); 2 representam os trabalhadores (CUT,

DIEESE) e apenas 1 voto representa o morador da cidade (CONSABS).

Nenhuma representação do Legislativo.

Provavelmente em razão dessa oposição, o decreto nO 26.913 que

oficializava os procedimentos para aplicação da lei apareceu apenas em

setembro de 1988, dois anos após aprovação da lei. As duas primeiras

propostas de operações interligadas foram consolidadas em novembro de

1988. Vitorioso, o prefeito Jânio Quadros fez questão de publicar no

Diário Oficial do Município seu "aprovo" e as cópias dos cheques

correspondentes. (Azevedo Neto, 1994, p.19).

A pressão da Câmara acompanhou a mudança de gestão, atravessando a

gestão petista de Luiza Erundina. A Secretaria do Planejamento - que

abriga a CNLU - ficou premida pela demanda justificada dos vereadores,

de um lado, e pela possibilidade concreta que se apresentava de

conseguir recursos para o financiamento da política habitacional, de

outro.

Houve tentativa de contornar o problema, apresentando novo projeto de

lei de Operações Interligadas, no qual eram detalhadas as condições de

sua aplicabilidade - restringindo e limitando as alterações concedidas e

sua localização na cidade, e estabelecendo critérios para aprovação.

Além disso, o projeto de lei alterava a composição da CNLU, tornando-a

paritária, mais representativa e incorporando participação legislativa -

teria 1/3 dos membros do Legislativo, 1/3 do Executivo e 1/3 da sociedade

civil. Mas, o projeto nunca terminou de ser discutido e foi retirado na

gestão seguinte de Paulo Maluf.
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Enquanto isso, a lei continuou a ser aplicada, gerando nos 10 anos de

aplicação, 11.102 HIS - habitações de interesse social - para o Município.

Na gestão seguinte, de Paulo Maluf, as Operações Interligadas ganham

novo impulso dentro do discurso neoliberal de privatização e parceria que

dominava a Secretaria Municipal do Planejamento. Muitos dos problemas

de operacionalização já haviam sido sanados pela prática e a iniciativa

privada havia adquirido confiança para negociar com o poder público.

Mais do que uma fonte de recursos para as HIS, a implementação vinha

demonstrando que a lei de Operações Interligadas estava sendo utilizada

ao "arrepio" da legislação de zoneamento, principalmente em áreas onde

o mercado imobiliário tinha maior interesse, seja no adensamento superior

ao permitido, seja na utilização do imóvel para uso não permitido.

O que permanecia complicado de administrar era a troca por HIS, dada a

dificuldade de estabelecer padrões, e transformá-los em valores, a serem

trocados por benefícios urbanísticos, que também deveriam ser

monetarizados. Além disso, dada a dificuldade do setor imobiliário de se

organizar para a construção das casas, o processo todo se tornava muito

moroso e passava a ser limitante ao empreendedor imobiliário, já que o

habite-se 18 do empreendimento construído sob a lei de Operações

Interligadas somente era fornecido contra o habite-se das HIS

construídas.

Por isso, Maluf encaminha novo projeto de lei para aprovação. Em maio

de 1995, a Câmara aprova nova Lei de Operações Interligadas - Lei

11.773/95. Curiosamente, a principal alteração em relação à lei anterior

não se refere à demanda legislativa de maior controle sobre a aprovação

das propostas, mas sim sobre a forma de pagamento. A partir dessa nova

18 Habite-se é a aprovação final do empreendimento. após a construção. fornecida pela
SEHAB.
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lei, o Município fica autorizado a receber o valor das HIS em dinheiro. A

nova lei também detalha as condições de aplicabilidade das Operações

Interligadas, basicamente preservando áreas estritamente residenciais.

A aprovação da nova lei não cessou a oposição às Operações

Interligadas. A mobilização contrária moveu ação direta de

inconstitucionalidade, através do Ministério Público do Estado de São

Paulo. Em abril de 1998, foi concedida liminar que suspendeu a

aplicação da Lei de Operações Interligadas, até que o mérito seja julgado.

Hoje prevalece a liminar e a lei ainda está sob julgamento. A ação porém

não atinge outro instrumento de parceria as Operações Urbanas.

OPERAÇOES URBANAS

A Operação Urbana é outro instrumento de política urbana de parceria,

proposto em consonância com os novos institutos democráticos e com o

planejamento estratégico, pelo menos no discurso. Trata justamente da

execução de intervenções urbanísticas de grande porte - como, por

exemplo, a implantação de grandes avenidas e/ou a reurbanização dos

bairros por elas atingidos - realizadas em parceria com a iniciativa

privada e com a concordância da população. Através delas, pretende-se

articular ou rearticular o uso e a ocupação do solo de determinado

perímetro da cidade, revisando regras e investindo em obras para atrair

revitalizar a região. O instrumento prevê: coordenação das atividades

pelo poder público; a melhoria do padrão urbano local; maior agilidade na

execução de obras públicas e menor utilização de recursos públicos.

Já nos estudos preliminares para a formulação do projeto de lei do Plano

Diretor do prefeito Mário Covas em 1985, nunca aprovado, as operações

urbanas são propostas como forma inovadora de enfrentamento dos
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efeitos sociais nocivos do mercado imobiliário 19. Desde então são

definidas como intervenções capazes de provocar alterações estruturais

no conjunto do espaço urbano, seja através da implantação de novas

vias, de parques, obras de drenagem e atendimento habitacional para

população de baixa renda. Outra característica é a de propiciar a

participação de agentes privados e órgãos comunitários pela ação

promotora do poder público. O instrumento é retomado no Projeto de Lei

do Plano Diretor da gestão da prefeita Luiza Erundina, em 199120. Além

das características anteriores, inclui-se, neste projeto, a possibilidade da

iniciativa privada propor operações urbanas, devendo ser aprovadas por

lei específica. Cada lei deve conter o perímetro, a organização espacial

dos usos pretendidos, o programa de obras necessárias e previstas.

Implica também no estabelecimento de um estoque de área edificável

para o perímetro, a ser adquirido onerosamente pelos proprietários e

incorporadores imobiliários interessados em participar da operação. O

conjunto da venda dessa área edificável comporá o volume de recursos

necessários para execução das obras previstas.

Esse instrumento pode ser considerado uma variação "moderna" do

projeto CURA, dos anos do milagre. CURA - Comunidade Urbana para

Recuperação Acelerada significava, na época, a mesma intervenção

concentrada em determinadas áreas da cidade, visando sua recuperação

urbanística ou melhoria de qualidade de vida urbana local. O projeto era

inteiramente promovido e executado pelo poder público, em locais onde

se previa grande transformação urbana - como por exemplo o Projeto

CURA Jabaquara, implementado na década de 70, junto ao terminal da

linha Norte/Sul do Metrô, a primeira a ser construída em São Paulo. Além

disso, prevendo a valorização do entorno, o poder público podia

19 Secretaria Municipal do Planejamento. Plano Diretor do Município de São Paulo: 1985-
200. São Paulo, 1985, p. 196
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desapropriar a área envoltória antes das obras, revendendo-a depois,

assim captando a valorização decorrente. Outra estratégia utilizada na

época, com a finalidade de enfrentar a especulação imobiliária advinda de

expectativa de valorização por grandes investimentos em obras de

infraestrutura na cidade, como o Metrô, foi a do "congelamento". Definida

a região de interesse, estabeleciam-se regras de ocupação bastante

restritivas, visando "congelaf' a área até a execução das obras

necessárias. Em alguns casos, como a Zona do Metrô Leste, o

"congelamento" se estendeu por décadas, impedindo qualquer

desenvolvimento.

O município de São Paulo já aprovou quatro leis específicas para

operações urbanas: Operação Urbana Anhangabaú, Operação Urbana

Faria Lima, Operação Urbana Centro e Operação Urbana Água Branca.

Permanece na Câmara dos Vereadores para discussão projeto de lei da

Operação Urbana Águas Espraiadas.

No bojo dos movimentos pela recuperação e revitalização do centro da

cidade, que se reúnem na Associação Viva o Centro, fundada em 1991, a

primeira Operação Urbana a ser aprovada, ainda na gestão da prefeita

Luiza Erundina, foi a Operação Urbana Anhangabaú (Lei nO11.090/91).

Tinha como objetivo principal a obtenção de recursos junto à iniciativa

privada, para o ressarcimento do investimento que fora feito na

implantação do projeto de reurbanização do Vale do Anhangabaú. A lei

delimitou um prazo de vigência de três anos. A Operação não "decolou",

tendo sido aprovadas apenas quatro propostas.

Em seguida vieram as aprovações da Operação Urbana Faria Lima, Lei nO

11.732/95 e da Operação Urbana Água Branca, Lei nO11.794/95, ambas

20 Projeto de Lei do Plano Diretor de São Paulo, publicado em Suplemento do Diário
Oficial do Município de São Paulo. São Paulo:16/mar/1991.
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na gestão do prefeito Paulo Maluf. A Operação Urbana Centro, que

amplia os limites e objetivos da Operação Anhangabaú, cuja vigência

havia expirado, foi aprovada na gestão do prefeito Celso Pitta, em 1997,

através da Lei 12.349/97.

A lei de Operação Urbana Faria Lima estabeleceu um perímetro, na

região sudoeste da cidade de São Paulo, no qual se os empresários

interessados podem propor alterações na legislação de zoneamento, em

troca de uma contrapartida em dinheiro. A contrapartida deve ser

depositada num fundo específico, a ser utilizado na execução das obras

previstas. na lei. A lei também cria a moeda a ser utilizada na transação -

CEPAC - Certificado de Potencial Adicional de Construção. Inicialmente,

seria um título a ser negociado em Bolsa de Valores, mas não foi

implementado como tal, devido a exigências constitucionais. Não compete

ao município legislar sobre a matéria que é de competência federal. Por

isso, o CEPAC se tornou um certificado cujo valor é periodicamente

ajustado pelo Executivo, para compra de exceções à legislação de

zoneamento.

O perímetro foi dividido em 2 subáreas - área diretamente beneficiada e

área indiretamente beneficiada. As regras para compra das exceções na

duas subáreas são diferentes. Na área diretamente beneficiada - que se

divide em 5 subperímetros, correspondendo a mais ou menos 5 pólos, no

entorno imediato do eixo representado pela nova avenida, denominados

Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, Vila Funchal e Uberaba - as bases da troca

já foram previamente definidas na lei. Há uma tabela que estabelece, em

cada subperímetro, a quantidade de ~ a serem trocadas por um CEPAC,

em função do tipo de benefício solicitado, como aumento do coeficiente

de aproveitamento máximo permitido, ou da taxa de ocupação ou ainda

mudança de uso. Na área indiretamente beneficiada, o benefício é
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apurado caso a caso e o pagamento feito em dinheiro e não em CEPAC.

A lei delega ao Executivo, a aprovação das propostas em ambas

subáreas. Como no caso das Operações Interligadas, as aprovações

ocorrem na CNLU. Também aqui se discute a legitimidade da comissão

para aprovar alterações no zoneamento. Porém o atenuante nesse caso,

é que as aprovações seguem diretrizes ainda que genéricas, previstas na

lei específica.

O projeto de lei foi aprovado na Câmara somente após dois anos de

intensa discussão, que atingiu toda a cidade e monopolizou o noticiário

local. A história dessa mobilização, bem como a história da implantação

da Avenida Faria Lima em São Paulo, são contadas a seguir.

Esse capítulo foi uma longa viagem que percorreu todo o cenário onde

estão inseridas as duas intervenções objeto de estudo de caso da

presente monografia. Saímos do modelo nacional-desenvolvimentista com

autoritarismo político, onde o Estado cumpriu um papel fundamental na

superação do atraso no desenvolvimento, provendo infraestrutura e

articulando os diferentes interesses do capital nacional e internacional.

Passamos pela implementação dos planos de metas, com a criação de

uma burocracia paralela que ainda não foi dissolvida. Chegamos à crise

do nacional-desenvolvimentismo com a globalização da economia, e à

crise do pacto social que o sustentou. Na agenda, o estabelecimento de

um novo pacto social, de difícil conciliação, face à multiplicação de

interesses facilitada pela redemocratização do país.

Em termos locais, o processo de globalização da economia e o

conseqüente enfraquecimento do Estado Nacional trazem novas

demandas. O desafio é a construção de estratégias de desenvolvimento,
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para impulsionar o potencial econômico do local, na democracia e com

igualdade social.

Para tanto, o próprio planejamento urbano entra em reformulação. Em

cena o planejamento estratégico, articulador dos interesses e

investimentos na cidade visando a produção de um jogo de soma positiva.

Dentro dessa visão se inserem os instrumentos de política urbana que

propõem parceria público-privado. E é da formulação dessa política

urbana que estaremos tratando no próximo capitulo.
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CAPíTULO 11
A ENCENAÇÃO: OS ATORES, SUAS ESTRATÉGIAS
E INTERESSES

A AVENIDA FARIA LIMA -1968

o projeto da Avenida Faria Lima em 1968, a partir do alargamento da rua

Iguatemi, parece ter sido mesmo apenas uma operação de especulação

imobiliária. Não estava previsto no Plano de Avenidas de Prestes Maia de

1930, tampouco no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 1971.

A lei que definiu a diretriz viária, que serviria de apoio às desapropriações

foi aprovada por decurso de prazo, sem discussões. A longa via

projetada, que pretendia ligar o bairro da Lapa até o bairro do Brooklyn,

num eixo oeste-sudoeste, foi apenas concretizada no seu trecho mais

"atrativo" do ponto de vista imobiliário na época, com 2 km. de extensão

entre o largo da Batata, em Pinheiros e a Avenida Cidade Jardim, no

Itaim, deixando de lado a extensão restante.

A história dessa implantação começa com a "ousadia" do empresário

Alfredo Mathias, construtor do Shopping Center Iguatemi, na então

"periferia" da cidade. O centro de comércio e negócios de São Paulo

ainda era o Centro Velho, já em decadência, e mal se iniciava a

consolidação da Avenida Paulista, como localização alternativa. O

empreendimento foi inaugurado com grande alarde em 27 de novembro

de 1966 e a imprensa paulistana assim divulgou o evento:

"Hoje abertura do Shopping Center Iguatemi ... O
que é ? - Quem nunca viu um , não consegue
imaginar o que é um 'shopping cent.er >, reúne em
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um só edifício quase 2 km de avenida
exclusivamente com lojas dos dois lados ... " (FSP,
27/11/66) .

Tratava-se, à época, do maior centro comercial de toda a América Latina,

com 72 lojas em 22.464,00 rrf! e área total de 35.577,00 rTi e

estacionamento para 1.000 automóveis. Foi construído em apenas 16

meses, financiado por um sistema de quotas, com a participação de 23 mil

investidores. Eram em conjunto proprietários das 60 mil quotas totais, num

investimento global que correspondia a 40 bilhões de cruzeiros,

aproximadamente US$ 16 milhões, da época.

De acordo com Flávio Villaça 1998,

"O shopping center é o sucessor da loja de departamentos, que
por sua vez é a sucessora da loja geral, de meados do século XIX.
Têm em comum o fato de basear-se na economia de aglomeração
e na variedade de produtos que se complementam (em oposição à
especialização). (...) O poder polarizador - e portanto estruturador
- de um centro terciário (de comércio e serviços) é função dessa
complementaridade." (p. 303).

No entanto, segundo o autor, há diferença entre o shopping center e o

subcentro tradicional: naquele não é mais o comerciante quem decide

sobre o empreendimento e sim o promotor imobiliário, que define a sua

localização e as normas de funcionamento ao comerciante, inclusive

impondo o mixo O advento do shopping center vai representar, então, o

domínio do capital imobiliário sobre o mercantil.

"0 shopping representa pois a penetração do capital imobiliário na
esfera do capital mercantil e a sujeição do comércio varejista e dos
serviços ao capital imobiliário e - através deste - ao financeiro."
(p.304).
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Ainda segundo Villaça 1998,

"(...) a tentativa do capital de produzir 'pontos' sob a forma de
mercadoria consiste na produção de aglomerações imobiliárias -
pacotes imobiliários - cada vez maiores e mais complexas, pois só
elas produzem 'pontos'. (p. 304).

o promotor imobiliário produz em poucos anos pontos que o comércio

tradicional levaria décadas para conseguir, mas claro que o sucesso

depende também da boa localização, como a proximidade de áreas de

concentração de população de alta renda.

Grandes mudanças no entorno do Shopping Center Iguatemi eram

esperadas após a sua inauguração. Imaginava-se o shopping como o pólo

gerador de uma nova centra/idade, a competir com o próprio centro velho

da cidade, já então bastante congestionado e deteriorado. A elite

necessitava de alternativas mais próximas ao seu local de moradia, e de

um comércio mais diversificado e sofisticado. A FSP, de 02/11/66, divulga

resultados de uma pesquisa realizada pelo INESE, sob a direção de Luís

Carlos Nogueira, planejador da obra de Alfredo Mathias, na qual já se

previa que a região ficaria mais urbana (sic) e que haveria valorização de

terrenos e imóveis no entorno. Por outro lado, previa também a

necessidade de investimentos públicos, face à expectativa de atração de

180 mil famílias da redondeza.

" ... ruas, serviços e transportes terão que
melhorar para a tender às exigências da
população". (FSP,02/11/66).

Do ponto de vista econômico, apontava-se grande vantagem para a

Prefeitura com a concentração de 72 lojas em um único estabelecimento,

facilitando a arrecadação e a fiscalização. Vislumbravam-se 6 bilhões de

cruzeiros, ou US$ 2,5 milhões de dólares da época, de ICM para o
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primeiro ano, quantia superior à arrecadação dos estados de Alagoas ou

Amazonas.

Dadas essas previsões, não era de se estranhar que houvesse grande

desconfiança sobre as intenções do prefeito ao anunciar o alargamento

da Rua Iguatemi, no ano seguinte. A lei que aprovou o alargamento, por

decurso de prazo, sem qualquer debate público, é de janeiro de 1968.

Assim o prefeito Brigadeiro Faria Lima também implementou o amplo

conjunto de grandes obras na cidade".

Na FSP, de 06/01/68, sob a manchete Lojistas defendem o Prefeito, o

clube dos lojistas do Shopping Center Iguatemi rebate as críticas de que o

construtor teria tido acesso a informações privilegiadas sobre o

alargamento da avenida.

"dispondo o construtor de um enorme terreno,
projetou o shopping exatamente no centro desse
terreno, não só prevendo o eventual alargamento
da rua Iguatemi, como também atendendo a
pormenores arqui tetônicos e paisagísticos". Diz
ainda a nota "estamos trabalhando para modernizar
o bairro de Pinheiros e engrandecer ainda mais o
comércio local, e por este motivo, vimos a
público para trazer nosso apoio à administração
do prefeito, como o fazemos todas as vezes que é
atendido o interesse da população
paulistana"(FSP,06/01/68).

