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INTRODUÇÃO 

 

A metrópole de São Paulo é hoje um importante centro de gestão da 

economia e do território brasileiro. Essa função exercida por São Paulo gerou a 

necessidade de uma nova organização espacial para atender aos interesses e 

necessidades das empresas hegemônicas ali instaladas. Destaca-se então a 

formação do novo centro de negócios, sobrevalorizado, no entorno da Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, para dar suporte a essa função metropolitana. 

Deste contexto surge o Condomínio Panamby, destinado a atender às elites que 

trabalham nesta região com a proposta de suprir suas necessidades de habitação.  

A refuncionalização de São Paulo nas últimas décadas se explica, entre 

outros, pela forte concentração das atividades quaternárias na cidade. São Paulo 

acolhe uma nova base material e organizacional que dará suporte ao 

funcionamento dos sistemas produtivos contemporâneos. No processo de 

transição do antigo meio geográfico ao “meio-técnico-científico informacional” 

(SANTOS, 1999) a cidade de São Paulo reforça seu papel de comando na 

organização do território (SILVA, 2001). O Centro Berrini e a Avenida Nações 

Unidas, hoje posicionados como novos eixos corporativos da cidade, valeram-se 

de um notável esforço de reestruturação urbana. As empresas situadas nesta 

região são particularmente do setor quaternário e, em grande parte, 

transnacionais. Este centro de negócios é uma continuidade do desenvolvimento 

do Centro Metropolitano na direção do vetor sudoeste, com uma reestruturação 

urbana de caráter monopolista  promovida pela Bratke e Collet (FRUGOLI, 1998). 
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1. O NOVO CENTRO CORPORATIVO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

O novo centro corporativo da cidade de São Paulo foi estrategicamente 

articulado, contestando a “espontaneidade” e a “falta de planejamento” do Estado, 

segundo as justificativas das incorporadoras em relação às suas ações. Os 

agentes deste processo são: os usuários, residentes do bairro antes do processo 

de incorporações e as empresas depois; corretores de imóveis como 

intermediários das ações; os proprietários definidos por rentistas e usuários; os 

incorporadores e a indústria da construção como agentes centrais; as instituições 

financeiras com atuação indireta e órgãos governamentais. (FRUGOLI, 1998). 

Em São Paulo, políticas urbanas sem preocupações sociais e associadas 

ao marketing imobiliário têm como conseqüência o privilégio dado aos setores 

ligados ao capital financeiro e ao mundo dos negócios, com projetos de 

“renovação” exclusivos para estes, com investimentos em edifícios de escritórios e 

moradias de luxo, sedes de multinacionais e bancos, em detrimento da produção 

habitacional para baixas e médias rendas. 

Os agentes hegemônicos produziram em um curto espaço de tempo uma 

grande concentração de edifícios de escritórios na região descrita, utilizando 

conhecimentos prévios de futuros investimentos públicos na região. A produção 

deste espaço pelo capital imobiliário se deu através da reestruturação de um 

espaço que não tinha “vocação” para implantação de atividades do setor terciário 

e quaternário, nem mesmo deu-se pela expansão recente do centro; conclui-se 

que foi o resultado da difusão de um novo modo de gestão da metrópole e de 

reprodução de seu espaço de poder (FUJIMOTO apud FRUGOLI, 1998). 
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A nova conformação e produção do espaço em São Paulo e principalmente na 

região do Novo Centro de Negócios passam a ser produzidas por meio dos níveis 

de racionalidade presentes no território. Segundo SILVA, 2001: 

 

“[...] estes espaços seriam os produzidos e organizados segundo a lógica do 

acontecer hierárquico, sob a égide das técnicas informacionais, de 

verticalidades, de razões globais, que impõem uma ordem alheia, 

instrumental e pragmática ao funcionamento dos lugares. Configuram-se 

regiões edificadas por crescentes solidariedades organizacionais, onde um 

comando remoto da parcela técnica da produção se faz cotidianamente. São, 

pois, os espaços mais produtivos para as redes hegemônicas. Daí a força 

com que o meio técnico-científico-informacional em suas escalas local, 

regional e nacional, atrai capitais e designa a hierarquia entre os lugares”. 

 

A Avenida Berrini desponta como novo espaço corporativo em 1987, 

chamada pela imprensa de “Nova Paulista”, já que atraia grandes empresas, tais 

como Camargo Correa, Bosch, Philips e Abril. Com o aumento de trabalhadores 

na região, tornava-se evidente a demanda por serviços e a deficiência da região. 

Dá-se então uma ocupação relativamente mais dinâmica com serviços de 

estacionamentos, restaurantes mais econômicos, comércio, bancos, drogarias e 

transporte público. A Avenida Paulista, símbolo da cidade até os anos 1980, 

começa a perder prestígio para outras áreas. Investimentos na direção sudoeste 
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da cidade – Avenida Faria Lima e Avenida Luiz Carlos Berrini – dão espaço às 

sedes das empresas multinacionais e arquiteturas pós-modernas. 

 

“Outrora a cidade moderna se afirmava pelas grandes avenidas, pelos 

radiais, pelos elevados e viadutos e contemplava na velocidade do 

automóvel seu mais forte motivo: seus símbolos eram a Avenida São 

João, o Minhocão, a Radial Leste. Hoje [estes pontos já estão 

ultrapassados], são novos viadutos, novos pontos, novas avenidas em 

regiões mais ricas da cidade, ainda mais ‘enobrecidas’, em contraste 

com imensas áreas ocupadas pela pobreza” (VÉRAS, 1999). 

 

Com o gradativo e controverso esgotamento da área da avenida Paulista e 

com o potencial construtivo da Berrini, começa a expansão rumo à região da 

Marginal Pinheiros ressaltando o papel da Bolsa de Imóveis do Estado de São 

Paulo, que, realizando atividades de pregão imobiliário desde 1935 consolidou o 

empreendimento Edifício Wilson Mendes Caldeira, o primeiro na Marginal 

Pinheiros em 1973. (FRUGOLI, 1998).  

Na conformação do novo centro de negócios na região sudoeste, a 

consultoria internacional de imóveis comerciais Richard Ellis International Property 

Consultants, fundada em Londres em 1773, atuou em atividades de avaliação, 

desenvolvimento de projetos, planejamento, parâmetro de custos, comercialização 

e locação; é ativa no mercado brasileiro há 16 anos e conta com 67 escritórios 

pelo mundo. Um dos seus principais clientes é a Birmann, maior incorporadora de 
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edifícios de escritórios brasileira, ligada à estadunidense Turner Construction 

Corporation, uma das maiores do mundo.  