A Lei 7.104/68 previa a abertura da avenida no seguinte trajeto: saindo

das praças Roquete Pinto e Professor Rezende Puech no Alto de
,

Pinheiros, pegando as ruas Pedroso de Morais, Coropés, Miguel Isasa e

Martim Garcia, a serem alargadas entre 40 m. a 50 m. Atravessando as

ruas Teodoro Sampaio e Pinheiros, seguindo pela Rua Iguatemi, a ser

alargada para 50 m. entre as ruas Pinheiros e Iraci. Desta em diante,
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abrindo passagem até a Rua Jorge Coelho, seguindo então até a

confluência da Rua Gomes de Carvalho com Rua Ribeirão Claro sobre o

leito da rua Sertãozinho, com largura variável entre 40 m. e 50m.

Finalmente, através do alargamento da Rua Ribeirão Claro, entre a Rua

Alvorada e as vias transversais, fecha-se o projeto com a formação de

uma praça na área compreendida pela Avenida ao longo do Córrego da

Traição e pelas ruas Ribeirão do Vale, Texas e Guaraiuva.

o chamado Projeto Iguatemi tinha como horizonte a construção de uma

via de 5 km. de extensão, com largura entre 40 m. e 50 m., para interligar

os bairros da Lapa, Pinheiros, Itaim, Brooklyn, Aeroporto e Jabaquara.

De fato, entretanto, o trecho construído nessa época foi de apenas 2 km.,

ligando o largo da Batata à Avenida Cidade Jardim, no bairro Jardim

Paulistano. As Marginais do Rio Pinheiros seriam concluídas logo depois,

na gestão de Paulo Maluf. Aliás também viria logo depois, a Lei do

zoneamento, em 1972, desenhada sobre as diretrizes do Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado de 1971, que propunha para região a

possibilidade de adensamento, no eixo de 50 m. ao longo da nova

avenida, bem como no entorno do Shopping Center Iguatemi. O restante

da região, ficou mantido como Z1, ou seja, bairro estritamente residencial,

de alto padrão, pelas características de uso, ocupação e

dimensionamento de lotes permitidas.

Do ponto de vista da atuação do Executivo, em 1968 o padrão adotado na

aprovação da lei foi autoritário e truculento. De acordo com o vereador

Monteiro de Carvalho em entrevista ao jornal FSP, de 16/12/67:

"O prefeito Faria Lima não passa de um
ditadorzinho que se acostumou aos decretos de

21 Ver Capítulo I
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quarenta dias, enfeitados como um carimbo da
Câmara Municipal (referindo-se ao decurso de
prazo). Planos urbanísticos de tal envergadura
não se tiram do bolso do colete, devem ser
submetidos a um processo de amadurecimento,
preparando-se para o futuro a execução das obras
e diminuindo as proporções do problema social . O
brigadeiro (referindo-se ao prefeito Faria Lima),
transformou a cidade em campo de batalha,
estabelecendo uma linha de guerra, na qual
afastou a população, com se ela fosse uma presa
de luta. É preciso que o brigadeiro compreenda
que São Paulo não é uma aldeia tupiniquim, mas a
maior cidade da América do Sul, que seu povo não
é composto por cidadãos passivos, capazes de
aceitar calados às suas determinações, à
semelhança da grande maioria dos vereadores."

o poder Legislativo acabou por ser manipulado, na aprovação do projeto,

já que em 1968, havia a possibilidade de utilizar o recurso do decurso de

prazo. Apesar das reclamações dos vereadores e da pressão dos

moradores, que inclusive apresentaram proposta alternativa de diretriz da

avenida, como o caso de um grupo de moradores do Brooklyn Novo, foi

essa a estratégia utilizada pelo Executivo para impor o projeto.

"O projeto Iguatemi chegou na Câmara Municipal
no dia 10 de novembro passado, mas somente foi à
consideração da Comissão de Obras no último dia
4...a partir daquele dia a comissão especial
teria então apenas 5 dias para informar aos
outros vereadores se considerava que o projeto
deveria ser aprovado, pela sua utilidade
pública ....em seguida o projeto deveria voltar ao
plenário da Câmara para sua discussão final e
votação." (FSP, 14/12/67).

Quanto ao mérito, os vereadores ficaram com dúvidas sobre a

necessidade da avenida, face à construção das Marginais do Rio

Pinheiros, que também dariam vazão ao tráfego e fariam a ligação

Pinheiros/Brooklyn. Além disso, o Executivo não havia esclarecido sobre
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a conexão da avenida com as diretrizes do futuro plano diretor, em estudo

naquele momento, a ser estabelecido para o Município.

Em face da exigüidade de tempo para votação, os vereadores solicitaram

ao prefeito adiamento do prazo para apreciação do projeto, o que foi

negado.

"não vejo motivos para que um projeto normal não
seja normalmente votado" (João Carlos Meireles,
líder do prefeito na FSP, 14/12/67).

Passado o prazo regulamentar, o projeto foi autorizado por decurso de

prazo. Os vereadores do prefeito se congratularam (sic) com o povo:

"pela aprovação por decurso de prazo do projeto
de iniciativa do prefeito" (FSP, 23/12/67).

Enquanto que os vereadores da oposição afirmavam que:

"O prefeito Faria Lima tem medo de ver destruída
sua imagem de grande administrador e está
desapropriando grandes áreas, criando dívidas que
'afogarão' seu sucessor". (FSP,23/12/67).

Finalmente, o vereador Marcos Mêlega , contrário ao projeto:

"uma casa do povo, que é insensível ao povo, se
suicida. Essa Câmara se suicidou quando não ouviu
o povo" (FSP, 23/12/67). "A lei que é aprovada
por decurso de prazo, sem a participação do povo
em ampla discussão não é lei." (FSP, 24/12/67).

Para os moradores dos bairros atingidos, a obra foi bastante traumática.

Apesar da aprovação da lei e do decreto de utilidade pública que saiu no

início de 1968, a manchete da FSP, de 18/09/68 indicava "Iguatemí: os
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despejos vêm de surpresa". De fato, a medida apanhou de surpresa os

proprietários e moradores desapropriados, particularmente os lojistas que

deveriam ultimar a saída. A primeira casa a ser desapropriada foi a do

negociador de móveis a prestação Sr. Pedro Takser. E mesmo com a

intervenção da Associação Comercial de São Paulo, através de sua

distrital de Pinheiros, que solicitara adiamento da desocupação dos

imóveis ao Prefeito, e com o abaixo assinado encaminhado por 50

comerciantes do local, alegando as proximidades das festas natalinas, o

despejo ocorreu pela força, inclusive com ajuda policial.

Os desapropriados ficaram sem alternativa, como o Sr, Pedro Takser que

"vai distribuir mercadorias nas lojas de amigos
no centro, [...] mas preocupa-se com a freguesia,
que não vai ter mais endereço para pagar as
prestações." (FSP, 18/09/68).

Outros lojistas como o Sr. Bonini, comerciante de tintas, havia recebido

apenas comunicação oral de um oficial de justiça, nada por escrito. Além

disso, o valor das desapropriações foi fixado em 20 vezes o valor

locatício, o que nem sempre garantiu ao desapropriado a possibilidade de

renovar o imóvel, em outro endereço, tanto nos casos de uso residencial

como naqueles comerciais.

O estrago somente não foi maior porque o mega-projeto não saiu do

papel e a obra acabou se limitando a um trecho de 1.700 m., entre as ruas

Teodoro Sampaio e Pinheiros de um lado e a rua Amaury de outro. As

demolições somente atingiram a Avenida Cidade Jardim e a rua Amaury

em 1969, e os ocupantes saíram dos imóveis em final de junho. A obra foi

ultimada pelo novo prefeito Paulo Salim Maluf, nomeado pela ditadura já

sob a égide do AI-5.

51



Na FSP, de 24/09/69 a manchete Avenida Faria Lima em ritmo

acelerado ao mesmo tempo em que indica as intenções do prefeito de

concluir rapidamente a obra, apresenta o novo nome da avenida, que de

Nova Iguatemi passa para Faria Lima, numa homenagem ao prefeito que

a iniciara no ano anterior. Não se pensava

"propriamente uma via de alta velocidade, porém
de distribuição de tráfego e que pela sua largura
proporcionará escoamento fácil de veículos. Terá
duas pistas de 13 m. e canteiro central de 6 m."

A desapropriação para execução do primeiro trecho se restringiu a 100

prédios, dos quais 20% eram comerciais.

A primeira pista desse trecho foi liberada em dezembro de 1969 e a

segunda somente foi concluída em 1970. O projeto maior foi então

engavetado pelas gestões municipais que se seguiram. A avenida,

conforme previsto, de fato trouxe grande valorização e mudanças nos

bairros do entorno e particularmente aos lotes lindeiros. Além da alta

verticalização, que resultou num adensamento da região, tanto de imóveis

transformados em prédios de escritórios, como de imóveis transformados

em prédios de apartamentos de alto padrão, nas quadras internas. A alta

qualidade urbana ainda era garantida pelos clubes e jardins, assim como

pela Z1 mantida.

Para Villaça 1998,

"foram os interesses de locomoção dessa classe [de alta renda]
que modelaram, a partir da década de 70, uma parte dos territórios
de nossas metrópoles, inclusive seus novos centros. [...] Essa
classe, e o Estado por ela dominado, produziram então um espaço
urbano em que elas podiam desfrutar ao máximo as opções que a
liberdade espacial lhes oferecia". (p.280).

...
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Para isso,

"precisavam de nova localização e de uma nova cidade, mais
adaptada ao automóvel. Grandes estacionamentos, novas
avenidas, vias expressas e rodovias." (p. 282).

Como conseqüência após a abertura da avenida, seguem a verticalização

de escritórios e residências de alto padrão.

Assim se coroa um processo de especulação: o poder público abre a

avenida com orçamento próprio, coletivamente produzido. O

desapropriado, basicamente o proprietário de um comércio que se

pretende renovar, é obrigado a sair. Os moradores de alta renda,

garantem sua qualidade de vida urbana, ao preservar seus bairros jardins,

agora transformados em zonas de uso Z1, estritamente residenciais. Ao

longo da avenida recém criada, as condições para o desenvolvimento de

um novo padrão de ocupação: possibilidade de verticalização e usos

mistos de alta densidade, na zona de uso Z3 em volta do shopping center.

Anunciava-se à época a consolidação de uma "nova Avenida Paulista".

A AVENIDA NOVA FARIA LIMA E A OPERAÇÃO URBANA -
1993/1995

A complementação da execução da Avenida Faria Lima, já em 1993, tem

história semelhante. O arquiteto Júlio Neves (entrevista 1)22 conta que o

projeto foi desengavetado na gestão do prefeito Jânio Quadros (1985-

1988).

22 arquiteto Júlio Neves, autor do projeto de Operação Urb~na
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(...) (Coprefeito ]ânío Qw;u{rosme chamou. 'Efe quería
fazer um projeto yara bairros antiqos que deveriam. ser
revitalizados. 'Efequeria fazer um projeto yara a reqião
dos Campos Eliseos. Lânio gostava muíto de Boston;
Londres, (...) yensava grande (...) queria um projeto de
Operação 'Urbana nos Campos Eliseos. (:Mas) quando
fomos ver o Condephaatv estava tombando a área e
fizeram uma reuníão entre o :Mastro6uono (Secretárío
do Pianejamento, na época), o Cunha Lima; Secretárío
de Cuitura na época; o Carvalhosa do Condephaat, mas
nem cheqaram. no meu escrítórío, brigaram na calçada:
'Então suqeri ao Iânio '- 'Vamosyensar em outra reqião
da cidade que dêyara fazer. O rugar bom seria a :faría
Lima; yoís somente um yeáaço foí aberto e está [aúando
uma série de Iiqaçôes",

o vereador Maurício Faria (entrevista 2)24, confirma a versão de Júlio

Neves.

(C.Jt Operação 'Urbana da :faría Lima nova já existia
desde o tempo do Lânio Quadros, yrefeíto entre 1985 e
1988. :foí elahorada yeCo arquíteto Túlio :Neves, o grande
mentor irüetectuai: O governo jânío cogitou, mas não
foí yara frente. Depois, na gestão dá Erundina ficou
arquivado. :Mas,nos meios técnicos havia a idéia dessa
{ígação entre o Shoppinq Iguatemí e a Berrini: :Na
gestão :Ma{uf o projeto [oi desarquivado e yosto em
prátíca."

Júlio Neves assim descreve o próprio projeto:

"Onosso yroJeto era maíor do que o de 68, mudamos o
traçado, {ígamos com a Berrini. O Iânio adorou. .Jlí veio
o governo Erundina e não fizeram. O P'T demora um

23 Condephaat _ Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e
Turístico do Estado de São Paulo, responsável pelo tombamento de imóveis de valor
histórico e cultural.
24 Vereador Maurício Faria, intermediou as negociações entre moradores e Legislativo.

54



youco mais yara tornar decisões. Mas acabou. botando o
nosso projeto na sua yroyosta de Piano Diretor."

A rigor, o projeto de Júlio Neves vinha na esteira da formatação de um

grande eixo de negócios, que se desenvolvia desde o final dos anos 70,

ao longo das Marginais do Rio Pinheiros. O grande empreendimento

inicial foi o Centro Empresarial São Paulo - num terreno de 235 mil nr,

numa região periférica, que naquele momento não dispunha da

infraestrutura adequada ao seu porte de 135 mil ~ de área construída,

em três torres de escritório. Outros empreendimentos de porte o

seguiram, como o conjunto de edifícios de escritórios da Avenida Luiz

Carlos Berrini, de um padrão de ocupação diferenciado em relação aos do

Centro Velho e da Avenida Paulista e mesmo da primeira etapa da

Avenida Faria Lima: são edifícios baixos, de até 8 pavimentos, de grande

planta livre, lajes de 500 ~, com equipamentos de serviços em bloco

próprio e ar-condicionado central25. Esse grande conjunto funcionou

também como catalisador do novo pólo empresarial.

O padrão Berrini , desenvolvido pelo arquiteto Carlos Bratke, também

incorporador, já se torna superado no início da década de 90, porque em

a globalização traz novas exigências arquitetônicas no programa e porte

dos escritórios: as áreas de laje se ampliam para plantas superiores a 800

~, como também o número de vagas para estacionamento; os serviços

internos devem incluir além do ar-condicionado central, um sistema de

telecomunicações, e helipontos, ... , trata-se de um padrão de construção

internacional, que no conjunto desenha o urbanismo sem fronteiras dos

negócios internacionais. Os projetos, assim como as construções, seguem

padrões e tecnologias internacionais. Olhando de dentro de um desses

empreendimentos para fora, é praticamente impossível reconhecer onde

se está. Além disso, as novas necessidades das empresas visitantes

55



impõem diversificação de usos no mesmo lote, o que entra em choque

com a legislação de zoneamento vigente. A maior parte dos grandes

empreendimentos é formada por centros de negócios que integram no

mesmo terreno escritórios, shopping centers e hotéis de alto padrão,

assim como centros de convenções.

o desenvolvimento e a consolidação desse novo urbanismo na cidade de

São Paulo, neste final de século estava, então, exigindo uma ampliação

da infraestrutura local, que fosse conjugada com alteração das restrições

da lei de zoneamento. A extensão da Avenida Faria Lima com a 8errini

era parte dessa exigência, assim como a abertura da Avenida Águas

Espraiadas, e a lei de operação urbana. Para ilustrar esse ponto, basta

dizer que essa região concentrou, na última década, grande parte dos

investimentos públicos na cidade. Além da Faria Lima e da Águas

Espraiadas, a construção do corredor sudoeste - ligação entre a Avenida

23 de maio, no Centro Velho e o bairro Morumbi, de alta renda, passando

por baixo do Rio Pinheiros. Somente o túnel sob o rio teve investimento

estimado de US$ 178 milhões.

Segundo Vainer , s/data, trata-se do modelo de planejamento urbano que

ocupa o lugar deixado pelo padrão tecnocrático-centralizado-autoritário (p.

1). O novo paradigma é o chamado planejamento estratégico. Nesse

novo modelo não é mais o incorporador e promotor imobiliário que dá as

regras, mas o capital transnacional. O planejamento estratégico,

inspirado nos conceitos e técnicas oriundos do planejamento empresarial,

transforma a cidade em mercadoria, a ser vendida aos interesses do

capital internacional como objeto de luxo. Deve ser adaptada ao gosto

desses visitantes solventes, assim como ser equipada para exercer

atração de investidores e usuários internacionais (p.2-4). Por outro lado, a

25 Ver FIX, 1996.
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cidade também adquire as funções de empresa, competindo com outras

pelo consumidor - o investimento internacional.

Nesse contexto, a proposta de extensão da Avenida Faria Lima, se

concretiza na gestão do prefeito Paulo Maluf, seguindo a mesma lógica

que reafirma os interesses imobiliários presentes em 1968, mas com

novos contornos estratégicos. O discurso que justifica o projeto é a defesa

de que as cidades devem se tornar os pólos de comando do

desenvolvimento local, frente à crise dos Estados nacionais, atraindo para

si investimentos e consumidores internacionais. Em São Paulo, a cidade

globalizada aparece como uma Nova Cidade, dentro da metrópole, em

uma área restrita à parte da região sudoeste, no eixo ao longo das

Marginais do Rio Pinheiros. Aí se concentram .os grandes

empreendimentos privados e a maior parte dos recursos públicos'

investidos na modernização da infraestrutura urbana, que capacitam a

cidade a competir na economia globalizada26
. E, visto que o Estado não

tem condições de investir, apela-se para a parceria (defendida, tanto pela

direita quanto pela esquerda). O Estado estaria assumindo aqui seu papel

promotor (Sorja e Castells, 1996). É esse o processo que se delineia em

São Paulo, onde o município se associa ao grande capital, para

promover a renovação de algumas áreas de interesse imobiliário. O seu

papel, entretanto, como se vê no caso da Faria Lima, é o de plantar a isca

- a grande obra viária que atrairá o investidor para a região. Nestes

termos, os riscos são altos para o Estado e o reembolso, se vier, se dará

apenas em longo prazo. Ou nas palavras de Pardal da Inpar ,

incorporadora (entrevista 3)27

26 Idem.
27 Engenheiro Pardal, gerente de incorporações da INPAR, empresa que constrói na
área.
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"a :FaríaLima é um fato, embora tenha a :FaríaLimá 1,

de 68, a que [oi feíta no método tradicional; eia tem o
seu status, agora essa :Faría Lima 2, com a Operação
'Urbana, é só você verificar quaís são os
empreendimentos que estão compondo essa Nova. :Faría
Lima: ..nós mesmo temos um, na esquína da JX com :FL,
que é um [Iat 5 estrelas, cravado numa esquína que é
um yóCogerador, e defrente vai ter um hotei nem 5, 6
estrelas, você tem o Birmann. 29, são empreendimentos
só de grande yorte. Entâo a configuração daquela
avenida dá yara você ver a tendência; daqui a 10 anos
quai vai ser, só valorização. "

É o discurso que denota a intenção de utilizar a avenida e os

empreendimentos de porte como atrativos de valorização. No caso da

Operação Urbana, a isca não foi somente o viário, fundamental porém

insuficiente. Havia o impedimento legal de construir grandes

empreendimentos, a ser superado pelas novas regras da Operação.

Ainda Pardal,

"sem as Operações Interliqadas ou 'tlrbanas, o método
convencionai de empreender era comprar terrenos
especificos, que tendiam a ter vaiorização. J-foje no
mercado você tem que ter uma beia Iocaiizaçâo, um
bom yroduto e yreço. Quando surgiram. as Operações
Interliqadas, yara empresa era uma coísa muíto
demorada, Cevandode um ano a um ano e meíoyara se
cheqar a aprovação. T a emyresa não tem esse tempo
yara esyerar. .J\. Operação 'ilrbanà trouxe aqilidade e
yossíbí{íáadé de atuar em áreas onde você não
conseguiria fazer um empreendimento de yorte, e fazê-
tos. Em. função da Operação l1rbana você yega
Iocalizações que futuramente vão se tornar melhores, e
com um coeficíente maior. 'Por exemplo, numa Z2 o
empreendimento comerciai não comyensa yorque o
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coeficíente é um. Hoje se faz hotel;fia: e comércio num
Co "mesmo te...

Ou nas palavras de Júlio Neves:

"(SãoPauCo)não mudou yefas restríções ieqais. A Iei de
zoneamento, desde Aáfiemar, é restrítíva no uso e
ocupação do soio. Ao contrárío de outras capitais como
Nova Iorque, onde você yode construír vínte e duas
vezes a área do terreno, aquí em São Paulo o máxímo é
quatro. A prefeitura é dona da rua, dapraça, do esyaço
aéreo, subterrâneo, da avenida e ainda yode dizer o que
e como um yartícufar pode fazer nos terrenos privados.
Opríncípío da soiucão doyrob{ema yassa yefa venda do

, "esyaço aereo.

Para Fernando Bergamin, assessor de relações com o mercado, da

empresa Cyrella (entrevista 4)28

"a outorga onerosa viahilizou. os projetos na tNova.
:Jaría Lima: Antes, yefas regras antigas , você
yrecísaría comprar oíto ímóveís yara, Yor exemplo,
construír 20 mii m/. A relação entre o custo dos
terrenos e a área que se yodía construír inviahilizava
qualquer empreendimento. Agora, comyra-se um único
terreno e constrôi-se yara címa os 20 mii m/. A
composição custo do terreno-custo das obras-custo de
marketinq = tucros só tamou forma com a comyra do

, "esyaço aereo.

Em resumo, o empresário adota a estratégia de abrir frentes de

valorização, associado ao poder público. A mesma utilizada pelo

empreendedor do shopping center em 1968.

28 Femando Bergamin, assessor de relações com o mercado da Cyrella.
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"•••0 empreendimento yode ser o catalisador da
renovação, yorque Clf}reBavalor em toda reqião, que
começa a mudar comptetamente. Por exemplo, o nosso
empreendimento na Celso (jarcía, que era um yófo
industriai: Q.uandOcomyramos o terreno de 62 mii m/
era uma indústria da .1vtatarazzo, em voita da
indústria existia um comércío, que servía os
funcíonáríos da fá6ríca. Só de verem a cara dó
empreendimento que vamos rançar fá, a padaría em
frente está reformando. .J\. visâo do dono é de que eie
terá 28 yrédios na frente, e uma demanda yara meu
estabetecimento. .J\.s tojos desaluqadas em voita
começaram a ter valor. 'Você começa a Berar um YÓfo'
Q.uando você faz um empreendimento desses
necessaríamente Brande, você vaí críar outros em
votta" . (Pardal; da Inpar).

"daqui a dez anos com certeza a reqiâo vai ser uma
combinação de imoveis voitados para serviços. Sedes de
Brandes corporações, especialmente transnacíonaís,
bancos, fiais, empreendimentos hoteteiros..." (:Fernando
Berqamin; Cyre{{a).

A diferença básica entre os dois momentos' da Faria Lima, do ponto de

vista dos empreendedores imobiliários, está no porte dos

empreendimentos, construídos para credenciar a cidade no mundo

globalizado, adaptando seus espaços para receber as empresas

internacionais. Por outro lado, os próprios incorporadores, muitas vezes,

são empresas associadas ao capital internacional. Por exemplo, a

empresa Birmann, quando construiu no loteamento de alto padrão

Panamby associada a Turner Corporation. A mesma empresa inclusive

se. associou ao escritório norte-americano Skidmore, Owings & Merril,

para execução ctQ~.J)rojetos arquitetônicos, como aconteceu no Birmann

21, na Marginal Pinheiros, hoje ocupado pela Editora Abril. A intenção é

adquirir tecnologia internacional, tanto no projeto quanto nas construções.
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A própria empresa que realizou o loteamento Panamby se associou a

Bunge y Born na empreitada. Trata-se de um bairro que oferece padrões

internacionais de qualidade de vida para executivos de empresas

transnacionais (Fix, 1996, p. 11). Na mesma região, do outro lado do Rio

Pinheiros, a WTC Association construiu um exemplar do World Trade

Genter , localizado na própria Marginal junto à Avenida Águas

Espraiadas, próximo do futuro aeroporto de helicópteros. O

empreendimento conta com o Hotel Meliá, de 300 apartamentos, o

shopping center 0&0, especializado em decoração, com 200 lojas, uma

torre de escritórios, com 27 pavimentos, e um centro de convenções.

Outra empresa associada com capital internacional é a Cyrella, que atua

com a Brazil Realty.

Durante a entrevista concedida, Fernando Bergamin, informou que a

Cyrella/Brazil Realty é uma incorporadora que começou a operar no

mercado em 1995. Foi formada no com metade do capital do Grupo

Cyrella e .metade da IRSA - Inversiones y Representaciones S/A,

empresa argentina controlada pelo megainvestidor internacional George

Soros. O resultado é uma empresa de grande porte, que teve um grande

crescimento nos últimos anos: seu lucro líquido saltou de R$ 900 mil em

1995 para R$ 41,5 milhões em 1999. Atua em vários setores de mercado

como no ABC, Jardins, Chácara Klabin e Mooca, mas a maior parte das

obras e investimentos da empresa está localizada no eixo da Avenida

Nova Faria Lima.

o casamento das duas empresas se deu justamente na época do início da

Operação Urbana Faria Lima, no qual a Cyrella tinha grande interesse.

Ela já vinha incorporando conjuntos de edifícios residenciais na Vila

Olímpia e a Operação Urbana ajudou muito.
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".J\. Brazii 'Reafty é uma empresa completamente
separada da Cyre{fa. 'Efafica mais como investidora.
financeíra e acaba não tendo tanta exposição. Usamos
mais o nome da Cyre{fa em termos de marketinq por ser
mais conhecida: .J\. motivação do gruyo é financeíra
yura. Q;uanto custa construír um prédío aqui e quanto
vai me dar de retorno. t assim. Se você me yerguntar
construír um prédio com mais charme ou mais retorno,
responderia maíor retorno sem dúvida: 'Por exemplo,
nós construímos o yrédío mais moderno da .J\.veníáa
:Faría Lima: 'Em frente à rua .J\.syásía. :Mas nós não
faríamos isso hoje. O terreno esta muíto caro."

Resumindo, a atuação do mercado imobiliário na região foi consoante

com a necessidade de atrair o capital transnacional e a produção do

espaço urbano e arquitetônico da Nova Cidade foi ditada pelo

consumidor internacional.

Do ponto de vista do Executivo, a aprovação do projeto Faria Lima em

1993, não difere em quase nada, em termos do padrão e estratégia

adotados, da aprovação de 1968. Sobre a atuação de Paulo Maluf, aliás,

Júlio Neves comenta em sua entrevista:

"aí entrou o Paulo :Ma{uf, viu. a maquete e saíu
fazendo. 'Ejá yedíu yara o Reinaldâo" ír derrubando as
casas, demoando (...)foí um trauma yara a cidade. Com
isso :Ma{ujgerou ofato consumado. 'Euma guerra. .."

o padrão da intervenção malufista também é comentado por Horácio

Galvanesi (entrevista 5)30:

29 refere-se ao Secretário de Obras e também de Vias Públicas de Paulo Maluf,
Reynaldo de Barros.
30 Arquiteto Horácio Galvanesi foi líder do movimento de moradores de Pinheiros, contra
a aprovação do projeto.

62



C'Joíum yrocesso muito violento. O :Mafuf vem e [ala
que em três meses faria a Avenídã. Houve uma
comoção em Pinheiros. Aí começou a ter a rnobilizaçâo. "

Segundo Horácio, Maluf não aprovou o projeto do jeito que quis, embora

tivesse a maioria na Câmara porque perdeu as condições políticas de

aprovar.

"O :Ma{uj yeráeu o time: Se o JÚCío tNeves tívesse
anunciado simplesmente uma avenida e não o
meqaprojeto imobiliário que anunciou, eles tinham.
feíto. Se não fosse o Reinaldão anunciar do jeíto que
anunciou; nínguém tería se mexido. 'E{esyeráeram o
tíme de executar tudo rapidamente e ficaram com o
abacaxi na mão".

Esta foi a estratégia do fato consumado para pressionar a aprovação: a

avenida começou a ser construída, sem aprovação da lei de operação

urbana, com base no antigo traçado definido pela lei aprovada em 1968,

por decurso de prazo. Com relação à negociação do projeto de lei da

Operação Urbana, Paulo Maluf sai de cena e "nomeia" Júlio Neves como

seu "representante': para conversar com os moradores descontentes, por

longo período de dois anos, na Câmara dos Vereadores. De qualquer

modo, usou a seu favor, a maioria que dispunha na Câmara".

No discurso do próprio lobista, Júlio Neves:

"...sím afeuém yrecÍSava assumír o tíroteío. :Mas ifoíJ
uma guerra santa. O meu projeto foí aprovado na
Câmara yor 55 a zero. Nuncà em Sâo Paufo um projeto

31 eram ao todo 55 vereadores, sendo de oposição 13 do PT, 2 do PC do B, 1 do PDT, 4
ou 5 do PSDB, 1 ou 2 do PMDB, 1 do PL e da situação 20 do PPB, 2 do PTB, 3 ou 4
do PSDB, 3 ou 4 do PMDB, 3 do PL. No mínimo a situação sempre tinha maioria
simples. Para o caso específico de legislação urbanística, a lei orgânica do município
define a necessidade de aprovação com 3/5, que corresponde a 33 vereadores.
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de zoneamento foí aprovado por unanimidade com a
presença de todos. Porque nós fizemos um trabalho com
todos ospartíáos explicando um por um. T. aospoucos
consequimos convencer todo mundo. Tivemos que fazer
af8umas concessões, ,tá certo, mas era o jeíto de fazer .
.J\s concessões feítas foram muíto mais no sentido de
r~syeítar áreas de af8uns bairros" 32

A população se revoltou contra essa opção,

"uma coisa era o projeto de extensão dá avenida; que
exístía desde 68, mas era só um projeto viário. O quefoí
apresentado em 93 era um yrojeto de operação urbana
que derrubava quarteírões ínteíros, além. dá extensão
dá avenida:" (3forácío (jafvanesí).

Do ponto de vista da gestão, o município sob o domínio malufista,

abandonou as políticas distributivas que vinham sendo implementadas

pela administração anterior, em favor da produção da pequena cidade

global33
. Parece nesse caso, que a diferença, ou a mudança, em relação

ao padrão tradicional autoritário, adotado pela ditadura militar, foi

apenas do discurso que ° justifica: modernidade na parceria, dentro da

democracia. Ao apresentar o projeto à sociedade, através da mídia no

início de sua gestão, Paulo Maluf diz

"Chegou a hora de pensar grande. Vai ser a maior
obra da cidade de São Paulo. É a 5a Avenida
construída na região sul" (FSP de 28/01/93) 34.

32refere-seà exclusão de parte da zona de uso Z9, na Vila Olímpia, do perímetro da
Operação, assim como parte do Jardim Paulistano, tombado pelo Condephaat.
33 Ver FIX, 1996.
34A sa Avenida em Nova York, é uma das mais famosas no mundo. No centro de
Manhattan, concentra grandes edifícios comerciais, hotéis, restaurantes de alto padrão.
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A idéia de estender a avenida de Pinheiros a Berrini, ficando a via com 5

km. de extensão, era passada com o discurso do Executivo de realizar a

obra sem gastar nada!

"Eu quero fazer esta obra sem custo para
prefeituran (Reynaldo de Barros, FSP 28/01/93).

E isso através da venda de potencial adicional, negociando o direito de

construir acima do permitido pela lei de zoneamento. Maluf afirmava na

imprensa

"a gente loteia o céu. E, como bom libanês,
cobran (FSP 28/10/93) .

No legislativo, apesar da redemocratização do país e do reforço ao seu

poder estabelecido na Constituição de 1989 e na Lei Orgânica do

Município de São Paulo de 1991, a negociação embora longa, não surtiu

efeitos desejados e não foi muito diferente da aprovação por decurso de

prazo em 1968. Isso porque, de um lado Maluf tinha maioria na Câmara e

de outro, precisando de alguns votos para completar os 3/5 necessários a

aprovação do projeto, substituiu o decurso de prazo pelo fato consumado.

E enquanto a Câmara discutia o projeto de operação urbana, e a

população se organizava em movimentos contrários, a avenida já estava

sendo aberta, com base na lei de 1968. Foram dois anos de intensa

guerra, e no final a vitória foi do Executivo.

Na opinião de Maurício Faria, vereador de oposição a Maluf.

"o saldo que ficou foí yequeno. Na neqociação
consequimos tírar a Z9 dá Yífa Oiimpia dá área dá
operação. Inclusive [ui eu que intermediei. :Joí muíto
d"ifící{yara o movímento aceítar aqueia neqociação.
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Nós estávamos derrotados, mas foí yossíve{ salvar
a(guma coísa. :foí o que deu".

Outro ponto importante é que na Lei de Operação Interligada, o

Legislativo delegou ao Executivo, através da CNLU, a prerrogativa de

aprovar as propostas de alteração de zoneamento. A CNLU, acaba por

"legislar" sobre a matéria, a medida que decide alterações caso a caso,

dentro do perímetro da operação. E nem sequer dispõe de representação

legislativa, é uma comissão ligada ao executivo, com representantes da

sociedade civi I.

A lei em seu artigo 16° estabelece que os proprietários de imóveis

contidos no perímetro poderão apresentar propostas de alteração dos

parâmetros de uso, ocupação e aproveitamento do solo que serão

submetidas a SEMPLA, para aprovação da CNLU, após análise, caso a

caso, do Grupo de Trabalho formado por técnicos da SEMPLA e da

EMURB. A aprovação final pela CNLU deverá ser efetuada com base nos

parâmetros estabelecidos na lei e na avaliação monetária do benefício. O

valor da contrapartida financeira corresponde a um percentual desse

benefício.

Como vimos anteriormente a composição desta comissão denota

problemas de representação: inicialmente, não há representação do

Legislativo; a sociedade civil está sub-representada em relação ao

Executivo; dentro da representação da sociedade civil predominam os

interesses dos incorporadores, ficando os moradores com apenas 1 voto.

Essa será uma questão fundamental na análise do processo de

aprovação das propostas de Operação Urbana, discutido no próximo

capítulo.
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Por hora, analisando a formulação da política, cabe indicar quanto aos

moradores que a representação de seus interesses específicos encontrou

canal na Câmara, entre os vereadores de oposição ao Maluf e na mídia.

Segundo Fix 1996, a atuação de defesa desses interesses não foi

monolítica. Parte deles, os desapropriados, se preocupava com o valor

das indenizações. Outra parcela, dos que permaneceriam na região após

a obra, estava mais preocupada em manter inalterada a qualidade de vida

local do bairro, impedindo a sua descaracterização.

A diretriz da Avenida atravessava bairros de classe média, que tinham

entre os seus moradores profissionais liberais, como engenheiro,

arquitetos, advogados, jornalistas, ... , que logo se organizaram em

movimentos de oposição ao projeto. Os dois mais importantes deles eram

liderados por arquitetos - Vila Olímpia Viva, pelo arquiteto Ziegbert

Zanetttini e Pinheiros Vivo, pelo arquiteto Horácio Galvanesi. Apesar

disso, os movimentos não incomodavam as obras em andamento, sendo

neste sentido, ignorados pelo Executivo.

Nas palavras de Horácio, do Movimento Pinheiros Vivo:

"Éramos uma yoyufação com raízes fortes no bairro e
também. com granáe capacidade de argumentação e
compreensão sociôiogos, arquítetos, )U1ZeS,
historiadores ...yessoas com clareza tios seus direitos e
com a capacidade de ver a cidade inciusive
urbanisticamente. Nôs sahiamos que aquela forma de
intervençâo sería monstruosa"
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Ainda Horácio,

"'ECesnão imaqinaram. o tipo de reação que íam ter yefa
frente. O movímento foi muíto críatívo e soube
articular diversos setores da sociedade"

A estratégia utilizada pelos movimentos foi estampar a polêmica nos

jornais e revistas de grande circulação local. E em torno da mídia foram

se formando os blocos dos contra e a favor. Por trás desses

posicionamentos, além dos interesses imediatos, estavam colocados

ideais de cidade. Para Horácio,

a :Nós tínhamos acesso à imprensa e soubemos coiocar a
coísa. roas as nossas ações consideravam. a questão de
como trabalhar a midia; de como yrovocar a
repercussão. 'E o estilo arrogante do :M.a{uf, do tipo saí
da frente, ajudou; despertou. o antaqonismo. 'ECesnão se
deram. conta que do fado de cá não estavam os mesmos
yo6res coitados dás .Águas Espraiadas>"

A FSP de 22/05/94, em matéria intitulada "Avenida vira 'cabo de guerra'

na cidade" , traça o perfil dos ideais, a partir do discurso dos opositores e

defensores, mobilizados pela ação dos movimentos.

OS OPOSITORES

OSCAR NIEMEYER (arquiteto, idealizador de
Brasília) " ... tra ta -se de transformar uma
área habitqcional num setor urbano diferente,
dinâmico, com a sua densidade imprevisível, seus
problemas de tráfego e poluição, sujeito - quem
sabe? às aventuras nocivas do poder

35 Refere-se aos favelados que foram removidos da beira do córrego das Águas
Espraiadas para a construção da avenida de fundo de vale, de mesmo nome, que liga a
Marginal do Rio Pinheiros à Washington Luiz e futuramente à Rodovia dos Imigrantes,
construída na gestão de Maluf. O despejo dos favelados foi muito traumático.
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imobiliário. Para mim, que sinto o problema
social mais importante, principalmente nessa fase
de desrespeito e falta de ética irreprimidos, a
solidariedade se impõe."

ANTONIOCÂNDIDO(professor de teoria literária da
USj>36) "o projeto é inoportuno. Não obedece a
prioridades sociais de São Paulo. Beneficia
setores das classes mais privilegiadas à custa de
perturbar uma comunidade que está vivendo em boas
condições de equilíbrio urbano"

FÁBIO KONDERCOMPARATO (professor de direito da
USP) " o artigo 10° da Lei Orgânica declara
que o Legislativo e o Executivo tomarão
inicia ti va de propor a convocação de plebisci tos
antes de proceder à discussão e aprovação de
obras de valor elevado ou que tenham impacto
ambiental. A obra da Faria Lima reúne condições
de aplicação do artigo 10°. É uma obra de custo
elevado e provoca impacto na medida que modifica
as condições de vida."