O setor financeiro começou a migrar para a Marginal Pinheiros, 

desenvolvendo-se este eixo, paralelamente na década de 80, com o Centro 

Empresarial de São Paulo, primeiro pólo importante na região. Na marginal 

Pinheiros os terrenos eram maiores e mais baratos pela presença de vários 

galpões industriais perto da Zona Sul, Santo Amaro e toda a região mais nobre da 

cidade, havendo então a possibilidade da conformação de um novo centro em São 

Paulo.  
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Mapa I: Localização do Novo Centro de Negócios 

 

Fonte: SILVA, Adriana M. B. A contemporaneidade de São Paulo: a produção e o novo uso do 

território brasileiro. Tese de doutorado, FFLCH – USP. São Paulo, 2001. 
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1.1 O mercado de imóveis residenciais de luxo 

 

Nos últimos anos o mercado de imóveis comerciais de luxo no país entrou 

em expansão com a chegada de multinacionais a cidades brasileiras, sobretudo 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. Houve uma espécie de corrida do ouro atrás 

de escritórios de luxo, o que supervalorizou esses imóveis, fazendo-os dobrar de 

valor em seis anos, de 1995 a 2001. Até então, o estoque disponível no mercado 

praticamente esgotou. Segundo dados da consultoria imobiliária Jones Lang La 

Salle, o setor de imóveis de luxo cresceu 8% em São Paulo e 9% no Rio de 

Janeiro no ano de 2007.  

Segundo pesquisa desenvolvida pela consultora Cushman & Wakefield 

Semco, São Paulo e Rio de Janeiro têm os aluguéis de escritórios de luxo mais 

caros da América Latina. No final de 2006, o preço médio do metro quadrado era 

de US$ 25 em São Paulo e de U$26 no Rio de Janeiro. Para efeito de 

comparação, o aluguel do metro quadrado é US$ 50 em Paris e US$ 80 em 

Londres.1 Segundo reportagem da Folha de São Paulo de 25 de julho de 20072, 

apesar das vendas atingirem record, quem trabalha no setor diz que há escassez 

de imóveis de luxo em relação à demanda. Nos últimos cinco anos, foram 

lançados 132.263 apartamentos na cidade de São Paulo, a um preço médio de R$ 

173.301 cada. Apenas 201 deles, ou 0,15% do total, custaram mais de R$ 3 

milhões. 

                                                 
1 http://www.gestaodoluxo.com.br/mercado/materia_41.htm 
2 Reportagem do site http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/imoveis/ult1669u1342.shtml 
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Levando-se em conta que um assalariado da Região Metropolitana de São 

Paulo ganha, em média, 1.070 reais por mês; conforme dados do Dieese, ele 

levaria 115 anos para comprar um dos apartamentos de luxo inaugurados 

recentemente, orçado em 1,6 milhão de dólares.  

O rendimento mensal domiciliar per capita acima de 5 salários mínimos por 

região metropolitana pode dar um indício da porcentagem de consumidores de 

residências de luxo existentes nestes lugares. 

Quadro I: A distribuição percentual por classes de rendimento mensal 

domiciliar per capita (salário mínimo) (%)  

Região 

Metropolitana 

Faixas Salariais 

Até 5 salários 

mínimos 

Mais de 5 salários 

mínimos 

Belém 95,50% 4,50% 

Fortaleza 95,30% 4,70% 

Recife 85,30% 5,70% 

Salvador 93,10% 6,90% 

Belo Horizonte 91,10% 8,90% 

Rio de Janeiro 89,30% 10,70% 

São Paulo 88,70% 11,30% 

Curitiba 87,90% 12,10% 

Porto Alegre 87,60% 12,40% 

Distrito Federal 79,40% 20,60% 

Média do Brasil 92,70% 7,30% 

Fonte: PNAD – IBGE, 2005 
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Entre a crescente demanda por imóveis residenciais e comerciais de luxo 

no território brasileiro destacamos o Empreendimento Condomínio Villagio 

Panamby que surgiu com o objetivo de executar um projeto imobiliário misto, 

composto por hotéis, edifícios residenciais e comerciais para suprir esta procura - 

porém até o início de 2008 os edifícios comerciais ainda não haviam sido 

projetados. Ainda pode ser vista uma gleba desta área quase intacta, pois não há 

previsão do término de todos os edifícios3. 

O Condomínio Villagio Panamby é composto por nove “torres”, como são 

chamados os prédios residenciais; contêm apartamentos de até quatro suítes com 

400 m² em média, e são construídos e decorados com piso de mármore importado 

da Itália. A área útil do condomínio tem 800 m², cinco salas, jardim de inverno, 

home theater, escritório, sauna, cinco suítes, banheira de hidromassagem, creche 

para crianças e cães. No terraço, com vista panorâmica, há uma piscina olímpica. 

Seis garagens estão disponíveis para cada proprietário, além do salão de festas, 

quadra de tênis, clube com três piscinas, sala de ginástica e um jardim com 

tratamento paisagístico.  

De acordo com reportagem da Folha de São Paulo de 16 de abril de 20004, 

que ilustra de alguma maneira a problemática discutida, moradores que recém 

compram seus apartamentos de alto padrão e coberturas dizem sofrer assédios 

constantes de corretores de imóveis devido à grande valorização destas áreas, 

principalmente de reportagens e propagandas sobre o Condomínio Panamby. 

                                                 
3
 Há outros empreendimentos residenciais de elite na cidade. Um empreendimento que se assemelha ao 

Condomínio Villagio Panamby é o Praça Villa Lobos, com 13.000 m² de área e apartamentos de 264, 317, 

364 e 433 m², sendo todos com quatro suítes, um por andar e cinco vagas na garagem, localizado na Alameda 

Villa-Lobos, na altura do nº 4.797 da Avenida Nações Unidas, atrás do Shopping Villa-Lobos. 
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A propaganda deste empreendimento mostra o predomínio do tom verde 

nas figuras, os edifícios são inseridos no meio de uma grande floresta tropical, 

repleta de árvores de grande porte, e não no espaço urbano de São Paulo, nas 

proximidades da Marginal Pinheiros, na vertente oposta aos grandes prédios 

“inteligentes” da região. O Projeto Panamby está cercado ao sul pela área 

residencial do bairro de alto padrão Morumbi e o Jardim São Luís, este último 

formado por um conjunto de loteamentos populares e também por favela. Ao leste 

encontra-se a Marginal do Rio Pinheiros, onde há o Pólo Marginal, o novo eixo 

empresarial de São Paulo, concentrando edifícios de escritórios construídos desde 

a década de 1990. A oeste estão áreas residenciais como o Jardim Guedala, Real 

Parque e Vila Andrade, de classe média e um comércio que atende esta 

população do entorno. Ao norte encontra-se o Shopping Jardim Sul de alto padrão 

e mais ao norte a Favela de Paraisópolis. De acordo com CALDEIRA, 1984, a 

expansão da cidade feita com base nesse processo segregador, do ponto de vista 

social é caótico e do ponto de vista urbano, teve como resultado a criação de um 

espaço claramente diferenciado e a exacerbação das marcas sociais. 

A propaganda abaixo, veiculada no jornal O Estado de São Paulo de 10 de 

março de 2007 ilustra esta afirmação. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
4
 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci1604200002.htm 
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2. A CONCRETIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO VERTICAL PANAMBY 

 

O Condomínio Villagio Panamby e o Parque Burle Marx figuram, portanto, 

como um dos mais importantes empreendimentos imobiliário da região do novo 

centro corporativo da cidade de São Paulo. Localizado às margens do Rio 

Pinheiros surgiu a partir das ações dadas por um volume relevante de capital 

financeiro no mercado imobiliário, planejado pela Lubeca Empreendimentos 

Imobiliários, braço imobiliário da multinacional argentina Bunge y Born, para 

articular-se ao novo eixo empresarial da capital paulista, com objetivo de sanar as 

demandas por edifícios residenciais e de escritórios com padrão de luxo. O 
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empreendimento está próximo ao Centro Empresarial São Paulo, também 

propriedade da Bunge y Born. Para tal empreendimento foram adquiridas duas 

propriedades provenientes da partilha da Chácara Tangará, localizada no setor 

sudoeste da Cidade de São Paulo.  