FÁBIO FELDMANN (deputado federal PSDB37)

" ... fazer uma obra sem ter Plano Diretor para a
cidade é um absurdo. Um empreendimento dessa
magnitude, e com impacto tão grande, deveria ter
mais discussão. A obra induz um tipo de
urbanização que eu acho questionável, além de
induzir também o uso do carro"

CELSOBASTOS (professor direito da PU~8 e diretor
do IBDC) "Existem áreas que estão sendo
desapropriadas sem necessidade. Isso chama-se
desapropriação por zona. É inconsti tucional. Não
tem interesse social. A primeira vista, a obra
não é prioritária porque limita-se a um trecho
específico da cidade. A solução para os problemas
de transporte urbano de São Paulo é o metrô. O
alcance da obra é imobiliário.

EMERSONKAPAZ (coordenador do PNBE39) "uma das
grandes prioridades esquecidas da administração

36 USP - Universidade de São Paulo
37 PSDB - Partido Social Democrata Brasileiro
36 PUC - Pontifícia Universidade Católica
39 PNBE - Pensamento Nacional das Bases Empresariais, deputado federal pelo PSDB,
hoje no PPS (ex-PCB). Pretende disputar eleições para prefeito em São Paulo.
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Paulo Maluf é a área social. Os problemas de
habitação popular, saúde e educação são grandes.
Priorizar essa obra com todas as demandas que
precisam ser cumpridas é muito polêmico"

OS DEFENSORES

ROBERTO DE ABREU SODRÉ (ex-governador e ex-
ministro) "A cidade de São Paulo cresce
desordenadamente e prevê-se um caos no seu
trânsito. Diante dessa previsão, não posso deixar
de ser favorável à abertura de vias que espremam
São Paulo. Portanto não se compreende uma avenida
coma a Faria Lima iniciar num largo e terminar em
outro, com ruas estreitas. O urbanista não pode
pensar no presente. Ele tem que pensar grande e
no futuro. É uma obra prioritária".

ROMEU CHAP CHAP (da Federação Internacional das
Profissões Imobiliárias) "não devemos perder
essa oportunidade de renovação urbana de toda
essa região. As duas regiões afetadas Vila
Olímpia e Pinheiros encontram-se abandonadas há
25 anos. A prefeitura deve induzir e incentivar a
iniciativa privada em áreas onde aconteçam
reurbanizações onde evidentemente haja
interesse para o capital privado."

ALFREDO MÁRIO SAVELLI (presidente do IE4o) "a
Faria Lima , com o potencial imobiliário que tem,
reúne condições de ser o estopim do processo de
operações urbanas de São Paulo. Hoje o trânsito é
uma calamidade, é precisa uma intervenção viária.
É uma obra importante dentro das muitas
prioridades em São Paulo."

ABRAM SZAJMAN (presidente da Federação do
Comércio do ESP41) "É evidente que tem que
haver a expansão das vias. Se vamos ter
desapropriações, em contrapartida vamos ter
geração de empregos com a ampliação da avenida.
Mas acho que a obra só tem que ser feita se for a
custo zero."

40 IE -Instituto de Engenharia
41 FECESP - Federação do Comércio do Estado de São Paulo

70



JOÃO DE SCANTIMBURGO(membro da ABL42) - " ela
vai dar vazão ao fluxo do trânsito acho
necessário o prolongamento. Se é prioritária é
outra coisa, mas que é necessária é.H

JOSÉ CARLOSDE FIGUEIREDO FERRAZ (ex-prefei to de
São Paulo entre 1971-1973) "Na suposição de que
as. desapropriações sejam justas e pontualmente
pagas, sou de opinião de que é obra necessária,
que já há muito deveria ter sido realizadaH

•

De acordo com Freiras e Di Giuseppe, 1993, podem ser identificadas

nesse debate duas visões antagônicas de cidade:

"nas palavras de Sorja, a visão "satânica" da grande cidade,
veiculada principalmente pela mídia e intelectualidade, que a vê
como portadora de problemas insolúveis; e a visão "prometéica",
difundida particularmente pelos atores políticos e econômicos,
fundamentada na constante promessa de progresso e
modernização." (p.1).

Entre os defensores do projeto, predomina a visão prometéica,

destacando a cidade do progresso, do desenvolvimento, sempre a exigir

soluções imediatas. Do lado dos opositores, uma identificação com o

bairro, com a identidade local, duramente construída ao longo de muitos

anos de cotidiano comum.

Aliás, a identidade com o bairro foi bastante explorada na campanha de

oposição na Câmara, como conta Horácio, do movimento de Pinheiros,

"Nôs críamos as comissões de velhinhas yara ír à
Câmara. .JÍs terças-feiras, a comissâo de Pínlieíros e às
quintas-feiras a da 1'ífa Olimpia: 'Eras iam. em todas as
sessões e em todos os gabínetes cobrar. :Nós criávamos
muítos fatos yofítícos que aumentavam a pressão. (...)
1'írou uma questão de cidade. Nâo ficou um questão

42 ABL - Academia Brasileira de Letras
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[ocalizada. J\s yessoas que maís discutiram. não eram
desapropriadas e não se discutiu. ayenas com quem ia
yerdér a casa. .J\ discussão é sobre a cidade que a gente
quer".

Em princípio, cada um desses agrupamentos de agentes tem seus

interesses particulares, mais ou menos conflitantes com os interesses dos

outros agrupamentos envolvidos no processo. A participação deles,

enquanto grupo ou isoladamente, como atores políticos, também é

diferenciada. Podemos citar a formação dos dois movimentos de bairro,

que nasceram a partir do projeto: Pinheiros Vivo e Vila Olímpia Viva.

Tais movimentos tentaram congregar vários interesses distintos - todos

os moradores, proprietários ou não proprietários, desapropriados ou não

desapropriados - em torno de uma visão de cidade, que se contrapunha à

visão de cidade dos autores do projeto - os empreendedores imobiliários,

aliados ao alto escalão do executivo municipal.

A estratégia de mobilização se deu pela explicitação dessas diferentes

visões, através da mídia, procurando ganhar força junto ao legislativo, que

aprovaria o projeto.

Assim, os fóruns de decisão institucionalizados foram : o executivo; o

legislativo; o judiciário e a sociedade civil organizada, isolados ou inter-

relacionados.

o processo de negociação que se estabeleceu durou aproximadamente

dois anos e os resultados finais - a lei aprovada - denotam a correlação

de forças que conseguiu se estabelecer. O projeto original foi

parcialmente alterado para atender algumas das reivindicações dos

movimentos de bairro. Modificações, entretanto, que ficaram muito aquém

do que era a expectativa original desses movimentos. Além disso as
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diferenças de interesses apresentadas pelos próprios moradores

acabaram minando a força do movimento como um todo. Dada a

estratégia do ietoconsumedo utilizada por Maluf, em determinado estágio

já avançado da obra, para o movimento Pinheiros Vivo o que contava era

lutar por valor justo de desapropriação. Para Vila Olímpia Viva ainda

restava esperança de mudar o projeto, já que o trator ainda não havia

atingido aquela região. Aqui os movimentos se dividem. Para Horácio, de

Pinheiros,

".Jt liístóría não está completamente contada. :Na
verdade, nós de Pinheiros nos retíramos e yaramos de
botar obstáculos. Porque do nosso fado, a obra já estava
ocorrendo, as casas já estavam caidas. 'Deíxamos de
briqar yara que o yessoa{ da vua Otimpia; que ainda
estava de pé, yuáesse neqociar vantaqens. (...) O
.7vtaurícío J'aría tinha muíto ctaro que tinhamos
esqotado quase todas as yossí6í{íáaáes e que o .7vta{ufía
ayrovar oprojeto de qualquer forma. 'Era melhor então
ayrovar com vantagens minimas do que deixar yassar
o rolo comyressor. .Jt iei exclui a Z9 da Operação
'Urbana. J'aría Lima: 'Essa era a condição da

, -"neqoctaçao.

Nesse embate ganhou o discurso prometéico, que de fato acabou apenas

justificando uma intervenção especulativa. E perdeu a cidade.

Quanto a esse aspecto, o vereador Maurício Faria faz autocrítica.

"Havia anos que estava em marclia um yrocesso reai de
transformação da atividade econômica. .Jt cidade
industriai sendo substituida yefo setor tercíárío. Nem o
governo Euiza Erundina; nem os movímentos socíaís
yrocuraram entender o que estava ocorrendo com a
cidade. Oyrocesso de surqimento de um novo centro do
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setor tercíárío, na :M.argína{Pinheiros e Berrini; não
foí uma conspiração da especulação imabiiiaría: Isso
corresponde a novas necessidades reais de atividades
empresariais. .Jlí vem o :M.a{uf com um urbanismo
reacíonárío e responde a essa grandé dinâmica da
cidade: a transformação de São Paulo em metropoie
tercíáría e o surgimento de um grande centro de
escritôrios e serviços na :M.argína{ Pinneiros e .Jtguas
Espraiadas . .Jl questão é que,yara o bem da cidade, esta
necessidade devia ter sido respondida com um yrojeto
urbanistico de outro tipo - com esyaço yúbfíco,
transporte yúbfíco, com acessibilidade, com
corurapartidas adequadas. :Jazer desse centro novo um
eiemento de financíamento da cidade. Esta yodéría ter
sido a nossa íntervenção. :M.as,acho que a esquerda tem
dificuldade em analisar o mercado. (porque) o yrojeto
do Iúlio Neves nega o esyaço yubfíco, sem critérios de
desenho urbano, é um yrojeto que apenas oferta direito
adicionai de construir, um yrojeto realizado yefas
forças de mercado em estado bruto, espontâneo, sem
crítérío urbanistico. "

Neste capítulo, pudemos avaliar comparativamente como se deram os

processos de aprovação das leis de execução da Avenida Faria Lima em

São Paulo em 1968 e em 1993. Acompanhamos também a aprovação da

Operação Urbana, em 1995.

É importante reter que, apesar de se tratar de momentos históricos muito

semelhantes, o padrão de intervenção foi muito semelhante: autoritário e

centralizado. As estratégias utilizadas para aprovação foram em 1968, o

decurso de prazo e em 1993, o fato consumado.

Apesar das nuances apontadas, como a mobilização da classe média

contra o projeto, que adiou a decisão por dois anos, do ponto de vista da
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relação Executivo-sociedade, se repetiu o padrão c1ientelista e

patrimonialista. Na relação Executivo-Legislativo, foi mantido o pacto

homologatório.
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CAPíTULO 111

A BilHETERIA: RESULTADOS OBTIDOS NA
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO

Neste capítulo são analisados os resultados obtidos com a Operação

Urbana Faria Lima. De um lado, do ponto de vista técnico, avaliando

urbanística e financeiramente as propostas aprovadas em seu conjunto.

De outro, do ponto de vista político, analisando as condições de

aprovação nas reuniões da CNLU. As informações utilizadas foram

compiladas pela Secretaria Municipal do Planejamento, sendo a maior

parte atualizada até dezembro de 199943.

o discurso predominante nos relatórios técnicos e nas apresentações

públicas dos programas de parceria com a iniciativa privada - tanto

Operações Urbanas como Operações Interligadas - é que seriam

instrumentos inovadores de política urbana. A inovação estaria tanto na

gestão quanto no financiamento das políticas urbanas.

Do ponto de vista da gestão, a operação urbana estaria substituindo a

aplicação do zoneamento global funcional" pela análise urbanística caso

a caso, o que pretensamente possibilitaria maior "adequação" do uso e

ocupação do solo urbano às reais condições de sua localização. Além

disso, também permitiria maior participação dos atores envolvidos - como

43 Secretaria Municipal do Planejamento. A Operação Urbana Faria Uma - relatório dos
resultados obtidos: agosto de 1995 a dezembro de 1999. São Paulo. Suplemento Diário
Oficial do Município de São Paulo, 24 fev 2000. Secretaria Municipal do Planejamento.
Operações Interligadas e Programa Direito à Moradia - 1988 a 1998 (relatório interno do
GT-OI). Atas e pronunciamentos da CNLU (relatórios internos).
44 Leqlslação urbanística em vigor na cidade de São Paulo, que divide o território em
zonas de uso típicas, definidas por usos e intensidades de uso permitidos e proibidos.
Assim, por exemplo, há a zona de uso Z1, típica de bairros residenciais horizontais de
alto padrão como os Jardins ou a zona de uso Z4, de uso misto de alta densidade,
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os empresários, os técnicos da administração e os moradores - na

definição do espaço construído resultante.

De outro lado, do ponto de vista financeiro, a parceria com a iniciativa

privada, fundamental para alavancar recursos para o financiamento de

obras urbanas, que de outra forma não poderiam ser executadas. Além

disso, seriam programas nos quais o poder público estaria resgatando,

ainda que parcialmente, a valorização imobiliária gerada pela concessão

de parâmetros urbanísticos pela lei de zoneamento". E isso teria um

efeito redistributivo.

Outro aspecto do discurso oficial, particularmente aplicável às operações

urbanas é aquele que as identifica com um projeto estratégico, capaz de

permitir a renovação ou requalificação de determinadas regiões da

cidade. A partir da coordenação de interesses públicos e privados - de

outra forma dispersos - em função da consecução de objetivo comum.

Nas palavras de Júlio Neves,

"é impossivei hoje fazer qualquer coísa sem yarcería.
Nem. o governo consegue e nem o investidor imobiiiario.
'Você tem que fazer que o investidor se ocuye também.
do trato dos esyaçosyú6ucos."

permitindo usos residenciais e comerciais verticais e densos como o bairro do Itaim, ou
ainda as zonas de uso industriais, que proíbem a instalação de outros usos.
4S Hoje na cidade, a lei de zoneamento define zonas de uso com diferentes coeficientes
de aproveitamento, ou seja, permite que diferentes lotes urbanos sejam aproveitados de
forma diferenciadas. Assim por exemplo: o lote 1 está de um lado da rua numa zona de
uso 22, onde o máximo que pode ser construído pelo zoneamento é 1 vez a área do
lote, enquanto que o lote 2, do outro lado da mesma rua, está numa zona de uso Z4,
onde é permitido que se construa 4 vezes a área do lote. Obviamente o lote 2 é mais
valorizado do que o lote 1 e essa valorização se deve apenas a uma normatização,
agraciada ao proprietário do lote que não precisa pagar nada por isso. Com a Operação
Interligada ou Urbana, essa poSSibilidadede construir mais é cobrada.
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Ou ainda para Maurício Faria,

".J\soperações urbanas dizem. respeito a áreas amplas,
yerímetros de varias quarteírões na cidade. São
mecanismos internacionaimente conhecidos. (...) se
existe uma {egísfação restritiva; vamos admitir Ieis
mais yerm1SStvas, desde que o impacto sobre a
infraestrutura urbana e a valorização imobuuiria
resultantes desta yermíssívíáadé sejam reembolsados à
sociedade. 'Todossabem. que o valor do soto urbano está
fígado ao direito de construir viqente yara aquele iote
ou aquela. área. t (...)yrogressísta que exísta um
mecanísmo de captura. de yarte dessa mais valia.
imobiiiaria (...) foí um yasso adiante em termos do
fínancíamento da cidade, cobrando yarte da.
valorização imobiiiaria yroyorcíanada peta aiteraçâo
da {egísCaçãourbanistica:"

De fato, uma análise mais detalhada da aplicação desses instrumentos,

pode levantar outras hipóteses. Conforme Santos 1989, a fase de

implementação de uma política pública é formulação em processo e

portanto as condições de sua implantação estão dadas pela acomodação

política de todos os interesses em jogo. Assim, a análise que se segue vai

demonstrar em que medida ocorreu essa acomodação, particularmente

considerando a interface entre os grupos sociais afetados com sua

capacidade de participação. No caso os incorporadores e os moradores

dos bairros atingidos, em relação ao aparelho de Estado. Por outro lado,

partindo da observação dos casos específicos que foram objeto de

apreciação e aprovação na CNLU, procuramos apontar quem ganha e

quem perde, bem como identificar a existência de grupos alijados do

processo decisório. Em muitos casos, a representação de interesses

extrapolou o fórum da CNLU - canal institucionalizado para as discussões

- e os grupos sub-representados desenvolveram algumas estratégias de

superação dessa sub-representação.
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OS RESULTADOS COMPARADOS DA OPERAÇÃO URBANA
FARIA LIMA E DAS OPERAÇÕES INTERLIGADAS

o texto a seguir analisa comparativamente os resultados obtidos pela Lei

11.732/95 Operação Urbana Faria Lima, em 4 anos e % de aplicação e

pelas Leis 10.209/88 e 11.773/95 - que estabeleceram as regras de

implementação das Operações Interligadas até novembro de 199746, em

10 anos de aplicação.

A partir das informações contidas nos QUADRO 1 - Operação Urbana

Faria Lima: Propostas Protocoladas e Aprovadas e QUADRO 2 -

Operações Interligadas: Relatório Geral, podemos observar o interesse

demonstrado pelo mercado imobiliário nos dois programas. A compra de

exceções na Operação Urbana Faria Lima - OU/FL representou um total

de 120 propostas protocoladas - 16 ao ano - sendo 72 delas aprovadas.

Já nas Operações Interligadas - OI o interesse do mercado foi

representado por 834 propostas protocoladas - 83,4 ao ano - das quais

313 foram aprovadas.

Sobre a área adicional concedida, na OU/FL, a média anual é de 86,7 mil

rrf! ou 5,7 mil rn2 em cada proposta aprovada. Nas OI, a média anual

corresponde a 85,7 mil rn2 e a 2,7 mil m2 em cada proposta aprovada.

46 Como visto anteriormente, nesta data o Ministério Público entra com ação direta de
inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e consegue, depois de alguma negociação,
obter liminar que paralisa o andamento das análises e aprovações de Operações
Interligadas, até julgamento do mérito.
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QUADRO 1

Operação Urbana Faria Lima - Propostas Protocoladas e Aprovadas

1995 18 4 22.650,92 8.387.149,54 4.558.233,45 7,23%

1997 19 19 119.886,93 31.008.050,22 16.852.201,21 26,72%

1999 21 19 119.225,84 37.369.966,90 20.309.764,62 32,20%

TOTAL 120 72 388.636,66 116.053.512,60 63.072.561,19 100,00%

fonte: SEMPLAlOEPLANOIAP, 2000

1 US$ dez 99 = R$ 1,84



QUADRO 2

Operações Interligadas - Relatório Geral

Propostas Protocoladas
Propostas Aprovadas
Desistências e Indeferimentos

834
313
248

HIS - habitações de interesse social - obtidas
HIS obtidas por proposta aprovada

11.102
35,47

Contrapartida Aprovada US$
Contrapartida média por proposta aprovada US$
valor médio da HIS US$

122.498.606,84
391.369,35

11.033,92

Área Concedida Adicional m2

Área Concedida Adicional média por proposta aprovada m2

Área Concedida Adicional em média US$/m2

Área Concedida Adicional por HIS m2

total de m2 de HIS
Área Concedida Adicional por m2 de HIS

857.424,12
2.739,37
$142,87

77,23
458.827,56

1,87

fonte: SEMPLAlOEPLANO, 1999



Isso indica uma diferença de porte entre os empreendimentos planejados:

na Faria Lima, num perímetro restrito, os projetos aprovados consumiram

em média, o mesmo estoque de área adicional anual das OI, sendo o

dobro a média de estoque utilizado em cada projeto.