 

Mapa II: Localização do Condomínio Villagio Panamby 

 

Fonte: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16  

Mapa III: Região sudoeste e localização do Condomínio Villagio Panamby no 
mapa do município de São Paulo 

 

Fonte dos dados: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/mm/panorama/ 
Elaboração Cartográfica: Mait Bertollo 
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A empresa Lubeca Empreendimentos Imobiliários comprou o terreno da 

família do conde Francisco Matarazzo em 1986 e negociou com a Prefeitura de 

São Paulo o parcelamento e loteamento da área verde de 138 mil metros 

quadrados em plena região do “centro expandido”.  

 

“A metrópole paulistana não vai parar de crescer, pois é símbolo e epicentro 

do desenvolvimento capitalista brasileiro, seu centro, como vértice simbólico 

do conjunto de aglomeração, vem sendo permanentemente recriado num 

esforço de manutenção e de elevação do nível de urbanidade. Para o sul e 

sudoeste com o controle do poder público e/ou iniciativa privada se dá um 

desdobramento em torno da Marginal Pinheiros, que se configura como a 

posição limite de expansão do centro metropolitano nesse 

quadrante”.(CORDEIRO, 1980) 
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Quadro II: Panorama dos Edifícios Residenciais do Condomínio Villagio 

Panamby 

Empreendimento Incorporadoras Data de 

Entrega 

Preço no 

Lançamento 

Tamanho do 

apartamento 

Amandryas Gafisa/Atlântica 2001 --- 152 m² 

Portis Tamyris Gafisa/Atlântica 2001 ---  191 m² 

Cypris Gafisa/Atlântica 2003 R$ 800 mil 241 m² 

Pallazzo Panamby Gafisa/Atlântica 2003 R$ 800 mil a 1,2 

milhão 

400 m² 

 

Strelitzia Gafisa/Atlântica 2004 R$ 329 a R$ 660 

mil 

160 m² 

Hibiscus Gafisa/Atlântica 2005 R$ 853 mil 213 m² 

Anthurium Gafisa/Atlântica 2005 R$ 475 mil 160 m² 

Doppio Spazio Gafisa/Atlântica 2005 R$ 854 a R$ 950 

mil 

270 m² 

Majuy Gafisa/Atlântica 2005 R$ 570 a 625 mil 190 m² 

Double View Gafisa/Atlântica Em 

construção 

R$ 650 a R$ 800 

mil 

206 m² 

Domaine du Soleil Gafisa/Atlântica Lançamento R$ 1,2 milhão 320 m² 

Jazz Duet Gafisa/Atlântica Lançamento R$ 900 mil 260 m² 

Mirabilis Gafisa/Atlântica Lançamento R$ 700 mil 226 m² 

Fonte: Informações obtidas no stand de vendas da Gafisa e através de folders, material de 
propaganda e no site http://www.parquepanamby.com.br/home800.html.  
Elaborado por Mait Bertollo 
 



 19  

A partir deste evento o espaço fragmentado foi vendido em pedaços 

tornando-se intercambiável a partir de operações que se realizam através do 

mercado.  

 

2.1 O projeto: as disputas pelo uso do território urbano 

 

Seguindo a tendência de expansão do centro, a área na qual ocorreu o 

processo de incorporação do Villagio Panamby sofre mudanças no que concerne 

a questões ambientais: a mesma estava protegida por legislação ambiental e seu 

parcelamento foi conseqüência de negociação com a Prefeitura, mesmo com a 

solicitação de entidades civis para o tombamento da mesma junto aos órgãos 

oficiais. O debate foi encaminhado dando forma ao Parque Burle Marx, em que 

parte de sua área é gerida por uma empresa privada. 

Anunciado o início das obras do Condomínio Villagio Panamby, grupos 

ambientalistas e entidades profissionais, como a Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB), Sindicato dos Geólogos do Estado de São Paulo (Singesp), 

Sindicato dos Arquitetos de São Paulo (SASP), por exemplo, se organizaram para 

exigir que a legislação sobre áreas verdes fosse utilizada para proteger aquela 

área da ocupação imobiliária. Porém, as obras seguiram e desta discussão um 

acordo surgiu: 29% da área da Chácara Tangará foi doada à prefeitura sob a 

forma de parque público. Nasceu então na gestão de Luiza Erundina o Parque 

Burle Marx. Esta área “cedida” acabou sendo também uma estratégia de 

valorização para o Empreendimento. O Condomínio Villagio Panamby situa-se 

próximo ao Parque Burle Marx no bairro Morumbi, Marginal do Rio Pinheiros e a 
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Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, e é um mega investimento voltado à elite 

que trabalha nesta região, “área core” da globalização no território brasileiro. 

Sua configuração no espaço urbano se dá através de projetos 

arquitetônicos que incentivam a separação física do entorno, com muros e 

monitoramento de seguranças terceirizados e câmeras. O isolamento e a 

proximidade com a área verde são os motivos de valorização. O Parque Burle 

Marx, apesar de público, possui regras extremamente proibitivas e vigilância 

potencializada que não incentivam a visitação do Parque pelo público em geral. É 

observado então que o Estado, com seus instrumentos legais, produz grandes 

transformações nos usos e funções dos lugares da cidade reproduzindo uma 

hierarquia destes lugares no conjunto do espaço metropolitano; ao direcionar 

historicamente os investimentos em infra-estrutura aprofundam as desigualdades 

na metrópole, interferindo de modo profundo nas formas de apropriação do 

espaço, na medida em que produzem, com sua intervenção, um processo de 

valorização diferencial do solo urbano.  

 

2.2 Os agentes públicos e privados envolvidos 

 

O poder púbico nos últimos trinta anos é chamado a exercer um papel ativo 

na produção da cidade, seguindo o movimento do sistema capitalista que 

consagra concentrações e centralizações. Num primeiro momento os atores 

privados arcavam com uma parcela de responsabilidade na implantação das 

economias de aglomeração. Numa fase de transição o poder público é levado a 

assumir cada vez mais esses encargos, porém as obras públicas beneficiam uma 
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parcela considerável da população e um número importante de empresas. Hoje, 

na cidade corporativa (SANTOS, 1994): 

 

“O essencial esforço do equipamento é feito primordialmente para serviço de 

empresas hegemônicas, que porventura interesse às demais empresas e ao 

grosso da população é praticamente residual na elaboração dos orçamentos 

públicos, obedecendo à mais estrita racionalidade capitalista. A lógica 

dominante é a da urbanização corporativa e da cidade corporativa.”  

 

Para ilustrar tal afirmação, os quadros demonstram os agentes públicos, 

financeiros, imobiliários e do setor quaternário envolvidos na consolidação do 

Condomínio Vilaggio Panamby: 
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Quadro III: Algumas Empresas envolvidas no empreendimento Villagio 

Panamby 

1982 – Lubeca Empreendimentos Imobiliários une-se à Bunge y Born para iniciar o 

processo de negociação do terreno da Chácara Tangará para a construção do 

Condômino Villagio Panamby. 

Construtoras e Consultorias Imobiliárias participantes das obras do Condomínio: 

• Lubeca Empreendimentos Imobiliários; 

• KG Construções e Incorporações; 

• Koema Empreendimentos Imobiliários; 

• Gafisa 

• Construtora Birmann 

• Construtora Adolpho Lindemberg Company 

• Construtora Romeu Chap Chap 

• Construtora R. Yazbec  

Banco e Agentes Imobiliários: 

• Banco Brascan: juntamente com o Fundo de Investimentos Imobiliários Panamby 

consolida o Panamby Empreendimento Imobiliário 

• Fundos de pensão sob comando do Banco Brascan 

Setor Quaternário 

• Escritório de Arquitetura Aflalo & Gasperini 

• Mac Arquitetura  

• Lopes Consultoria de Imóveis  

• Richard Ellis 

Fonte: Caderno de Imóveis do jornal Folha de São Paulo, de diferentes datas, consultado sob a 
forma eletrônica (www.uol.com.br) 
Elaborado por Mait Bertollo 
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Quadro IV: Outros agentes envolvidos no empreendimento Villagio 

Panamby. 

1986 - Lubeca Empreendimentos Imobiliários juntamente com a Bunge & Born 

negociam terreno da Chácara Tangará com a prefeitura de São Paulo, sob gestão 

do prefeito Jânio Quadros. 

Na gestão de Jânio Quadros tem início as obras na região, como a canalização do 

rio que corta a região e cria a Avenida Vicente Paiva em 1987.5 

Armando Mellão (PMDB) coordenou a reforma administrativa da prefeitura de São 

Paulo na gestão de Jânio Quadros, no período de 1987 a 1988. 

Secretarias envolvidas na consolidação do Condomínio Panamby: 

• SF - Secretaria Municipal de Finanças 

• SMG - Secretaria Municipal de Gestão 

• SIURB - Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana e Obras 

• SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento 

• SNJ - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Fonte: Caderno de Imóveis do jornal Folha de São Paulo, de diferentes datas, consultado sob a 
forma eletrônica (www.uol.com.br) 
Elaborado por Mait Bertollo 
 

A obra Villagio Panamby é planejada e projetada principalmente por 

grandes empresas do ramo imobiliário, de construção civil, consultorias 

imobiliárias, financeiras, arquitetônicas, empresas de engenharia e bancos. Os 

exemplos empíricos mais relevantes são: Lubeca Empreendimentos Imobiliários, 

KG Construções e Incorporações, Lopes Consultoria de Imóveis, MAC Arquitetura, 

Koema Empreendimentos, GAFISA, escritório de arquitetura Aflalo & Gasperini, 
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Fundo de Investimentos Imobiliários Panamby, construtoras Birmann, Adolpho 

Lindemberg Company, Romeu Chap Chap, R. Yazbec e o Banco Brascan. 

O histórico das negociações dá-se a partir do loteamento da Chácara 

Tangará, sob responsabilidade do escritório de arquitetura Aflalo & Gasperini, que 

também liderou o planejamento do empreendimento, o qual determinava o foco do 

parcelamento, bem como a destinação dos lotes para uso comercial e residencial 

(BARROSO, 2006). 

A partir de março de 1995, o Projeto Panamby passou a ser comandado 

pelo Fundo de Investimentos Imobiliários6 Panamby, administrado pelo Banco 

Brascan, firmando então a Panamby Empreendimentos Imobiliários (antes Lubeca 

S/A Empreendimentos e Participação), responsável pela administração do Centro 

Empresarial São Paulo. 

Os três primeiros empreendimentos lançados no Panamby (Chácara 

Tangará, Reserva Tangará e Altos do Panamby) foram resultados de negociações 

da Panamby Empreendimentos Imobiliários com as construtoras Birmann e o 

consórcio formado por Adolpho Lindemberg Company, Romeu Chap Chap e R. 

Yazbec – estas também empresas do setor de construção civil.  

Vale ressaltar que novas incorporações, realizadas geralmente a partir da 

articulação de empresas brasileiras e estrangeiras, terão os fundos de pensão7 

                                                                                                                                                     
5 http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL30174-5605,00.html 
6 Fundo de Investimento Imobiliário caracteriza-se por sua constituição ser na forma de condomínio 
fechado, cujo patrimônio ou valor subjacente são empreendimentos imobiliários. As cotas destes 
fundos – que não são resgatáveis – são registradas na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), 
podendo ser negociadas em Bolsas de Valores ou no mercado de balcão (operações não 
registradas na Bolsa) (SANDRONI, 2005). 
7 Fundo de pensão é uma espécie de pecúlio ou poupança formada por um conjunto de pequenos 
investidores e poupadores com o intuito de garantir para si uma pensão mensal, depois de um 
prazo determinado. Em geral os fundos de pensão são organizados por empresas financeiras que 
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como proprietários. A Birmann destacou-se tentando reproduzir em São Paulo o 

modelo norte-americano de produção e gestão de edifícios corporativos. 

Os três maiores compradores do Condomínio Villagio Panamby são os 

fundos de pensão. No início da década de 90, os fundos de pensão têm como 

objetivo duas componentes de ganhos a longo prazo: renda e valorização 

patrimonial. A renda é derivada do aluguel e a valorização patrimonial determinada 

por uma compra numa região com potencial de valorização. (FIX, 2003). 

Tais transações ficaram sob responsabilidade do Banco Brascan S/A, que 

negociou a venda de alguns lotes com o Fundo de Investimento Imobiliário 

Incorporações Birmann, em agosto de 1997. Os lotes adquiridos pela Birmann não 

sofreram nenhuma intervenção ou construção, já que esta empresa entrou em 

processo de falência, passando então ao controle do Banco Brascan S/A. 

Os empreendimentos então são projetados e implementados de acordo 

com o ritmo do mercado, sendo negociadas parcerias com os promotores 

imobiliários, como investidores, incorporadores e construtores (BARROSO, 2006). 

A negociação dos terrenos entre o Fundo Panamby – que adota ações de 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários – e as construtoras 

interessadas, admite uma diferenciação quanto à porcentagem recebida pelo 

Fundo em relação à comercialização dos imóveis, denominada permuta. Após o 

Habite-se, o Banco Brascan tem direito a receber um percentual sobre as contas a 

receber de cada torre, como ocorreu com a Gafisa S/A (construtora e 

                                                                                                                                                     
fazem aplicações com a soma do dinheiro dos pequenos poupadores, sendo que depois de um 
prazo, estes recebem seu dinheiro acrescido de juros e correção, como uma espécie de 
complementação de aposentadoria. (SANDRONI, 2005) 
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incorporadora), responsável pelos lançamentos no Condomínio Panamby, que 

repassou de 16% a 20% do valor das torres comercializadas8.  