Em termos dos valores arrecadados, nos quatro anos e meio de OU/FL as

contrapartidas correspondem a US$ 14 milhões/ano, em média US$ 871

mil por proposta aprovada. Já nos dez anos de OI, a média anual foi de

US$ 12 milhões, sendo que cada proposta pagou, em média, US$ 391

mil. Portanto, o valor médio na OU/FL é mais que o dobro do valor médio

das OI. Na OU/FL o valor médio de cada ~ adicional foi de US$ 162

contra US$ 143 nas OI.

Para o caso das Operações Interligadas, o programa obteve em média 1,1

mil HIS47 a cada ano. Por proposta aprovada, a contrapartida média foi

de 35 HIS e cada HIS custou em média US$ 11 mil.

Sobre os aspectos urbanísticos da aplicação das leis, eles podem ser

observados nos QUADROS 3 - Operações Interligadas: Relatório

Geral por zona de uso e QUADRO 4 - Operações Interligadas:

Relatório Geral por uso concedido. Quanto às zonas de uso, a maior

atratividade recai sobre a Z2, em primeiro lugar porque se trata da maior

zona em extensão no município, quase 70%, mas também dadas as suas

características de intensidade de ocupação, que permitem construir

apenas uma vez a área do lote. Depois vêm as zonas de uso Z18 , Z17 e

o corredor Z8CR4, seguidos das Z1 e Z3. As zonas de uso Z18 e Z17,

assim como a Z13 e Z10 são zonas de uso ditas de transição, entre as Z1

(estritamente residenciais) e as outras zonas de uso. Por isso exercem

grande atratividade no mercado imobiliário, principalmente para a

47 HIS - habitações de interesse social
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QUADRO 3

Operações Interligadas - Relatório Geral - por zona de uso

zona uso número de % aca m2 %

fonte: SEMPLAlDEPLANO, 1999 aca = área construída adicional



QUADRO 4

Operações Interligadas - Relatório Geral - por uso concedido

atividades corredor de uso Z8CR1 • 7 2,24% 288,29 0,03% 41,18 808.532,12 0,66% 115.504,59

sho center 8 2,56% 142.063,28 16,57% 17.757,91 18.952.91 89 15,47% 2.369.114,49

fonte: SEMPLAlDEPLANO, 1999

* atividades de comércio e serviços
pouco geradoras de incômodo

aca = área construída adicional



construção de edifícios de apartamentos, que "vendem a vista" para a Z1

horizontal.

As maiores contrapartidas por proposta estão localizadas na zona de uso

Z6, industrial, provavelmente no Brooklyn, próximo da marginal do Rio

Pinheiros, região de grande atração para empreendimentos de maior

porte, como shopping centers e centros empresariais. É também alta na

zona de uso Z8, representando nesse caso o shopping center que está

sendo construído na marginal Pinheiros, próximo ao parque Villa Lobos.

No caso da Operação Urbana Faria Lima, a grande maioria de casos está

localizada na Z2, com 69 das 120 propostas protocoladas e 47 propostas

de um total de 72 aprovadas.

No tocante aos usos concedidos, nas Operações Interligadas, os mais

procurados foram os residenciais verticais, seguidos pelos escritórios e

postos de gasolina. No caso dos postos de gasolina, a solicitação mais

comum é a "correção" 48dalegislação, que propõe reserva de mercado:

um posto de gasolina não pode ser instalado a distâncias determinadas

de outro posto de gasolina. Tais distâncias variam de acordo com a zona

de uso onde está localizado, por exemplo, 500 m. no caso da Z2.

Portanto, o que se busca é a permissão para a instalação desse uso, a

despeito da distância mínima exigida. Outra solicitação freqüente no caso

de postos de gasolina é a permissão para uso misto no mesmo lote, como

por exemplo posto de abastecimento e loja de conveniência - ilegal do

48 embora esta legislação de "reserva de mercado" para postos de abastecimento, criada
em época da crise do petróleo, não faça o menor sentido em período de incentivo à
concorrência, e a despeito da tentativa do Executivo de submeter alteração ao
Legislativo, ela se mantém.
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ponto de vista da lei de zoneamento". Os usos mais caros foram os

shopping centers e os centros empresariais, que também incluem

shopping centers além dos outros serviços como escritórios ou hotéis. Os

usos que mais utilizaram ~ adicionais foram novamente os shopping

centers e os usos residenciais verticais, seguidos pelos escritórios.

Já na Operação Urbana Faria Lima, a análise desse aspecto é função dos

dois perímetros diferenciados de aplicação estabelecidos na lei, que têm

regras diferenciadas para venda de estoque: a área diretamente

beneficiada - lindeira à avenida, dividida em cinco subperímetros - e a

área indiretamente beneficiada, nas quadras mais afastadas da avenida.

Quando comparamos o interesse do mercado imobiliário, se consideradas

essas áreas pré-definidas, através dos dados demonstrados nos

QUADROS 5A e 5B - Operação Urbana Faria Lima: Propostas

Protocoladas e Aprovadas para Área Diretamente Beneficiada e para

Áreas Indiretamente Beneficiada, podemos afirmar que a área

indiretamente beneficiada é campeã do interesse com 87 projetos

protocolados, 72,5% do total, ficando a área diretamente beneficiada com

33 propostas ou 27,5%. Dentre as propostas aprovadas, a área indireta

tem 70% e a direta 30%. De fato, em extensão, a área indiretamente

beneficiada é bem maior, mas esse comportamento talvez possa ser

também explicado pelo valor da contrapartida. A média de valor de cada

~ de área concedida adicional na área direta corresponde a US$ 190 e

na área indireta à US$ 136.

49 A legislação de zoneamento é funcional, tanto do ponto de vista da tipologia de zonas
de uso criadas - estreitamente residenciais, estritamente industriais, estritamente
horizontais, ..., quanto do ponto de vista do uso no lote.
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QUADR05A
Operação Urbana Faria Lima - Propostas Protocoladas e Aprovadas - Área Diretamente Beneficiada

1995 5 15,15% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1997 5 15,15% 7 31,82% 51.022,89 28,21% 15.952.308,75 24,42%

1999 6 18,18% 4 18,18% 75.525,53 41,76% 25.112.164,90 38,45%

TOTAL 33 100,00% 22 100,00% 180.840,91 100,00% 65.312.315,78 100,00%

fonte: SEMPWDEPLANOIAP, 2000
(*) 1 UFiR dez99 = R$ 0,977 US$ 1,00 = R$ 1,84



QUADR05B
Operação Urbana Faria Lima - Propostas Protocoladas e Aprovadas - Área Indiretamente Beneficiada

1995 13 14,94% 4 8,00% 22.650,92 10,90% 8.584.595,23 16,05%

1997 14 16,09% 12 24,00% 68.864,04 33,14% 15.785.716,04 29,52%

1999 15 17,24% 15 30,00% 43.700,31 21,03% 13.137.545,34 24,57%

TOTAL 87 50 100,00% 207.795,75 100,00% 53.473.265,18 100,00%

fonte: SEMPLAlDEPLANOIAP, 2000

(*) 1 UFiR dez99 = R$ 0,977 US$ 1,00 = R$ 1,84



Isso acontece porque a contrapartida é cobrada de forma diferente nas

duas áreas. Na área diretamente beneficiada o valor é estabelecido por

uma Tabela constante da Lei 11.732/95 reproduzida a seguir, TABELA -

Operação Urbana Faria Lima: Tabela de Valores de Conversão de

Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - em m2
,

que fixa a quantidade de nj adicionais a serem trocados, por um CEPAC,

cujo valor é periodicamente definido pela CNLU. Na área indiretamente

beneficiada, os valores de contrapartida são avaliados caso a caso,

através de um laudo de avaliação, encaminhado com o projeto, e

negociados com o proponente para posteriormente serem apreciados e

aprovados pela CNLU.

Isso significa que a lei tinha intenção de estabelecer maior controle sobre

a área direta, e definir a priori a quantidade de nY a serem trocados por

CEPAC em cada subperímetro. Na área indireta haveria maior liberdade

de negociação, tanto do valor quanto da exceção concedida.

Inicialmente, para ilustrar, propomos um exemplo de utilização da tabela

anexada à lei: hoje o CEPAC vale R$ 750,0050 e, por hipótese, o

interessado que quiser comprar rrr adicionais no subperímetro Itaim para

construir um prédio de escritórios, deverá trocar cada CEPAC ou R$

750,00 por 1,50 rrr. Assim pagará por cada rrr adicional que comprar R$

750,00/1,5 ou seja R$ 500,00. O QUADRO 6 - Operação Urbana Faria

Lima: Valor do m2 adicional de construção para CEPAC = R$ 750,00,

demonstra todos valores derrr' de área computável adicional, resultantes

da aplicação da tabela, para o valor atual de CEPAC de R$ 750,00.

50 valor definido por Resolução SEMPLAlCNLU 118/99.
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TABELA ANEXADA À LEI 11.732195

Operação Urbana Faria Lima - Tabela de Valores de Conversão de Certificados de

Potencial Adiconal de Construção - CEPAC em m2

subperímetro zonas

de uso

equivalência de 1 CEPAC em m2

de área de construção computável

comlserv R2.02

equivalência de 1 CEPAC

em m2 de área de construção

computável para ocupação
no térreo

(acima de 50% até 70%)

equivalência de 1 CEPAC em m2 de área

de terreno referente à mudança de uso

(com ou sem outorga de potencial adicionai)

comlserv habitação multifamiliar
corredor ZaCR1.1 R2.02 R3.01R3.01

1.PINHEIROS Z2 4,00 4,50 5,00 2,50 4,00 4,5 5,00

2.ITAIM Z2 1,50 1,80 2,20 1,00

3.VILA OlÍMPIA frente JK 2,00 3,00 1,3 2,00 3,00

4.VILA FUNCHAL Z2JZ3 4,00 5,00 6,00 2,50
Z4 4,00 5,00 6,00

5. UBERABA Z2 4,00 6,00

fonte: Lei 11.732/95



QUADRO 6
Operação Urbana Faria tlma- Valor do m2 Adicional de Construção para CEPAC = R$ 750,00

zonas valor do m2 de área adicional valor do m2 de área valor do m2 de terreno para mudança uso
subperlmetro de uso adicional no térreo com/serv habitação multifamiliar

com/serv R2.02 R3.01 corredor Z8CR1.1 R2.02 R3.01

1.PINHEIROS Z2 187,50 166,67 150,00 300,00 187,50 166,67 150,00

2.ITAIM Z2 500,00 416,67 340,91 750,00

3.VILA OLíMPIA frente JK 375,00 250,00 576,92 375,00 250,00

4.VILA FUNCHAL Z2/Z3 187,50 150,00 125,00 300,00
Z4 187,50 150,00 125,00

5. UBERABA Z2 187,50 125,00

fonte: Lei 11.732/95
Resolução SEMPLAlCNLU 118/99, 1 CEPAC =R$ 750,00



Tomando o QUADRO 6, podemos concluir que o uso mais barato em

todos subperímetros é o residencial. O mais caro deles é o comércio e

serviços no Itaim. Podemos observar melhor a influência desses valores

predeterminados, a partir dos resultados obtidos.

Quanto ao volume total de área adicional consumido, corresponde a 181

mil ~ na área diretamente beneficiada e à 207 mil ~ na área

indiretamente beneficiada. Na área direta, a quantidade média de ~

adicionais negociada em cada proposta é o dobro daquela observada na

área indireta, respectivamente 8.200 ~ e 4.100 ~. Isso nos indica que

os empreendimentos lindeiros à avenida têm maior porte que os

restantes.

A seguir , os QUADROS 7A e 7B - Operação Urbana Faria Lima:

Propostas Aprovadas na Área Diretamente Beneficiada por Zona de

Uso e Uso e Operação Urbana Faria Lima: Propostas Aprovadas na

Área Indiretamente Beneficiada por Zona de Uso e Uso, apresentam

as propostas aprovadas de acordo com a zona de uso onde estão

localizadas e de segundo o tipo de uso concedido, separadas também

em área direta e indireta. Além disso incluem o potencial adicional

negociado em cada proposta, bem como a relação desse potencial

adicional com a área total construída em cada empreendimento.

Finalmente, apresentam a indicação da reunião da CNLU na qual cada

proposta foi aprovada, com a data e observações sobre a aprovação -

unanimidade, votos contrários e abstenções.

Na área direta, a maioria das propostas aprovadas se encontra na zona

de uso Z2, sendo o uso mais solicitado, o não residencial. Isso não é de

se estranhar, considerando a vocação da região lindeira à avenida, bem

como o limitante coeficiente de aproveitamento igual a 1 vez a área do
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QUADR07A

Operação Urbana Faria Lima - Propostas Aprovadas na Área Diretamente Beneficiada por Zona de Uso e Uso

interessado subperimetro zona uso uso aca actotal aca/actotal aprova ão obs.

7 Vendome ITAIM Z8200 shop/escr 31.366,00 91.317,60 2,91 28' RE-07/12/95 unanimidade
10 Palmares PINHEIROS Z8CRl escola 2.540,98 8.729,33 3,44 66' RO- 28/03/96 unanimidade
17 Sinlra Part S/C LIda ITAIM Z9 comércio uso 67' RO-25/04/96 unanimidade
22 Inpar Incorp VILA FUNCHAL Z3 escritórios 1.200,00 5.345,87 4,45 67' RO-25/04/96 unanimidade
33 Twin S/A UBERABA Z2 residencial 4.088,28 9.183,30 2,25 71' RO-07/11/96 unanimidade
34 Twin S/A UBERABA Z2 residencial 4.705,56 10.519,57 2,24 71' RO-07/11 /96 unanimidade

19 Grupo Ache PINHEIROS Z8CR1 sede adrn 14.166,00 35.914,50 2,54 79' RO-27/11/97 unanimidade
40 Carmem Brasiliense PINHEIROS Z8CR1/Z2 comércio uso 237,10 78' RO-09/10/97 unanimidade
46 Barbara Eng UBERABA Z2 residencial 4.257,42 10.243,00 2,41 75' RO-15/05/97 unanimidade
59 Inpar Incorp VILA OlÍMPIA Z9 residencial 8.205,00 19.692,00 2,40 76' RO-26/06/97 unanimidade
62 Birmann VILA OlÍMPIA Z2 escritórios 16.125,70 44.292,27 2,75 80' RO-18/12/97 unanimidade
63 Serplan PINHEIROS Z2 escritórios 3.825,00 9.480,00 2,48 79' RO-27111/97 unanimidade
70 Jafel Say UBERABA Z2 residencial 4.443,.60 9.468,84 2,13 80' RO-18/12/97 unanimidade

36 Edgard Ortiz ITAIM Z2 com/serviços 4.490,67 9.759,83 2,17 85' RO-06/08/98 2contra
41 Alberto Arm Forte ITAIM Z2 posto 0,00 1.441,51 88' RO-12111/98 1abs
51 Mario Teixeira Freitas ITAIM Z2 uso misto 0,00 742,20 40' RE-26/12198 1contra 1abs
82 Arlete crcero Sá PINHEIROS Z2 serviços 2.397,00 6.055,00 2,53 37' RE-27/08/98 2abs
83 TPA Empr e Constr PINHEIROS Z2 serviços 3.504,00 8.115,00 2,32 37' RE-27/08/98 unanimidade

80 Inpar Incorp VILA FUNCHAL Z2 comércio 37.300,50 89.521,20 2,40 95' RO-19/08/99 1abs
86 Brasil Realty ITAIM Z2 escritórios 20.754,00 53.830,02 2,59 90' RO-14/01 /99 unanimidade
90 Bradelear Emp LIda VILA OlÍMPIA Z9 comércio 13.425,00 64.054,00 4,77 97' RO-02l12199 1abs

113 Bueno Netto Imob PINHEIROS Z8CR1 serviços 4.046,03 9.957,84 2,46 94' RO-22107/99 unanimidade

RO = Reunião Ordinária da CNLU e RE - Reunião Extraordinária da CNLU

fonte: SEMPLAlDEPLANO/AP, 2000 aca - área construída adicional e actatal - área construída total

actotal- calculada sobre a área computável multiplicada por 1,8.



QUADR07B 1/.1.
Operação Urbana Faria Lima - Propostas Aprovadas na Área Indiretamente Beneficiada por Zona de Uso e Uso

interessado bairro zona uso uso aea aetotal aea/aetotal aprova ão obs.

1 Capei Emp. Imob. ITAIM Z2 residencial 4.192,70 15.194,40 3,62 24' RE-18/05/95 unanimidade

2 Ponder e Malik ITAIM Z2 residencial 3.210,54 13.446,26 4,19 25' RE-17105/95 unanimidade

3 Lourenço Chofi JD PAULISTANO Z8CR3 escritórios 2.572,56 5.781.24 2,25 61' RO-14/09/95 unanimidade

14 Ka lart LIda. PINHEIROS Z2 escritórios 12.675,12 39.111,81 3,09 63' RO-19/05/95 unanimidade

5 Fábi~Goldman IBIRAPUERA Zl residencial 4.775,19 11.490,00 2,41 66' RO-28/03/96 unanimidade

11 Luan Agrícola ITAIM Z2 residencial 4.889,63 15.880,31 3,25 76' RO-26/06/97 unanimidade

12 Constr Kauffmann ITAIM Z2 escritórios 11.039,10 26.493,84 2,40 30' RE-ll/07/96 unanimidade

15 Racional PINHEIROS Z2 residencial 2.372,20 6.760,50 2,85 30' RE-ll/07/96 unanimidade

16 Taquari JD PAULISTANO Z8CR3 escritórios 358,20 4.505,20 12,58 31' RE-15/08/96 unanimidade

20 Miguel Juliano PINHEIROS Z2 escritórios 6.390,00 14.378.00 2,25 65' RO-08/02l96 1contra

21 Fany Hidal PINHEIROS Z2 escritórios 1.850,20 4.844,16 2,62 65' RO-08/02/96 unanimidade

28 Agostinho Gaspar PINHEIROS Zl escritórios 484,85 626,72 1,29 72' RO-03/12196 unanimidade

31 Zabo Empr Constr IBIRAPUERA Zl residencial 5.422,50 11.422,47 2,11 71' RO-07l11/96 unanimidade

32 Tecnisa Eng e Com ITAIM Z2 residencial 3.842,00 10.796,25 2,81 33' RE-17I10/96 unanimidade

38 Constr Kauffmann ITAIM Z2 residencial 5528,00 18.954,00 3,43 71' RO-07/11/96 unanimidade

4 lnst. Alia Real ITAIM Z2 escritórios 6.684,00 15.060,25 2,25 78' RO-09/10/97 unanimidade

8 Peter Muranyl PINHEIROS Z2 residencial 13.493,44 36.492,00 2,70 77' RO-21/08/97 unanimidade

39 Saint Patrick PINHEIROS Z2 residencial 2.016,00 8.067,01 4,00 74' RO-03/04/97 1contra 1abs

44 Result IBIRAPUERA Zl residencial 4.356,00 9.174,94 2,11 73' RO-27/02/97 unanimidade

48 Américo Breia IBIRAPUERA Z2 residencial 1.280,00 6.019,26 4,70 77' RO-21/08/97 unanimidade

50 T ecnisa Eng e Com IBIRAPUERA Zl residencial 4.837,32 10.798,89 2,23 76' RO-26/06/97 unanimidade

52 Constr Kauffmann ITAIM Z2 residencial 2.760,00 9.861,00 3,57 76' RO-26/06/97 unanimidade

53 Seisa Mester Emp VILA OLÍMPIA Z2 residencial 2.982,00 9.216,72 3,09 77' RO-21/08/97 unanimidade

56 Zabo Empr Constr IBIRAPUERA Zl residencial 3.214,77 18.011,62 5,60 77' RO-21/08/97 unanimidade

60 Brasil Realty ITAIM Z2 serviços 10.848,51 29.561,46 2,72 78' RO-09/10/97 unanimidade

61 Inpar Incorp IBIRAPUERA Z8CR1-I/Zl residencial 13.500,00 3t .942,50 2,37 78' RO-09/10/97 5contra

65 Lucio En PINHEIROS Z2 residencial 2.892,00 7.581,41 2,62 80' RO-18/12/97 2contra 2abs

RO = Reunião Ordinária da CNLU e RE - Reunião Extraordinária da CNLU

fonte: SEMPLAlDEPLANOIAP, 2000 aca - área construída adicional e actotal - área construída total

actotal- calculada sobre a área computável multiplicada por 1,8.