 

A permuta é freqüentemente utilizada no mercado imobiliário, pois: 

“[...] os construtores não têm capital para comprar terrenos, construir e 

depois começar a vendê-los. Estes fazem a operação de permuta, onde é 

proposto ao dono do terreno um projeto de construção, a aprovação, o 

marketing, a venda. Assim, em troca, o proprietário recebe uma parte das 

vendas”.(BOTELHO, 2005) 

 

A saída da Birmann do negócio – hoje ocupada pela Cyrela9 - foi um dos 

fatores da falta de previsão para o término da consolidação de todos os edifícios 

do Condomínio Villagio Panamby, aliado também a certa saturação de imóveis de 

alto padrão na cidade nos setores residencial e de escritórios, causada por grande 

oferta destes tipos de imóveis na Marginal Pinheiros, Avenida Brigadeiro Faria 

Lima e Avenida Luis Carlos Berrini. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Informações obtidas no Banco Brascan S/A. 
9 Cyrela Arquitetura, Arquitetura Corporativa, Engenharia, Facility, Construção Civil e Design. 



 27  

 

3. SOBREVALORIZAÇÃO DO LUGAR E FRAGMENTAÇÃO 

 

A reorganização do território da cidade se dá mediante disputa do solo 

urbano entre agentes econômicos e grupos sociais; é regulada pelo mercado 

imobiliário e pela atuação do Estado que determina políticas econômicas, sistema 

de financiamento de moradias, implantação e gestão de infra-estrutura e dos 

serviços públicos, produção de obras públicas e atuação direta reguladora e 

normativa. 

Há escassez de instrumentos de regulação do mercado imobiliário capazes 

de combater a especulação imobiliária, que ocorrem quer pela retenção de vazios 

urbanos que dispõem de alguma infra-estrutura, que obriga a cidade a se espraiar, 

quer pela saturação de áreas nobres pelo superadensamento, gerando ônus ao 

poder público e problemas ambientais para a coletividade. Há então demanda por 

habitação principalmente pela maioria da população (cuja renda não é suficiente 

para aquisição de um imóvel) e a oferta de habitação está cada vez mais cara. 

Na região que engloba o Condomínio Villagio Panamby, segundo BURGOS 

(2003), 

 

“Há uma clara disparidade em relação às estatísticas do rendimento 

mensal dos responsáveis por domicílio: moradores do Condomínio e 

dos bairros do entorno (Vila Andrade, bairro Morumbi e Jardim São 

Luís): 20% desta população não têm rendimento algum, 20% desta 

população tem rendimento abaixo ou igual a um salário mínimo, 50% 
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tem rendimento de mais de um salário mínimo até dois salários 

mínimos, enquanto que 10% tem rendimento de mais de 20 salários 

mínimos. A população que tem rendimento abaixo ou igual a um salário 

mínimo habita as vertentes do córrego do Pau Arcado, na segunda 

maior favela paulistana, a Paraisópolis e do outro lado da Marginal do 

Rio Pinheiros, em Santo Amaro”. 

 

Os processos de fragmentação e suas conseqüências podem ser vistos, por 

exemplo, em algumas reportagens. No jornal Folha de São Paulo de 01 de abril de 

2002 a reportagem10 traz dados em relação à características desta região, onde 

de um lado da avenida habitam 5.500 chefes de família com 15 anos de estudo, o 

que equivale a um curso superior. De outro, 5.474 chefes que não passaram mais 

do que três anos na escola e, assim, são classificados como analfabetos 

funcionais. A avenida em questão é a Giovanni Gronchi, e o distrito no qual 

coabitam esses chefes é a Vila Andrade, na zona sul de São Paulo, mais 

conhecida da maioria dos paulistanos como uma extensão do Morumbi.  

Um quadrilátero delimitado pela marginal Pinheiros a leste, pela avenida 

Morumbi ao norte, pela linha de transmissão da Eletropaulo a oeste, e pela 

estrada de Itapecerica ao sul, a Vila Andrade é o mais desigual dos distritos 

paulistanos. Lá, um quinto dos habitantes vive em domicílios cujo chefe não tem 

renda ou ganha, no máximo, R$ 180 por mês. Outro tanto mora em casas ou 

                                                 
10 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u48578.shtml 
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apartamentos cujo responsável tem um rendimento mensal de pelo menos R$ 

5.400.  

Os chefes com nível superior moram em condomínios como Portal do 

Morumbi e Panamby, à beira de parques como o Burle Marx. Os chefes de baixa 

escolaridade e renda habitam as vertentes do córrego do Pau Arcado, na segunda 

maior favela paulistana, a Paraisópolis. De acordo com dados da prefeitura de São 

Paulo , 24.742 pessoas, ou 34% da população do distrito, são faveladas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Projeto do Condomínio Villagio Panamby desde sua elaboração até sua 

concepção evidencia sua verticalidade, pois se trata claramente de pontos no 

espaço que, separados uns dos outros, asseguram o funcionamento global da 

sociedade e da economia, sendo os vetores de uma racionalidade superior e do 

discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e 

disciplinado, segundo SANTOS (1996). 

Neste contexto, o espaço banal (SANTOS, 1996) abriga estes pontos de 

verticalidades. Sendo o espaço econômico um conjunto de pontos e de fluxos 

entre eles, bem como lugares unidos verticalmente (espaço de redes) e voltado 

para o mercado, há uma contradição com estes lugares unidos horizontalmente, o 

espaço banal, que reconstrói cotidianamente a base de vida comum. Ambos 

espaços são indistinguíveis, pois os fixos provocam fluxos em função de seus 

dados técnicos, que são geralmente locacionais, mas também em função dos 

seus dados políticos. (SANTOS, 1996). A partir então da construção de novas 

horizontalidades. Perguntamos: pode-se criar normas que se contraponham à 

dinâmica da globalização perversa? 

Com a implantação deste condomínio (que segue modelos de outros já 

implantados), assiste-se nas últimas duas décadas à instalação de 

empreendimentos que, pelo seu porte, influenciam fortemente a orientação do 

crescimento urbano gerando muita demanda de novos investimentos em infra-

estrutura no entorno, quando não decorrentes diretamente da nova construção. 

São mega-intervenções que terminam por dirigir a ação do poder público mesmo 
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quando este se esforça para não se subordinar aos interesses das corporações 

empreendedoras dessas grandes obras.  

Um exemplo de grande obra recentemente inaugurada (em 10 de maio de 

2008) é a Ponte Octávio Frias de Oliveira, de 138 metros de altura, que começou 

a ser construída em 2005 com o objetivo de ponte estabelecer a ligação entre a 

Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, e a Avenida Jornalista Roberto Marinho, 

para aliviar o trânsito da região e atender a demanda por fluidez neste novo 

centro. Houve atraso na sua entrega devido às chuvas e acidentes com os 

trabalhadores, causando duas mortes e o custo da obra é de 280 milhões de reais. 

Ao redor da ponte se localizam as favelas Real Parque e Jardim Edite, que foram 

“empurradas” para se distanciarem da obra e por pouco não foram extintas11. O 

principal agente público envolvido foi a Emurb (Empresa Municipal de 

Urbanização), a qual foi coordenadora desta operação urbana chamada 

“Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas” e os agentes privados foram o 

Banco do Brasil, a SOMA (Sociedade Operadora de Mercados Ativos) e a obra foi 

executada pela construtora OAS. 

Durante a cerimônia de inauguração da obra, houve manifestação do 

movimento "Favela Atitude", cujos participantes afirmavam que o dinheiro de 

construção da ponte foi tirado do projeto de urbanização do Jardim Edite e da 

Favela Real Parque. Atualmente oito mil famílias moram em barracos ao redor da 

ponte ficarão desalojadas. Durante a manifestação, gritavam que a construção da 

ponte representa uma "limpeza social" na região12. 

                                                 
11 http://www.centrovivo.org/node/454 
12 http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI2878763-EI306,00.html 
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Fonte:http://oglobo.globo.com/sp/mat/2008/05/18/fotos_da_ponte_estaiada_tiradas_por_moradore

s_da_favela_real_parque_vao_virar_cartoes-postais-427439107.asp 

 

Cabe ressaltar que esta obra foi consolidada em uma região onde as 

empresas globais instaladas representando grupos nacionais e transnacionais 

demandam este tipo de obra, por fluidez, por ostentação e por ser hoje o centro de 

comando e de poder da metrópole. Tais ações foram possíveis graças ao apoio do 

governo estadual e municipal atual, representados por políticos de partidos como 

PSDB e PFL (DEM), cujas ações visam investir o orçamento de forma a consolidar 

a cidade como uma mercadoria, onde se aceita tais propostas e estas são usadas 

como único meio eficaz para fazer frente às novas condições impostas pela 

globalização às cidades e aos poderes locais. Cabe ressaltar os nomes dados às 

obras, como Ponte Octávio Frias de Oliveira (falecido dono do jornal Folha de São 

Paulo) e Avenida Jornalista Roberto Marinho (falecido dono do canal Rede Globo), 
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atores hegemônicos mais uma vez brindados com estas construções. Na época 

em que foi construída sobre a Marginal do Rio Tietê a ponte Júlio de Mesquita 

(nome do dono do jornal O Estado de São Paulo), houve reportagens de protestos 

do jornal Folha de São Paulo em relação ao nome dado à esta ponte. 

A importância dessa pesquisa se dá, portanto, no âmbito do estudo do 

arranjo e produção desta região da cidade, principalmente pelas empreendedoras, 

grandes corporações e mercado imobiliário.  

Pode-se demonstrar através do texto apresentado que, na cidade 

corporativa, as redes são onipresentes devido à sua complexidade e ao seu papel 

invasor e definidor da vida cotidiana; há importância crescente da circulação e da 

comunicação, o que faz acontecer a mobilidade espacial. As redes, nesta 

condição, são o fundamento material da globalização e da especialização regional 

produtiva e da competitividade regional, já que há um aumento exponencial dos 

fluxos (materiais e imateriais). Há também neste espaço a mediação da formação 

sócio-espacial, que se dá no território nacional, e num sentido menor, o da cidade, 

grandes desigualdades regionais (infra-estruturas); posição periférica no sistema 

capitalista; orçamento restrito e rígido (eleição de “prioridades”; disputa entre os 

lugares por investimentos (produtivos e sociais); regulação híbrida do território no 

período atual (política dos Estados, demandas corporativas, necessidades 

sociais). 

A fragmentação articulada na cidade metrópole se dá em diferentes 

ambientes e a reprodução de cidadãos desiguais. Esta ação dá-se em São Paulo 

de forma potencializada, pois esta metrópole concentra as atividades de alto nível 

e serviços avançados pela construção de centros de negócio e distritos de 
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serviços; há permanente reforma do sistema viário e aeroportuário em busca de 

fluidez, coalizões de crescimento com o envolvimento do poder público, demanda 

por escritórios de alto padrão, serviços de alto nível. São Paulo faz parte de uma 

Rede Mundial de Cidades (lugares privilegiados do intercâmbio de mercadorias, 

informação, dinheiro, conhecimento, pessoas) funcional à globalização da 

economia. 

O quadrante sudoeste da cidade de São Paulo evolui para a construção de 

prédios de escritórios como empresas industriais, de serviço de alto nível, 

finanças; são construídas vias rápidas, há a Lei de Zoneamento para a construção 

de shoppings, túneis, anéis viários, semáforos informatizados, serviços públicos. 

Estes processos acarretam então na sobrevalorização fundiária e imobiliária dessa 

porção da cidade. 

Este processo impulsiona o deslocamento do centro da cidade em direção 

sudoeste: o primeiro centro de negócios de São Paulo, depois de se consolidar no 

centro, passou a se localizar na Avenida Paulista, quando depois de sua 

saturação, passou para a Marginal Pinheiros: os centros expandidos e novos 

centros como Avenida Faria Lima e Berrini. 

Este novo centro de negócios, no quadrante sudoeste da cidade de São 

Paulo, por sua arquitetura arrojada e constantes obras para maior fluidez 

(atendendo este tipo de demanda), impõe prioridades de investimentos no 

orçamento público, sendo estes canalizados para esta região. Há que ressaltar 

que este novo centro está cravado numa metrópole cheia de problemas de 

moradia e transporte, que ficam em segundo plano nas prioridades das obras, 

afetando o conjunto da cidade. 
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Estas características as quais os atores hegemônicos da globalização e as 

grandes empresas atingem somente os pontos competitivos do território, trazem 

ordem para estes e desordem para todo o resto. O território se torna, então, 

esquizofrênico, pois nele existem vetores da globalização, que impõem nova 

ordem, e vetores de uma contra-ordem, baseada na marginalização e exclusão 

social. 
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6. ANEXOS 

Reportagem 1 

FOLHA DE SÃO PAULO, 19/10/2002 - “Orestes Quércia assume Centro 

Empresarial de São Paulo”.  

 

”Depois de sofrer novo revés na política, Orestes Quércia, 63, reforça a imagem 

de empresário bem-sucedido, ao adquirir por R$ 58,1 milhões a Panamby 

Administração e Participações Ltda., que controla o Centro Empresarial de São 

Paulo. 

A Sol Invest Administrações e Participações, holding do ex-governador, comprou 

do grupo argentino Bunge, no último dia 3, a administradora do Centro 

Empresarial, na marginal de Pinheiros, zona sul de São Paulo. 

A Panamby participa com 29,3% do condomínio do Centro Empresarial, que é 

integrado por fundos de pensão, a maioria estatais, e empresas que mantêm sede 

no local, como a Rhodia e Mapfre. 

Trata-se do primeiro complexo de prédios "inteligentes" do país, criado no início 

dos anos 70 para abrigar escritórios e shoppings. 

 

Com essa operação, o grupo Bunge concentra seus interesses na área de 

alimentos e fertilizantes. Para o grupo Quércia, a aquisição representa a 

expansão, na capital paulista, dos empreendimentos imobiliários iniciados no 

interior, onde construiu e administra vários shopping centers. 

A Sol Invest também é proprietária do Hotel Jaraguá, no centro de São Paulo, 

cujas instalações estão sendo readaptadas para abrigar um centro de 
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convenções, restaurantes e escritórios. 

A evolução dos negócios de Quércia foi confirmada pela Folha em julho último, ao 

revelar um crescimento patrimonial de 562% nos últimos cinco anos. 