QUADR07B fi.2.
Operação Urbana Faria Lima - Propostas Aprovadas na Área Indiretamente Beneficiada por Zona de Uso e Uso

Interessado bairro zona uso uso aea actotal aca/aetotal aprova ão obs.

35 Ben Med Brasileira ITAIM Z8CR2 hospital 6.659.02 21.267.27 3.19 85' RO·06/08/98 2eontra
54 Jaeques Narcisse PINHEIROS Z2 escritórios uso 160.00 85' RO-06/08/98 unanimidade
67 Saint Patrick PINHEIROS Z2 residencial 2419.20 7.170.89 2.96 37' RE-27/08/98 1contra2abs
75 Engedisa Emp Imob UBERABA Z2 residencial 3.514.93 11.961.58 3.40 39' RE-22/10/98 unanimidade
77 Constr Kauffmann ITAIM Z2 residencial 3.893.92 14.841.38 3.81 87' RO·08/10/98 unanimidade
79 Banco Financ e Ind Inv VILA OLiMPIA Z2 residencial 6.794.04 26.906.00 3.96 87' RO-08/10/98 1abs
85 Hospital Sta Paula VILA OLíMPIA Z8 hospital 2.347.50 12.567,84 5,35 88' RO-12/11/98 unanimidade

69 Carmo Guarita PINHEIROS Z2 escritórios 2.085,12 510.25 0,24 90' RO-14/01/99 2contra2abs
84 Aury Emp Imob JD PAULISTANO Z1 escritórios 7.868,94 18.247,44 2,32 91' RO-04/02/99 unanimidade
89 Duomo Emp Part JD PAULISTANO Z1 escritórios 5.377,50 23.386.96 4,35 88' RO-12/11/98 4abs
91 Bolsa de ImovESP ITAIM Z2 residencial 7.200,00 18.576,88 2,58 92' RO-04/03/99 1contra
92 RGB Com e Constr PINHEIROS Z2 serviços 2.509,20 5.934.40 2,37 94' RO-22/07/99 unanimidade
94 Incosul S/C PINHEIROS Z2 residencial 1.844,70 8.436,47 4,57 91' RO·04/02/99 unanimidade
97 Ornint Assist ITAIM Z2 residencial 3.175,90 15.617,62 4,92 94' RO-22/07/99 unanimidade
99 Constr Kaullmann PINHEIROS Z2 residencial 4.080,00 14.175.25 3.47 94' RO·22/07/99 unanimidade

100 RC Emp Imob IBIRAPUERA Z2 residencial 3.569,95 10.273,64 2,88 97' RO-02/12/99 unanimidade
105 Andrea Amato PINHEIROS Z2 residencial 1.125,00 8.060,97 7,17 97' RO·02/12/99 unanimidade
107 Fraiha Incorp VILA OLiMPIA Z2 residencial 2400,00 7.600,00 3,17 95' RO-09/08/99 unanimidade
108 Alberto Arm Forte VILA OLiMPIA Z2 posto distância 520,59 97' RO-02/12/99 1abs
109 Abaco Incorp PINHEIROS Z2 residencial 2464,00 9.552,61 3,88 95' RO-09/08/99 2abs
111 Sarmento VILA OLiMPIA Z2 distância 97' RO-02/12/99 1abs

RO ~ Reunião Ordinária da CNLU e RE - Reunião Extraordinária da CNLU

fonte: SEMPLAlDEPLANOIAP, 2000 aca - área construída adicional e actotal • área construída total

ectotet- calculada sobre a área computável multiplicada por 1,8.



terreno, permitido para tais usos pela lei do Zoneamento nas zonas de

uso Z2 . Com a Operação Urbana, a maior parte dos empreendimentos

constrói 4 vezes a área do terreno. A área direta é campeã também na

quantidade de mZ negociadas em apenas uma proposta, chegando a

casos de compra de 37 mil mZ adicionais.

Na área indireta, os projetos são mais modestos, e o limite não ultrapassa

os 13 mil mZ adicionais numa única proposta. Do ponto de vista da

localização, aqui também a zona de uso Z2 é a mais procurada,

entretanto pelo uso residencial, que representa pouco mais da metade do
total.

.Em resumo, a Operação Urbana Faria Lima, quando comparada às

Operações Interligadas, originou projetos de maior porte e mais caros, .

apresentando um interesse mais intenso do mercado imobiliário. O

perímetro da OU/Fl é de aproximadamente 450 quadras, contra 65.000

quadras no Município, o universo de aplicação da OI. E como vimos o

número de propostas anuais se equivale. Dentro do próprio perímetro da

OU/Fl, a área diretamente beneficiada é mais procurada para grandes

centros empresariais que conjugam escritórios, centros de convenções,

hotéis ou flats e shopping centers no mesmo lote. A área indiretamente

beneficiada é mais procurada para os usos residenciais de alto padrão,

nas proximidades das zonas estritamente residenciais horizontais, como

os jardins ou ainda próximas ao parque Ibirapuera.
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A APROVAÇÃO NA CNLU

A análise do processo de aprovação das propostas na CNLU é um ponto

fundamental desse trabalho, utilizado na identificação das relações de

poder que se vêm se estabelecendo no processo de implementaçãoda

política.

A discussão da institucionalização de canais de participação da

população nas decisões de formulação, implantação e avaliação da

política é umdos aspectosfundamentaisde análise desse instrumentode

política urbana. Particularmente por se tratar de um projeto de parceria

entre a iniciativa privada e o poder público, que implica no

gerenciamento de recursos públicos, já investidos e a investir, e na

ingerência sobre as transferências de renda, coletivamente geradas e

tradicionalmente privadamente apropriadas. Além disso, produz grande

interferência urbanística local, resultante da somatória de projetos

aprovadoscaso a caso.

o programa de parceria entre o governo e a iniciativa privada na

reurbanização da região da Faria Lima mobilizou, como já vimos, o

envolvimento de diferentes agentes: empreiteiros, incorporadores,

moradores, comerciantes, industriais, representantes do Executivo e do

Legislativo. São esses mesmos agentes, à exceção do Legislativo, que

têm assento na CNLU51
. Os interesses que representam, que são

colocados na mesa nas reuniões da comissão, além de diferentes

origens, são também de natureza distinta - econômicos, políticos e

51 São membros da CNLU: 9 da sociedade civil - SINDUSCON, SECOVI, CONSABS,
FCESP, FIESP, DIEESE, CUT, IAB/SP elE; 13 pelo Executivo - 4 de SEMPLA,
incluindo a presidência da mesa, SJ, SAR, SEHAB, SF, SVP, SMT, FABES, SSO, SGM;
2 indicados pelo Prefeito.
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urbanísticos - implicando em diferentes visões sobre a cidade e sua

gestão.

Sobre a mesa de negociação, é a pauta de discussão que coloca, de fato,

a política em prática. Embora a lei estabeleça alguns critérios - que em

princípio norteariam as solicitações e a análise das propostas - visando

a aprovação das propostas, de fato cada caso é um caso. Os critérios

mais gerais envolvem, por exemplo, a quantidade máxima de metros

quadrados adicionais - solo criado - que poderá ser negociada, dentro do

perímetro, ou em cada lote; ou ainda a restrição, em algumas quadras,

para implantação de alguns usos incômodos. Entretanto, a aprovação da

exceção e da contrapartida em dinheiro foi, pela lei, delegada à

Comissão Normativa de Legislação Urbanística - CNLU, e portanto é

nesse fórum que a política se concretiza.

Vale a pena aqui estender um pouco mais, para avaliar o conteúdo

político dessa delegação. Um aspecto importante levantado por Abrucio

(1991), sobre a nova relação Executivo-Legislativo, é que o sistema

político construído após a derrocada do regime militar

"cria um hiato entre o sistema de representação e o sistema de
governabilidade. O sistema de representação dentro do
parlamento ganhou muito poder sem a contrapartida da co-
responsabilidade de governo e da capacitação técnica. O sistema
de governabilidade ainda muito centrado no Executivo, perdeu
poder, com a contrapartida que ainda detém o quase monopólio
da capacitação técnica para propor políticas." (p. 59, 60).

Maurício Faria comenta esse ponto,

"quando veio a gestão Paulo :M.afuJé que deu yara
yerce6er que essa {egís{açãoque dá a prefeitura y{ena
capacidade de ayrovar administrativamente mudanças
no zoneamento é temeráría. 'Porque dependendo de
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quem aprecia as mudanças, temos margens yara
abusos, sítuações nebulosas. 5\ yartír dessa experiência;
o tipo de aplicação que foí dado às Operações
Iruerliqadas, fez yensar que as Ieis não yodém depender
de quem as aplica. Eias tem que ser cearas,yrecísas,
exatas em si mesmas. Não yodém estar sujeitas a grau
de arbítrio."

Além disso, permanece inalterada a expectativa de canal de resolução

mágica dos problemas que a maioria da população deposita no Executivo.

Isso no caso do governo paulistano de Paulo Maluf, facilitou a

manutenção do pacto homologatório com a Câmara, apesar da crise de

recursos do Estado.

A partir de informações das atas da CNLU, podemos observar as

condições de aprovação de cada uma das propostas. O primeiro aspecto

a ser considerado é que em geral são aprovadas por unanimidade. Nos

QUADROS 7A e 78, constatamos que na área diretamente beneficiada,

dentre as 22 propostas aprovadas, apenas duas formam objeto de votos

contrários: dois edifícios de uso misto no Itaim. Infelizmente, não há

registro da origem desses votos contrários e a informação se perde,

ficando apenas algum registro na memória dos participantes dos casos

mais polêmicos, que tentaremos recuperar mais adiante. Na área indireta,

dentre as 50 propostas aprovadas, apenas em oito delas apareceram

votos contrários. Dois edifícios de escritórios e três residenciais em

Pinheiros, um hospital e um edifício residencial no Itaim, e finalmente um

projeto de edifício residencial no Ibirapuera. As abstenções, quando

ocorrem, indicam na maior parte das vezes que o representante tem

interesse direto na matéria.

Digna de nota apenas a OU-61/FL, projeto da Inpar - Incorporações e

Participações, localizado em um corredor de uso Z8CR1-1, lindeiro à zona
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de uso Z1, estritamente residencial, que recebeu cinco votos contrários.

Trata-se da aprovação de um flat, num terreno de 4.500,00 mZ , localizado

na Avenida República do Líbano, esquina com a Rua Canário, próxima

ao parque do Ibirapuera, numa das três quadras da zona de uso Z1-018,

que foram incluídas no perímetro da operação. O empreendimento

proposto tem 32 mil mZ de área construída total, em 23 pavimentos e 276

unidades, com 435 vagas na garagem em 4 subsolos.

Apesar de aprovada, foi objeto de posterior ação dos moradores da Z1

contra sua implantação. O Ministério Público solicitou liminar sustando a

continuidade do projeto, que não foi concedida. O mérito do caso, porém,

ainda não foi julgado.

Outras propostas também foram objeto de ações contrárias pelo Ministério

Público. Fazem parte dos aqui definidos casos polêmicos, que em geral

envolveram a mobilização da população moradora dos bairros próximos,

com o objetivo de evitar a descaracterização - decorrente das

transformações ensejadas pela operação urbana - no entorno das suas

moradias. Esse foi, por exemplo, o motivo das ações movidas contra as

propostas OU-05/FL de Fábio Goldmann, OU-31/FL de Zabo

Empreendimentos, OU-44/FL da Result, OU-46/FL da Bárbara e OU-

50/FL da Tecnisa, todas elas localizadas na mesma região do flat

anterior, na proximidade do parque Ibirapuera, loteamento Jardim

Lusitânia de alto padrão, definido como zona de uso Z1, estritamente

residencial e horizontal. Nesse caso, a disputa se dá pela "vista" do

parque e da Z1, já que os empreendimentos propostos são todos edifícios

residenciais, e como demonstra o QUADRO 8, de alto padrão.

De acordo com Diana Di Giuseppe, assessora de planejamento da

Sempla (entrevista 6)

BLlOTE l'Ol ,'-OECKER



QUADROS

Operação Urbana Faria Lima - Perfil das Propostas objeto de ação pelo Ministério Público

Interessado bairro zona uso área total m2 n2 pavimentos nº unidades n2 dormitórios área pav

5 Fábio Goldman IBIRAPUERA Z1 residencial 11.490,00 18 + cobertura 18 4 suites 335,00
31 Zabo Empr Constr IBIRAPUERA Z1 residencial 11.422,47 21 + cobertura 21 4 suites 335,00
44 Result IBIRAPUERA Z1 residencial 9.174,94 19 + cobertura 19 4 suites 330,00
46 Barbara Eng IBIRAPUERA Z2 residencial 10.243,00 15 + cobertura 32 não consta não consta
50 Tecnisa Eng e Com IBIRAPUERA Z1 residencial 10.798,89 24 + cobertura 96 2/1 suite 263,00
84 Aury Emp Imob JO PAULISTANO Z1 escritórios 18.247,44 12 12 não aplica 874



cc••• outros casos (de ações contrárías do Mínístérío
'Púb{íco),foram cínco - Bdrbara; Tecnisa; Result, Inpar
e mais uma. ...não Iembro agora. Na 21 yróxíma à
avenida Repúhíica do Líbano, nas áreas direta e
indiretamente beneficíadas, afeumas na yróyría zona
21, que está dentro da área da operação urbana e
outras na 22. O movímento entrou. contra osyrocessos,
foí conseguida Iiminar, que foí derrubada: 'Esseé o caso
especifico dos que ficaram na zona 21, área yróxíma do
yarque Ibirapuera. Tivemos aprovação na C:NLV.,mas
sem a aprovação do CO:ND'EP:Jf:A.:A7;que cuida do
tombamento do yarque e fornece diretrizes de uso e
ocupação em áreas envoCtórías. Isso foí um equívoco,
yorque o CO:ND'EPJ-{.JLA.Tnão definiu. uma área
envoíiôria fixa, aplica-se disposição de um raío de 300

m, do bem tombado. 'Em 1997, houve a resoiuçâo do
CO:NP'R'ESPtimitando a altura das edificaçôes nesta
zona. Na verdade foram duas resoluções uma do
CO:NP'R'ESP, tombando o yarque e deiimitaruio área
envoitôria: tNessa área envoúôria, há yarte da operação
urbana. 3-fá também um estudo em andamento yara o
tombamento do bairro Jardim Lusitânia: Sobre ele
houve uma resoiuçâo do CO:NP'R'ESP,que exclui o trecho
da 21, que não é oriqinaimente Jardim Lusitânia, que
inciui a área da operação urbana. O trecho áe qualquer
forma está sujeito às diretrizes do CO:ND'EPJ-{.JLA.Te do
CO:NP'R'ESP. Mas no CO:ND'EpJ-{.JLA.T tudo foí
conversado e não está mais havendo proôtema. 'ECes
também estão revendo o conceíto de área envoíioria.
'ECes entendem que aqui não fiá proôtemas yara
yreservação doyarque".

Ainda a arquiteta Di Giuseppe,

"em gera' os casos J'0temícos acontecem sempre que
estão na [aixa que tem a operaçâo urbana encostando
com as zonas 21, zonas estrítamente residencíais. :Na
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.J\.ury 52 foí aprovado yrécfío de escrítóríos de yorte. :Na
reunião [da C:NLU], os moradores vieram; yrotestaram,
yorque não queriam. o yrécfío de escrítóríos ali;
afeganáo, yríncíya[mente o Cândido, que ía entrar
trânsíto na Z1. :M.asoyrécfío era na :M.argína[ Pinheiros)
e aí vem a histôria de conciliar os ínteresses, eles
achavam. que tudo bem, residência não dava; mas os
usos tinham. que ser os usos do corredor Z8CR153 (de
densidade baixa) suyer restritivo. 'Parece que os
terrenos em frente a marqinai ficaram maís
valorizados com a Operação Urbana. 'E a iei yermíte,
caso a caso. yoí feíta uma comíssão mista; com
reyresentantes do tMovimento Defenda São Paulo", da.
C:NLU e da .J\.ury e se chegou a nova yroyosta. 'Eu não
seí até que yonto quem estava yartícíyanáo concordou,
mas se chegou numa solução e esse yrocesso acabou yor
oriqinar uma 'Resoiuçâo da. C:NLU esyecifíca yara esse
trecho= . .J\. C:NLU decidiu. a yartír desse caso. .J\.ínáa
assim; o :M.ovímento 'Defenáa São Pauto não concordou;
mas a C:NLU resotveú ayrovar e então os moradores
entram com ação contra o yrocesso, yecfínáo liminar,

S2 Aury, projeto de edifício de escritórios na marginal do Rio Pinheiros, próximo dos
Clubes Hebraica e Pinheiros entre os Shopping Centers Iguatemi e Eldorado, ver
QUADROS.
53Definidos como zona de transição entre as estritamente residenciais e as outras, o
corredor de uso Z8CR1 permite a instalação de apenas algumas atividades não
geradoras de tráfego e com coeficiente de aproveitamento máximo de uma vez a área
do lote: residência unifamiliar, escritórios administrativos, financeiros, imobiliárias,
consultórios, escritórios de profissionais liberais, estúdios fotográficos, galerias, museus,
estacionamentos. Também é limitado o número de pavimentos a dois e o gabarito
máximo a 10 metros. (art. 19 da Lei 9.049/80).
54Congrega sociedades amigos de bairro, em geral bairros de classe alta ou média alta,
Radrão horizontal exclusivamente residencial.