Em 1996, o ex-governador declarara bens no valor de R$ 9,8 milhões, total que 

chegou a R$ 64,8 milhões, de acordo com a declaração entregue ao Tribunal 

Regional Eleitoral, em junho último. 

Segundo informações do grupo, a operação de compra foi financiada pelo BCN 

(Banco de Crédito Nacional), instituição na qual o empresário mantinha R$ 5,4 

milhões aplicados em títulos de renda fixa, conforme dados da declaração de 

bens. 

Em 2001, Quércia vendeu ao grupo do empresário Roberto Marinho sua 

participação na Empresa Jornalística Diário Popular Ltda., negócio que teria sido 

fechado por R$ 200 milhões. 

Nos últimos anos, com alterações societárias e a retirada de sócios, Quércia 

concentrou em seu nome e de familiares o controle das empresas que formam o 

império montado nas áreas de comunicações (jornais, rádio e televisão), 

agricultura, mercado imobiliário, construção e comércio de veículos. 

 

Alvo de várias investigações em sua carreira, Quércia e suas empresas estão em 

situação regular com a Receita Federal. 

Além da Sol Invest, fazem parte do grupo: Empresa Jornalística e Editora 

Regional, Televisão Princesa D'Oeste, Diário Comercial e Publicidade Ltda. (que 

edita o jornal "DCI Comércio, Indústria e Serviços"), Panorama Brasil, Rede 

Central de Comunicação, RCC Vídeo Produtora Ltda., TV do Povo e rádio Nova 
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Brasil. 

Procurado pela Folha, Quércia não se manifestou. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u40730.shtml 

  

Reportagem 2 

FOLHA DE SÃO PAULO, 10/04/2005 - Adolpho Lindenberg e Gafisa se unem 

para erguer residenciais de alto padrão 

 

As construtoras Adolpho Lindenberg e Gafisa anunciaram, na semana passada, 

uma parceria para lançar a Línea Speciale, uma série de empreendimentos 

residenciais de "altíssimo padrão, com localização privilegiada e projetos 

personalizados para cada cliente". 

De acordo com Raul Leite Luna, presidente do conselho de administração da 

Gafisa, a parceria não é inédita, já que houve um empreendimento conjunto entre 

as construtoras que acaba de ser entregue no bairro de Higienópolis (zona central 

de São Paulo). "Foi uma experiência que deu certo. Por isso decidimos continuar." 

Para Adolpho Lindenberg Filho, diretor da Adolpho Lindenberg, a "parceria 

estratégica" permitirá à Línea Speciale oferecer atendimento personalizado aos 

compradores, que poderão modificar o projeto e escolher o acabamento dos 

imóveis. "Por exemplo, ficará a critério do comprador se o piso frio será mármore 

ou granito." 

O primeiro da série de quatro empreendimentos da Línea Speciale será o Palazzo 

Panamby, no Panamby (zona sudoeste de São Paulo). Cada unidade, a ser 

entregue em setembro de 2003, custará de R$ 800 mil a R$ 1,2 milhão, terá 400 
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m2 de área privativa (31 m2 de suíte), sendo um apartamento por andar. As 

vendas devem começar em abril, pela imobiliária Lopes. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci0104200108.htm 

 

Reportagem 3  

FOLHA DE SÃO PAULO, 20/05/1998 - Empresas apostam em retomada, 

aumentam injeção de recursos e prometem grandes lançamentos. 

Investimentos chegam a R$ 828 mi em 1998  

 

As construtoras Cyrela, Inpar, Gafisa e Rossi, que pertencem ao grupo das 

grandes empresas que atuam em São Paulo, prometem lançamentos para este 

ano que, juntos, representarão um investimento da ordem de R$ 828 milhões -um 

pouco menos do que o lucro líquido do Bradesco em 1996, que foi de R$ 898 

milhões, e mais que o lucro líquido da Petrobrás em 1996, de R$ 748,5 milhões. 

Esse número representa um crescimento em relação a 1997. A Cyrela, por 

exemplo, investiu R$ 140 milhões no ano passado. Para 1998, reservou R$ 300 

milhões para os novos empreendimentos. 

A Rossi passou de R$ 70 milhões em 1997 para R$ 100 milhões de investimento 

neste ano e a Inpar, de R$ 140,5 milhões (em 1997) para R$ 278 milhões (em 

1998). 

A aposta dessas empresas é que as taxas de juros, que já estão sendo 

gradualmente reduzidas, voltem aos patamares de antes de outubro -quando o 

governo determinou uma alta para tentar conter a saída de dólares provocada pela 

crise asiática- e que isso leve o mercado de volta à normalidade. 
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Os lançamentos devem tomar fôlego no segundo semestre, prazo calculado para 

a conclusão desse período de ajuste. Os projetos vão de conjuntos residenciais 

populares a megaprojetos de escritórios. Em alguns casos, são lançamentos que 

estavam inicialmente previstos para 1997 e que foram adiados em função da 

queda de vendas. 

Segundo Rogério Santos, gerente de marketing da Cyrela, a construtora está 

apostando em uma nova forma de moradia. "Vamos construir casas de alto padrão 

para o segundo milênio." 

A construtora também tem planos de executar um megaprojeto comercial em 

parceria com a Brazil Realty. 

Já a Inpar fará sua grande jogada em outubro, em um empreendimento orçado em 

R$ 128 milhões: uma torre comercial voltada às grandes incorporações, com um 

shopping de serviços no térreo. 

Já a Gafisa atuará predominantemente no mercado de residenciais, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. O destaque, segundo Ivo Alves da Cunha, presidente da 

empresa, deverá ser o residencial do Panamby, zona sudoeste de São Paulo, 

onde serão construídos apartamentos de 160 m2 a 280 m2. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci15039801.htm 
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Reportagem 4  

FOLHA DE SÃO PAULO, 17/03/2007 - Comprador elogia valorização rápida 

 

Quem compra uma cobertura de alto padrão têm em comum uma característica: 

quer o anonimato. A razão geralmente é medo de seqüestro. Para manter o sigilo 

da transação, usam o serviço de um corretor especializado. 

 Quem compra um apartamento de alto padrão confirma que a valorização do 

investimento é garantida. O empresário Humberto Barreira é um deles. "Quinze 

dias depois de comprar a minha cobertura já me fizeram uma proposta de 

recompra", diz. 

Barreira adquiriu uma cobertura de 700 m2 na Chácara Klabin (Vila Mariana, zona 

sudoeste), na planta, pela qual pagou R$ 1,7 milhão. Após pagar R$ 170 mil de 

entrada, ele recebeu uma proposta de R$ 400 mil para transferir a compra para 

outro. Isso tudo antes de o prédio sair do chão. 

"Eu já disse ao corretor que nem adianta ligar mais com outra proposta porque eu 

não vou vender", diz Barreira. Para ele, as coberturas "têm a feliz vantagem de 

unir o conforto da casa com a segurança do apartamento". 

A mesma experiência viveu o empresário Bernardino Carboni, morador de 

Alphaville que comprou uma cobertura de 450 m2 de área útil no Panamby (zona 

sul). 