Resolução SEMPLAlCNLU/111/99, que considerando a proteção da Z1 lindeira a
Marginal Pinheiros, resolve estabelecer faixa de 50,00 m. lindeira à rua Hungria
(Marginal Pinheiros), entre a Rua Dr. Alberto Cardoso de Mello e a Avenida Rebouças,
onde: a) a volumetria se define por um plano inclinado de 600 , calculado a partir da
altura de 6,00 m., medidos verticalmente na linha divisória da faixa de 50,00 m. com a
zona de uso Z1 lindeira, ficando o gabarito de altura, até o piso do atiço, limitado a um
máximo de 35,00 m.;
b) as edificações novas propostas deverão obedecer a uma distância mínima de 10,00
m. da zona residencial;
c) número de vagas exigidas para estacionamento não residencial terá utilização gratuita
no horário comercial; d) recuos ajardinados; e) área excedente à faixa de 50,00 m. será
'non aedificandi', podendo ser computada no coeficiente de aproveitamento mas não na
taxa de ocupação.
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que não foí concedida. 5tíndá vai ser jufeaáo o méríto,
mas a aprovação está em andamento."

Tendo em vista esse comportamento das associações de bairro, podemos

dizer que, na ausência de representatividade expressiva de seus

interesses dentro do fórum de decisão institucionalizado - a CNLU -, a

população moradora acaba adotando estratégias de luta que superam

esse centro decisório. E questiona suas conclusões no judiciário. Esse é

um expediente que tem efeitos bombásticos no mercado imobiliário.

Conhecida a morosidade do sistema judiciário, a ação judicial, ainda que

não julgado o mérito, acaba muitas vezes por inviabilizar o

empreendimento que necessita agilidade para enfrentar a concorrência.

De um ponto de vista mais global, entretanto, a CNLU pode ser encarada

como um exemplo da manutenção dos canais de acesso direto à

burocracia na intermediação de interesses. Nesse caso porém, não se

trata de omissão do Legislativo, já que a delegação se estabelece com

sua anuência. E isso, a despeito da redemocratização e da valorização do

papel do Legislativo e dos partidos políticos, ensejada na Constituição

Federal de 1988 e nas constituições municipais. O que permanece é a

ausência de um sistema partidário que de fato seja responsável pela

intermediação sociedade/Estado, que acaba se dando por outros canais,

clientelistas e burocráticos (Oppo, 1982 e Duverger, 1982).

Ainda assim, falamos de fóruns não democráticos, onde somente parcela

dos atores políticos envolvidos tem voz e voto. Mesmo os moradores da

cidade, nos bairros mais diretamente atingidos, que utilizam o expediente

da ação pública, são aqueles agentes que conseguem se organizar para

lutar pelo seu interesse, e isso está bastante vinculado ao fato de serem

profissionais liberais, de classe média, média alta, que conhecem

alternativas. Completamente à margem estão os moradores da cidade,
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mais pobres que são atingidos de outra forma e nem sequer sabem que

podem e que dispõem de meios para lutar por seus interesses, como

aconteceu com os moradores dos 68 núcleos de favela do córrego Águas

Espraiadas, removidos para a construção da via expressa, ligando a

Marginal Pinheiros e 8errini com o Aeroporto de Congonhas e a Rodovia

dos Imigrantes56.

QUEM GANHA E QUEM PERDE

Procuramos aqui discutir a partir dos dados compilados sobre as

propostas aprovadas na Operação Urbana Faria Lima, quais são os

agentes envolvidos que mais se beneficiaram e continuam se

beneficiando no processo e quais aqueles que perderam ou ainda os que

nem sequer puderam ter atuação política.

GANHADORES

Os grandes beneficiados com a aplicação da política são os

empreendedores imobiliários. Conseguem rapidamente requalificar

urbanisticamente uma região que iniciava seu processo de transformação,

tendo como parâmetros sua adequação aos padrões exigidos pelo

usuário internacional. Utilizam para isso tanto a execução da avenida

como as alterações pontuais da legislação de zoneamento. De um lado,

foram beneficiados pela prerrogativa do Estado para desapropriar no

interesse público e pelo financiamento da obra. De outro, pela rapidez da

mudança de zoneamento, que se faz sem a incômoda negociação com a

Câmara dos Vereadores e pelo caso a caso.

56 Ver FIX, 1996, op. cit.
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Além de tudo, os valores pagos por esses benefícios são bastante

inferiores aos que seriam pagos no mercado imobiliário, porque é

pressuposto da lei que a contrapartida seja dividida entre o poder público

e a incorporadora, numa porcentagem negociada caso a caso e

finalmente apreciada e aprovada pela CNLU.

E ainda, tecnicamente, o benefício monetário considera que se trata de

compra de terrenos virtuais - solo criado, e não de terrenos reais, e

portanto devem ter valores inferiores aos praticados pelo mercado. O

desconto aplicado tradicionalmente pela CNLU, considerada a

virtualidade, é de 30%. Assim o terreno virtual corresponde a 0,70 do

terreno real.

De acordo com o QUADRO 9, podemos verificar que as contrapartidas

negociadas representam em média 57% do valor do benefício: isso

significa na negociação, 57% ficou com a Prefeitura e os restantes 45%

com os interessados. Como já explicado, o benefício é calculado sobre os

valores de mercado, sobre os quais são aplicados 30% de desconto pela

virtualidade do lote. Somando-se então a virtual idade à negociação,

conclui-se que o valor final para o incorporador acaba sendo em média

39,9% do valor de mercado de um lote real, de características

semelhantes.57

Esse fato é tão importante, que chega mesmo a gerar valorização nos

terrenos integrantes do perímetro da operação, beneficiando,

artificialmente, também os seus proprietários. Isso acontece porque o

proprietário do lote já sabe que o incorporador irá negociar aumento de

coeficiente, por valor inferior ao praticado pelo mercado. Esse é o

comentário de Pardal da Inpar sobre essa valorização,
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QUADRO 9
Operação Urbana Faria Lima - Contrapartida Negociada em Relação ao Benefício
na área indiretamente beneficiada

interessado bairro % contrapartida
benefício

1 Capei Emp. Imob. ITAIM 71,88%
2 Ponder e Malik ITAIM 94,18%

JD PAULISTANO 85,27%

5 Fábio Goldman IBIRAPUERA 68,45%

11 Luan Agrícola ITAIM 69,16%
12 Constr Kauffmann ITAIM 43,48%

15 Racional PINHEIROS 58,61%
16 Taquari JD PAULISTANO 47,34%
20 Miguel Juliano PINHEIROS 68,64%
21 Fany Hidal PINHEIROS 69,93%
28 Agostinho Gaspar PINHEIROS 87,42%
31 Zabo Empr Constr IBIRAPUERA 67,68%
32 Tecnisa Eng e Com ITAIM

4 Inst. Alfa Real ITAIM 69,51%
8 Peter Muranyl PINHEIROS 58,59%

39 Saint Patrick PINHEIROS 57,81%
44 Result IBIRAPUERA 70,81%
48 Américo Breia IBIRAPUERA 63,40%
50 Tecnisa Eng e Com IBIRAPUERA 62,58%
52 Constr Kauffmann ITAIM 59,93%
53 Seisa Mester Emp VILA OLÍMPIA 60,58%
56 Zabo Empr Constr IBIRAPUERA 24,13%
60 Brasil Realty ITAIM 57,98%
61 Inpar Incorp 60,54%

fonte: SEMPLAlDEPLANOIAP, 2000

fi. 1.



fi.2.
QUADR09B

Operação Urbana Faria Lima - Contrapartida Negociada em Relação ao Benefício

na área indiretamente beneficiada

interessado bairro % contrapartida

benefício

35 Ben Med Brasileira ITAIM 57,14%

54 Jacques Narcisse PINHEIROS 57,45%

67 Saint Patrick PINHEIROS 59,11%

75 Engedisa Emp Imob UBERABA 59,04%

77 Constr Kauffmann ITAIM 58,67%

79 Banco Financ e Ind Inv VILA OLíMPIA 58,36%

69 Carmo Guarita PINHEIROS 49,41%

84 Aury Emp Imob JD PAULISTANO 45,63%

89 Duomo Emp Part JD PAULISTANO 35,31%

91 Bolsa de Imov ESP ITAIM 47,68%

92 RGB Com e Constr PINHEIROS 26,22%

94 Incosul S/C PINHEIROS 37,88%

97 Omint Assist ITAIM 67,30%

99 Constr Kauffmann PINHEIROS 68,58%

100 RC Emp Imob IBIRAPUERA 51,44%

105 Andrea Amato PINHEIROS 70,91%

107 Fraiha Incorp VILA OLíMPIA 63,23%

108 Alberto Arm Forte VILA OLíMPIA 69,72%

PINHEIROS 59,93%

fonte: SEMPLAlDEPLANOIAP, 2000



Além de tudo, os valores pagos por esses benefícios são bastante

inferiores aos que seriam pagos no mercado imobiliário, porque é

pressuposto da lei que a contrapartida seja dividida entre o poder público

e a incorporadora, numa porcentagem negociada caso a caso e

finalmente apreciada e aprovada pela CNLU.

E ainda, tecnicamente, o benefício monetário considera que se trata de

compra de terrenos virtuais - solo criado, e não de terrenos reais, e

portanto devem ter valores inferiores aos praticados pelo mercado. O

desconto aplicado tradicionalmente pela CNLU, considerada a

virtualidade, é de 30%. Assim o terreno virtual corresponde a 0,70 do

terreno real.

De acordo com o QUADRO 9, podemos verificar que as contrapartidas

negociadas representam em média 57% do valor do benefício: isso

significa na negociação, 57% ficou com a Prefeitura e os restantes 45%

com os interessados. Como já explicado, o benefício é calculado sobre os

valores de mercado, sobre os quais são aplicados 30% de desconto pela

virlualidade do lote. Somando-se então a, virtual idade à negociação,

conclui-se que o valor final para o incorporador acaba sendo em média

39,9% do valor de mercado de um lote real, de características

semelhantes."

Esse fato é tão importante, que chega mesmo a gerar valorização nos

terrenos integrantes do perímetro da operação, beneficiando,

artificialmente, também os seus proprietários. Isso acontece porque o

proprietário do lote já sabe que o incorporador irá negociar aumento de

57 Incluímos aqui simulação feita por ocasião da discussão do projeto de lei do Plano
Diretor de Luiza Erundina em 1991.
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coeficiente, por valor inferior ao praticado pelo mercado. Esse é o

comentário de Pardal da Inpar sobre essa valorização

"Comoempreendedor você vai procurar, na reqião, os
methores terrenos. Essa neqociaçâo com oyroyríetárío
do terreno já é feíta com a yossíbífíáade de fazer a
operaçâo urbana. Mesmo assím ainda é vantagem: 5\
vantagem é que o terreno virtuai é maís barato ....o
terreno yuro tem um custo. O valor do terreno com
operação é maís alto, acíma do mercado, de 10 a 20%."

Aparentemente, a municipalidade disporia de um instrumento de política

urbana muito interessante para intervir no mercado imobiliário. Para

diminuir o valor da quota, bastaria aumentar o coeficiente de

aproveitamento. Puro engano, pois a experiência demonstrou que o

aumento deste coeficiente provoca um aumento no valor do terreno, no

mercado, questão que foi abordada na entrevista com o Engenheiro

Pardal.

Esse, aliás, é um efeito perverso do zoneamento funcional clássico: a

valorização diferenciada dos terrenos em função de dispositivos da

legislação de uso e ocupação do solo. Efeito que o mecanismo do solo

criado, na Operação Urbana, procura eliminar, ou pelo menos atenuar. Na

realidade, no preço dos terrenos localizados em áreas em que há

demanda por incorporação já está incluída a menor ou maior

possibilidade legal de construir, apropriando-se o proprietário do terreno

da valorização decorrente desse diferencial. Os encargos decorrentes do.
maior adensamento - como aumento na capacidade de infraestrutura,

viária ou de transportes, por exemplo - são deixados para o poder público

e, portanto, para a coletividade. Daí a necessidade da outorga onerosa do

direito adicional de construir acima do coeficiente único fixado.
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Entretanto, embora haja essa desvalorização do benefício vendido ao

incorporador, e distorção de valores causada pela expectativa de

valorização devida à operação urbana, ainda assim o mecanismo

representou uma inovação em relação à lei de zoneamento tradicional: a

incorporadora paga, pelo menos em parte, a valorização gerada pelo

aumento do coeficiente que está sendo concedido ao seu lote, enquanto

que na lei de zoneamento, o diferencial de coeficientes estabelecido

pelas zonas de uso, gera diferencial de valores que sequer é cobrado.

Por outro lado, as alterações pontuais, caso a caso, podem ser muito

interessantes para grandes incorporadores, que podem arcar com os seus

custos, porque elas acabam por produzir "excepcionalidades" que são

comercialmente exploradas. Esse é um ponto importante a levantar,

porque isso não é quantificado do ponto de vista financeiro, quando da

compra de potencial. A compra de terrenos virtuais, além custar menos

que um terreno real, cria possibilidade de aproveitamentos exclusivos

daquele lote. Há casos por exemplo de ter sido aprovada a ocupação do

recuo lateral com outro lote e isso criou grande conflito com o vizinho, que

somente se resolveu com a compra do lote e sua incorporação ao

empreendimento.

Como comenta Di Giuseppe, assessora de planejamento da SEMPLA,

(Cerauma Operação Irüerliqada e tinha. reciamação de.
vizinhos. Chegou na CEUS(}58. Permitimos ocupação de
recuo Iaterai e o v izinho reclamou. Expiicamos que era
caso a caso, que estava na tei: 'E como acabou a
recfamação? O e~eenc[edor c~yrou o vízínho que
estava reclamando. 'Eyor isso que houve incorporação e
mudança noyrojeto original:"

58 CEUSO - Comissão de Edificações e Uso do Solo - órgão colegiado ligado à SEHAB
que cuida de dirimir dúvidas da legislação edilícia.
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Sobre esse tópico, ainda há a esclarecer que o grande interesse do

mercado imobiliário, nas Operações Interligadas ou Urbanas, é manter os

diferenciais. Mantém-se o zoneamento para todos e a possibilidade das

exceções que garantem exclusividade ao empreendimento em

comparação aos restantes. Essa exclusividade é um benefício não

calculado quando do estabelecimento da contrapartida. Esse ponto foi

duramente debatido em 1991, quando a prefeita Luiza Erundina

encaminhou a Câmara projeto de lei do Plano Diretor, que incluía

proposta de solo criado.

PERDEDORES

Enquanto descrevendo os resultados da Operação Urbana Faria Lima, um

dos aspectos que salta aos olhos é a falácia da parceria, como a grande

alternativa para obtenção de recursos para investir na cidade. No

discurso, todos os problemas urbanos, que exigem investimentos

poderiam ser resolvidos através da venda de alterações no zoneamento,

nas operações urbanas. Utilizando os dados descritos, podemos

perceber que o mercado imobiliário na cidade de São Paulo não tem

fôlego para tal empreitada. A Faria Lima vem tendo sucesso porque foi a

primeira e porque se trata do filet mignon da localização - parte da região

escolhida para ser a sede da cidade globalizada.

Os QUADROS 7A E 78 permitem estimar o volume de recursos

mobilizado pelo mercado no consumo dos 388 mil ~ de área adicional,

nos 4 anos e % de aplicação da lei. Para se consumir 1 ~ adicional, em

média, na área diretamente beneficiada é necessário construir 2,85 ~ de

área total, e na indiretamente beneficiada 3,00 ~ de área total. O

estoque de 388 mil ~ então, foi consumido a partir da produção de 1,14
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milhões de rrr de área construída de escritórios, apartamentos, hotéis,

etc.

Em termos monetários, se considerarmos um valor médio de venda de R$

2.500,00 por cada rrr de área total, o volume de recursos estimado é da

ordem .de R$ 2,7 bilhões. Para consumir todo o estoque proposto na lei,

2,25 milhões de rrr, seria necessário movimentar R$ 15,5 bilhões.

Se por outro lado, considerarmos que o mercado imobiliário conseguiu

absorver em 5 anos, 388 mil rrr adicionais, o consumo total dos 2,25

milhões se dará em 30 anos, mantidos o ritmo e o interesse do mercado.

Em termos de arrecadação, os 2,25 milhões de rrr estariam gerando 690

milhões de UFIRs ou US$ 400 milhões. O valor estimado. para a obra,

divulgado na imprensa, que incluía desapropriações, era de US$ 150

milhões. Se ainda consideramos as obras de arte sobre ou sob os

cruzamentos, o valor sobe para US$ 300 milhões. Isso nos permite

concluir que a obra nunca poderia ter sido financiada pela iniciativa

privada num tempo real. A maturação de um projeto dessa natureza é de

no mínimo 20 anos. E isso considerando uma localização

privilegiadíssima que é aquela da Operação Urbana Faria Lima, o filet

mignon do mercado imobiliário na cidade.

Portanto, é falácia, a justificativa desde sempre utilizada para as

operações urbanas - estabelecer a parceria com a iniciativa privada

visando obter recursos para alavancar intervenções urbanas.

Somente para ilustrar o raciocínio, A EMBRAESP, Empresa Brasileira de

Estudos de Patrimônio, em seu último relatório anual, de 1998, dá conta

de que em relação aos lançamentos residenciais, horizontais e verticais

no Município de São Paulo, foram da ordem de 20 unidades,
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movimentando um total de US$ 2,5 bilhões. Em relação aos comerciais, o

número de lançamentos foi de 42, com 3.624 conjuntos lançados,

movimentando um total aproximado de US$ 400 milhões.

E claro, o nicho de mercado representando pela Faria Lima é especial. De

acordo com informações fornecidas pelo Engenheiro Pardal, da Inpar, o

faturamento anual da sua empresa é da ordem de R$ 200 milhões, e ele

acredita que existam 10 empresas como a sua no mercado imobiliário de

São Paulo. Isso corresponderia a um faturamento anual global, para

empresas de grande porte, de R$ 2 bilhões ou aproximadamente US$ 1,1

bilhões, que fornece um panorama da capacidade de investimento do

mercado.

Outro ponto polêmico. O discurso da operação urbana sempre enfatizou

que a obra seria realizada sem investimentos da prefeitura. De fato isso

não aconteceu. Embora a arrecadação com a venda de potencial tenha

sido bastante expressiva - US$ 63 milhões - o financiamento da obra

acabou sendo feito por recursos orçamentários, em função das diferenças

de timing apresentadas. Segundo informações da Secretaria de

Finanças'", até novembro de 1998, a receita arrecadada correspondia a

R$ 67 milhões, incluindo as receitas de aplicações financeiras. E as

despesas a R$ 99 milhões. No primeiro ano, 1994, aproximadamente 37%

desse valor já havia sido investido, e não havia ainda nenhuma receita. A

operação urbana sequer havia sido aprovada na Câmara dos Vereadores.

Talvez a questão adquirisse novos contornos se houvesse sido aprovada

a venda antecipada de CEPAC. O problema de aplicação da lei na área

diretamente beneficiada, o valor do CEPAC vem sendo periodicamente

ajustado pela CNLU. De junho de 1995 a junho de 1996, foi atribuído
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valor de R$ 600,00. Em junho de 1996 foi atualizado para R$ 660,00 até

junho de 1997, e depois para R$ 700,00 até novembro de 1998.

Finalmente passou para R$ 750,00 até março de 2000, quando será

novamente revisto.

Concluindo, do ponto de vista financeiro e parceria com a iniciativa

privada, os objetivos foram apenas parcialmente atingidos, com isso

perde a cidade.

Os moradores antigos dos bairros afetados são sem dúvida os que mais

perdem. Primeiro porque a obra foi traumática, o trator passou por cima

sem aprovação, utilizando a lei antiga aprovada por decurso de prazo em

1968. Depois porque a possibilidade de negociação, mesmo considerado

o grupo de pressão formado pelos movimentos de moradores da classe

média, foi frágil frente à força do poder econômico.

Hoje se assiste a uma total descaracterização da configuração original de

bairro residencial, as obras da avenida acabaram e veio o trânsito e os

grandes empreendimentos.

Trechos da reportagem A Explosão da Vila Olímpia, publicada na Veja

São Paulo em 17/03/97, ilustram muito bem esse ponto.

"A vida depois do tra tor. Novas avenidas,
edifícios de última geração e casas noturnas
colocam de pernas para o ar a vida de 50.000
moradores de um bairro outrora pacato. Segundo o
entalhador Guilherme Moronho, 70, há 35 anos
morador da rua Sargento Prego na Vila Olímpia,
hoje rua Alvorada, 'só existiam chácaras por
aqui, e numa delas um amigo meu negociava cavalos
com a prefeitura'. Em princípio a transformação
foi lenta, asfalto, luz, água, esgoto. Há apenas

59 Relatório da Secretaria de Finanças encaminhado ao Ministério Público em dezembro
de 1998.
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dois anos, o bairro era um amontoado de casinhas
e sobrados encravado entre o Itaim e a região da
Berrini, limitado pelas importantes vias
Juscelino Kubitschek, Santo Amaro, Bandeirantes e
Marginal Pinheiros. A metamorfose urbana ganhou
velocidade com a abertura de avenidas como a
Helio Pellegrino e o trecho final da Faria Lima.
Hoje é a nova menina dos olhos dos investidores
imobiliários. E no roteiro do melhor da noite
paulistana, com 10 casas inauguradas nos últimos
seis meses 'Demos uma injeção de vida à Vila
Olímpia, valorizando toda a região" diz Júlio
Neves.

Por outro lado, Sergio Carneiro da Associação Vila Ollrnpia Viva, reclama

que a avenida mudou a cara do bairro.

"Até então morávamos numa
qualidade de vida. Hoje se
placas de vende e aluga-se"
17/03/97) .

ilha de altíssima
vê a sucessão de

(Veja São Paulo,

Para a CET, se ficou mais fácil chegar, ficou mais difícil sair, pois os

novos prédios e bares estão atraindo muita gente para a região. A

questão é que as ruas estreitas e os quarteirões muito extensos dificultam

a dispersão dos veículos. O funil se agrava na rua Funchal, de fato uma

ruela promovida a eixo de ligação entre o Itaim e a região da Berrini

(justamente o trecho não concluído).

A cidade também perde com um urbanismo ruim. De acordo com o

arquiteto Benedito Lima de Toledo

"o que se fez com a Faria Lima é urbanismo de
meio-fio. Uma via bem feita preserva as relações
dos moradores com seu bairro. Na Vila Olímpia foi
o contrário, um impacto tremendo na rotina das
pessoas."(Veja São Paulo, 17/03/97).
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Como conseqüência, os moradores se arrependem de ter preservado seu

bairro, excluindo-o do perímetro da lei. O presidente do movimento Vila

Olímpia Viva, arquiteto Ziegbert Zanettini reavalia sua posição

"a Faria Lima instalou aqui um regime
autofágico, em que as pessoas deixam de pensar na
qualidade de vida e em seus vizinhos para levar o
que puder e se mudar daquiH

•

A vitória do movimento foi preservar o casario existente entre a rua Atílio

Inocentti e a rua Ramos Batista. Nesse mesmo trecho, os moradores

estão defendendo agora, nova mudança de zoneamento para atrair o

mercado imobiliário.

Desenvolvemos aqui a análise da implementação da política. Vimos como

o resultado da acomodação política dos interesses em jogo gerou

ganhadores e perdedores.

Fundamental reter que no caso da aprovação das propostas, o Legislativo

abre mão de sua prerrogativa, delegando a tarefa à CNLU. A comissão

tem composição pouco representativa dos interesses dos moradores,

predominando o Executivo e os interesses do poder econômico. Também

no processo de implementação da política, assim como na formulação,

prevalecem o pacto homologatório e a prática patrimonialista e

clientelista.

Outro aspecto importante, diz respeito a revelação da incapacidade do

setor imobiliário de' responder ao discurso que justifica a parceria: obter

recursos para o financiamento da infraestrutura urbana. Por outro lado, a

análise demonstrou que o resgate pela sociedade, da valorização

decorrente da legislação urbanística é inferior ao prometido no discurso.
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Parte dela é retida pelos incorporadores e parte pelos proprietários de

terreno.
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CAPíTULO IV
EPílOGO: CONTINUIDADE E MUDANÇA EM
pOlíTICA URBANA

Neste trabalho procuramos identificar semelhanças e diferenças -

continuidade e mudança - no processo de formulação e implementação

da Avenida Faria Lima em São Paulo, em dois momentos históricos

distintos, em 1968 na primeira fase de execução e em 1993, na

complementação quando o projeto se transforma em operação urbana. O

objetivo foi discutir, através do estudo de caso, quais as condições

políticas que possibilitaram a reprodução de um padrão de intervenção

urbana autoritário num período de consolidação da democracia.

Inicialmente, tratamos de iluminar o cenário onde estão inseridas as

políticas. No período de quase trinta anos que separa as duas obras

operou-se a transmutação do Estado nacional-desenvolvimentista,

intervencionista, em um Estado em crise, fragilizado frente à dominação

do capital transnacional, quase um não-Estado.

Paralelamente foi o período de redemocratização, de resgate dos direitos

democráticos como eleições diretas, pluralidade partidária, remodelando

as relações Legislativo-Sociedade. Por outro lado, a institucionalização,

na Constituição de 1988, de novas relações Executivo-Legislativo e

Executivo-Sociedade, com valorização do Legislativo, que foi um pouco

mais armado para enfrentar a tradicional hipertrofia do Estado.

No nível do poder local, o desafio do final do século é imenso. Face a um

Estado nacional enfraquecido, as esperanças de alavancagem do
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crescimento e da integração no mundo globalizado são depositadas

sobretudo nessa esfera do governo.

Q paradigma de planejamento urbano globalizante também entra em crise

e se reformula em direção da participação dos cidadãos. Através dele,

procura-se garantir a consolidação da prática democrática, e da parceria

com a iniciativa privada na construção da cidade, visando maior justiça

social na distribuição dos custos e apropriação dos benefícios.

Resumidamente, esse é o cenário que nos forneceu parâmetros para a

análise das políticas urbanas. Tal análise levou em conta as formulações

de Santos (1989) que considera ser de formulação e implementação de

uma política pública um jogo de poder. Em um Estado forte e autoritário,

onde o poder Executivo é hipertrofiado, o processo de tomada de decisão

irá depender muito da capacidade de acesso dos grupos sociais ao

aparelho estatal. Nesse contexto o poder econômico passa a ser o

recurso mais importante. Já no cenário da redemocratização, quando

novos canais de participação e controle social são criados, o processo

tende a se tornar mais transparente e permeável às pressões da

sociedade em geral.

Ao analisarmos mais demoradamente os dois processos de tomada de

decisão e a implementação da política, verificamos que o padrão de

intervenção do primeiro período se manteve quase sem alterações,

apesar da nova ordem institucional apontar em outra direção.

Tentar compreender quais as condições políticas que propiciaram essa

reprodução foi o desafio maior do trabalho. Retomando O'Donnell (1993),

e Weffort (1992), podemos afirmar que a consolidação da democracia vai

além da institucionalização das regras do jogo democrático. Isso porque o
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regime autoritário persiste na cultura do exercício do poder e na cultura

da relação entre Estado e Sociedade. A consolidação democrática

portanto necessita da democratização da prática do aparelho de Estado e

da democratização das políticas públicas, nas dimensões que envolvem o

processo decisório, o conteúdo e a implementação das políticas, e as

agências públicas.

Por outro lado, no que tange às relações entre o Executivo e o

Legislativo, também permanecem heranças do período autoritário. De

acordo com Abrucio (1991), mantém-se o pacto homoloqatório'", onde o

Executivo troca favores - utilizando recursos clientelísticos, mas não

exclusivamente - pela homologação de matérias de seus interesses.

A explicação pode estar na continuidade legal das normas que regulam a

relação entre Executivo e Legislativo. De acordo com Figueiredo e

Limongi, 1999, que trabalharam a questão no nível federal,

constitucionalmente o controle da agenda do Legislativo ainda permanece

no Executivo - como por exemplo a manutenção das medidas provisórias

com força de lei, estabelecida no período autoritário, mas ratificada pela

Constituição de 1988. (p. 11).

Concluindo, é importante reter que, as análises dos dois processos de

formulação da política urbana revelam fundamentalmente que a mudança

no modelo institucional, garantida pela Constituição de 1988 e pela Lei

Orgânica, demonstrou-se insuficiente para eliminar a prática autoritária.

60 Padrão definido por Couto, Cláudio Gonçalves. A Homologação das Iniciativas
Legislativas de Interesse do Executivo - um aspecto central das relações entre os
Poderes Executivo e Legislativo no Brasil. Cadernos CEDEC nO 18, citado por Abrúcio,
1991.
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A análise que desenvolvemos tratou justamente do mix entre avanços e

retrocessos presentes na negociação do projeto e na execução da

avenida Faria Lima, bem como na implementação da Operação Urbana.

No desenrolar desse trabalho fomos colhendo indicações de continuidade

ou de mudança no padrão decisório, ao estabelecer comparações entre

os dois processos de tomada de decisão.

Os atores políticos em confronto em ambos períodos históricos foram de

um lado, os empresários, empreiteiros e incorporadores aliados ao

Executivo e de outro a população moradora, tanto desapropriada como

não desapropriada. O Legislativo se divide, parte assumindo o pacto com

o Executivo e parte na postura de oposição ao lado dos moradores.

Em ambos os casos, as mesmas alianças se estabeleceram no processo

de negociação, com os empresários se unindo ao Executivo e à bancada

majoritária na Câmara dos Vereadores para ver seus interesses

atendidos. A população acaba refém de uma articulação em que as

estratégias utilizadas são o decurso de prazo e o fato consumado.

A influência dos grupos sociais para a tomada de decisão foi dominada

pela capacidade de acesso dos atores ao aparelho estatal e foi mantido

um padrão patrimonialista de relação entre Executivo e sociedade. No

caso entre Executivo e empresários.

o Executivo se manteve forte, apesar da revalorização do Legislativo e da

institucionalização de novos canais de participação e as relações

Executivo-Legislativo mantiveram o padrão homologatório. Além disso, o

Executivo continuou com amplo poder de legislar também por monopolizar

a capacidade técnica, outra herança do período autoritário. O Legislativo

apesar da prerrogativa não detém, ainda, capacitação técnica e nem
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dispõe de incentivos ou constrangimentos ao exercício de uma prática

governativa e responsável perante as decisões públicas. (Abrucio, 1991).

Depois de aprovada na Câmara, a gestão da operação urbana foi

assumida pelo Executivo. Da avaliação de quem ganha e quem perde

com as aprovações das propostas, pudemos concluir que o maior

beneficiado continua sendo o poder econômico.

Sobre essa avaliação ainda vale ressaltar a falácia do discurso que atribui

às operações capacidade de financiar obras urbanas. O setor imobiliário

não tem fôlego para gerar os recursos necessários, a partir das

contrapartidas, ao menos se mantidas as atuais regras do jogo. Também

pudemos concluir que o resgate da valorização - gerada pelas regras de

uso e ocupação do solo - ainda foi muito tímido face à expectativa

gerada.

Obviamente, a conclusão sobre a reprodução do padrão decisório

autoritário não deve ser tão rígida, já que alguns avanços puderam ser

observados.

No tocante à democratização da prática política, podemos apontar como

avanço significativo a politização da questão urbana. As mobilizações

dos moradores dos bairros atingidos - formada por população com fortes

raízes no bairro e com grande capacidade de argumentação e

compreensão da realidade, como sociólogos, arquitetos, juízes,

historiadores, ..., pessoas com clareza de seus direitos e com capacidade

para ler a cidade inclusive urbanisticamente - adotou estratégia de luta

que envolveu a mídia e ampliou a discussão do projeto para toda a

cidade, visto precisava pressionar os vereadores para atenderem seus

interesses, já que a maioria era situacionista e votava com o prefeito.
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Mesmo considerando o saldo pequeno da neqocraçao, o aprendizado

político a partir do debate foi importante para a cidade.

Na mesma direção vai o questionamento das propostas aprovadas ou em

discussão na CNLU. A população moradora, ainda que não consiga fazer

prevalecer seus interesses nesse fórum, dada sua sub-representação,

adota outros caminhos. O questionamento através de ação pelo Ministério

Público tem surtido algum efeito suspensivo, que obriga a comissão a

discutir as argumentações de oposição.

Na direção da igualdade social, também pode ser considerado como

avanço o fato da operação urbana ter permitido, ainda que timidamente,

interferir no fluxo de transferência da renda fundiária gerada pelo

investimento público e pela legislação de zoneamento. Se na primeira

fase da Faria Lima, a renda foi totalmente apropriada pelos proprietários,

hoje parte dela já pôde ser incorporada pela sociedade.

124



ANEXO SIMULAÇÃO

Para ilustrar, calculamos o valor da quota de terreno por rrr de construção
com implantação do solo criado.

as principais variáveis

At = área do terreno em rrr
Ac = área de construção ou a construir pelo empreendedor interessado,
em rrr.
AC1= área máxima de construção legal em rrr, definida por AC1= At x Ca1
Ca1 = coeficiente de aproveitamento legal. Ca1= Aci At
Ca = coeficiente de aproveitamento real, expresso por Ca = Ac/At
S = solo criado adquirido ou a adquirir em m2 e por definição S = Ac - AC1

VI = valor ou custo do rrr
VT = valor ou custo total do terreno. Logicamente VT = VtX At
Vs = valor ou custo do rrr de solo criado
Vs = valor ou custo total do solo criado. Logicamente Vs = v« x S

q = valor ou custo da quota de terreno por rrr de construção. Por definição
q é o custo do terreno VT + o custo do solo criado Vs dividido pela área de
construção pretendida Ac . q resulta da equação:

q = (Vr + Vs ) I Ac ou

q = (Vt x At + v« x S) I Ac ou

q = (v, x At) I Ac + (v x S) I Ac (1)

Trata-se da quota do terreno e da quota do solo criado

hipótese A - na lei de zoneamento

Não há solo criado e portanto S = O. Nesse caso a fórmula (1) fica
reduzida à:

q = (Vt x At) I Ac

Mas nessa hipótese, Ac = AC1, isto é, a área construída só pode ser
aquela máxima legalmente permitida, ficando a equação acima
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mas AtlAc1 = 1/ Ca1

ou seja, é o inverso do coeficiente de aproveitamento legal e portanto

q = VI x 1/Ca1 (2)

Há três casos tfpicos a considerar:

1. zona em que o coeficiente de aproveitamento máximo é 4,0
2. zona em que o coeficiente de aproveitamento máximo é 2,0

apenas para o uso residencial vertical
3. zona em que o coeficiente de aproveitamento máximo é 1,0.

Na tabela a seguir temos o valor da quota de terreno para os três casos
considerados, para coeficientes de aproveitamento de 1,0 a 4,0.

Ca Caso 1 Caso 2 Caso 3
1 VI VI VI
2 0,5 VI 0,5 VI
3 0,33 VI .
4 0,25 VI

Na situação atual portanto, para se saber o valor de custo da quota de
terreno, basta dividir o valor do terreno pelo coeficiente de
aproveitamento legal.

A quota é o indicador a comparar com o Itr adicional vendido na
Operação Urbana ou nas Operações Interligadas.

No nosso caso específico, utilizando as informações contidas nos
QUADRO 6, podemos concluir que os valores de terreno utilizados como
base para a montagem da tabela anexa a lei, são incompatíveis com os
valores de mercado. Assim, por exemplo, em Pinheiros para uso R3.01, a
lei de zoneamento permite coeficiente de aproveitamento 2, então se o
interessado paga quota de R$ 150,00 isso indica que o valor do terreno
na região seria de R$ 300,00/1tr, quando na verdade, segundo a
Comissão de Peritos reunida para atualizar o valor do CEPAC em 1998, o
valor de mercado corresponde a R$ 850,00.

Da mesma forma, os valores de contrapartida na área indiretamente
beneficiada, são valores bastante inferiores aos praticados no mercado.
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ENTREVISTAS

ENTREVISTA 1 - arquiteto Júlio Neves

formado pelo Mackenzie em 1955; presidente da Cohab e da Caixa
Estadual entre 1969 e 1971; dono de respeitado escritório de
arquitetura, também é sócio de uma incorporadora; autor do projeto da
Operação Urbana Faria Lima.

ENTREVISTA 2 - vereador Mauricio Faria

vereador em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores em duas
legislaturas seguidas - 1989 a 1996; atuou especialmente nos
assuntos ligados à cultura e teve sua principal experiência em política
urbana com o projeto da nova avenida Faria Lima. Foi a voz política
dos movimentos de moradores da Vila Olímpia e de Pinheiros.
Atualmente assessora a Prefeitura Municipal de Santo André no
projeto de revitalização do Eixo Tamanduateí.

ENTREVISTA 3 - engenheiro Pardal

gerente de incorporações da INPAR - Incorporações e Participações,
empresa que aprovou propostas pela lei da Operação Urbana Faria
Lima, e também pela lei de Operações Interligadas, atua no mercado
de alta renda, residencial e comercial.

ENTREVISTA 4 - Fernando Bergamin

assessor de relações dom o mercado do grupo Cyrella/Brazil Realty,
empresa que aprovou propostas pela lei da Operação Urbana Faria
Lima, e também pela lei de Operações Interligadas, atua no mercado
de alta renda, residencial e comercial. Empresa começou a operar no
mercado imobiliário de São Paulo em 1995, formada com metade do
capital do grupo Cyrella e metade da IRSA - Inversiones y
Representaciones S/A, empresa argentina do megainvestidor George
Soros.
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ENTREVISTA 5 - arquiteto Horácio Galvanesi

morador do bairro de Pinheiros da área afetada pela extensão da Faria
Lima: o prédio onde mora acabou quase sentinela da confluência da
nova avenida e a rua Fernão Dias. Foi líder do movimento de
resistência de Pinheiros. Hoje assessora Maurício Faria no projeto de
revitalização do Eixo Tamanduateí em Santo André.

ENTREVISTA 6 - arquiteta Diana Di Giuseppi

assessora de Planejamento da SEMPLA, integra o Grupo de Trabalho
da Operação Urbana Faria Lima, que analisa e relata as propostas
para CNLU, integra também o CONPRESP e já foi integrante da
CEUSO.
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