"A última vez em que saíram reportagens falando do bairro na imprensa recebi 

duas propostas bem atraentes, mas eu não quero vender", afirma Carboni. 

Os dois empresários são de áreas emergentes da economia. Barreira lida com 

estacionamentos, e Carboni, com sistemas informatizados de segurança bancária. 
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"O pessoal da Internet é ainda pior: quando prospera quer logo carrão e 

cobertura", diz Carboni. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci1604200002.htm 

 

Reportagem 5 

FOLHA DE SÃO PAULO, 28/01/2008 - Apartheid Paulistano 

 "Fuga do aluguel dissemina favelas em SP" dizia ontem nesta Folha reportagem 

de Gabriela Athias. Mas, para quase todo paulista "bem", favelas parecem 

inexistir. 

Se um estrangeiro civilizado caísse de pára-quedas nos bairros melhores de São 

Paulo saberia logo que fora parar numa cidade de Terceiro Mundo, "emergente", 

subdesenvolvida, sei lá. 

Não que o visitante logo visse miséria. Notaria de pronto o mau gosto dos prédios, 

os "sinais ostensivos de riqueza" burra, a indiferença à poluição visual. 

Os pedintes nos sinais? Até que diminuíram, espantados pelos carros de polícia 

nos cruzamentos das avenidas mais ricas da cidade. Trata-se de um efeito 

colateral de uma tentativa de diminuir os assaltos, providência que só demorou 

devido à falta de senso de marketing de Covas. Não interessa que a violência seja 

uma praga na cidade toda, importa é que os mais ricos, que fazem mais barulho, 

reclamem menos. 

É possível passear durante horas com nosso visitante sem que ele veja favela. 

Parte do sucesso dos prefeitos reacionários se deve ao fato de que eles cumprem 

o desejo secreto de parcela razoável do eleitorado: expulsar os favelados. 

Favela quase deixou de ser tema de conversa na "boa" São Paulo. Ressurgiu 
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devido à mais recente, e talvez última, frente de expansão imobiliária da classe 

média para terra virgem, o Panamby e pontas do Morumbi, que chegou perto de 

alguns bantustões, ora em devida remoção. 

Favela não dá muito voto. Covas, quando prefeito em 1983-85, investiu em posto 

de saúde e melhorias na periferia. Não fez sucesso -"ninguém" conhece miserável 

e o dinheiro era ínfimo perto das necessidades. Mesmo prefeituras democráticas, 

como as do PT em Porto Alegre, em 11 anos tiraram menos de 50 mil pessoas 

dos barracos. 

Favela é uma peste que leva décadas para curar, uma peste do desenvolvimento 

cruel e desigual do Brasil, que só se ameniza com muito governo democrático e 

muita distribuição de renda, remédios ainda em falta. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0801200104.htm 
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7. ÍNDICE DE GRÁFICOS E TABELAS 

Tabela 1 – Domicílios Urbanos e rendimento mensal domiciliar per capita 

Tabela 4.2 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e respectiva distribuição percentual,  

por classes de rendimento mensal domiciliar per capita, segundo as Grandes Regiões,  

Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2005 

Grandes Regiões, 

Unidades da Federação e 

Regiões Metropolitanas 

Domicílios particulares permanentes urbanos 

Total 

(1) 

Distribuição percentual, por classes de rendimento mensal 

domiciliar per capita (salário mínimo) (%) 

Até 1/2 
Mais de 

1/2 a 1 

Mais de 

1 a 2 

Mais de 

2 a 3 

Mais de 

3 a 5 

Mais de 

5 

                    Brasil   44 860 739 20,7 26,7 25,2 9,5 7,7 7,3 

              Norte   2 798 223 31,8 30,9 20,7 6,4 5,1 3,5 

Rondônia   297 244 27,8 30,0 22,4 7,6 5,8 5,4 

Acre   117 257 33,6 27,4 19,1 6,8 6,7 5,4 

Amazonas   637 608 28,9 31,5 23,1 7,8 5,5 2,8 

Roraima   79 705 35,1 26,3 15,4 6,0 5,5 3,7 

Pará  1 282 189 34,4 31,9 19,6 5,2 4,0 3,0 

   Região Metropolitana de Belém   507 500 30,4 29,7 20,2 6,3 5,4 4,5 

Amapá   126 103 29,2 27,1 23,3 7,4 6,7 5,6 

Tocantins   258 117 29,9 31,0 19,7 7,3 7,2 3,4 

              Nordeste  9 762 476 39,7 29,6 16,1 4,8 3,9 3,7 

Maranhão   983 080 46,9 32,0 13,9 2,4 2,0 1,7 

Piauí   495 511 41,5 27,6 16,5 5,4 3,4 4,1 

Ceará  1 651 678 41,5 29,9 15,1 3,8 3,7 3,4 

   Região Metropolitana de Fortaleza   876 322 33,1 30,3 18,6 5,0 5,0 4,7 

Rio Grande do Norte   592 424 35,4 28,7 19,1 6,3 4,4 5,3 

Paraíba   747 609 40,5 28,9 16,3 4,9 3,7 4,2 

Pernambuco  1 768 976 39,4 28,7 15,6 4,9 4,3 3,9 

   Região Metropolitana de Recife   992 450 34,2 27,7 17,0 5,7 5,6 5,7 

Alagoas   521 548 46,1 28,1 12,9 4,0 3,5 3,2 

Sergipe   455 172 35,4 28,1 19,3 6,6 4,4 4,8 

Bahia  2 546 478 35,8 30,6 17,4 5,7 4,4 3,9 

   Região Metropolitana de Salvador   936 733 28,9 27,9 20,2 6,8 6,3 6,9 

              Sudeste  21 999 875 13,7 25,4 28,4 11,1 8,9 8,8 

Minas Gerais  4 803 908 19,5 30,9 26,8 8,6 6,1 6,1 

   Região Metropolitana de Belo Horizonte  1 428 810 16,4 26,6 26,2 10,1 8,0 8,9 

Espírito Santo   850 260 19,3 29,7 24,3 9,1 7,9 8,0 



 48  

Rio de Janeiro  4 787 889 13,7 25,3 26,7 10,1 8,3 9,9 

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro  3 735 230 12,9 24,4 26,6 10,3 8,7 10,7 

São Paulo  11 557 818 11,0 22,8 30,0 12,7 10,5 9,6 

   Região Metropolitana de São Paulo  5 599 624 11,2 21,0 28,1 12,6 10,7 11,3 

              Sul  6 993 357 12,5 23,8 30,2 12,7 10,2 8,7 

Paraná  2 635 334 15,2 26,2 28,4 10,8 9,6 8,0 

   Região Metropolitana de Curitiba   870 504 10,5 21,7 29,7 13,0 11,1 12,1 

Santa Catarina  1 510 884 7,1 21,8 33,3 15,3 10,9 8,8 

Rio Grande do Sul  2 847 139 12,9 22,6 30,1 12,9 10,3 9,3 

   Região Metropolitana de Porto Alegre  1 251 150 10,6 20,4 28,6 13,4 11,9 12,4 

              Centro-Oeste  3 306 808 19,2 29,5 24,2 9,0 7,5 8,5 

Mato Grosso do Sul   581 594 19,9 30,2 25,2 9,2 8,3 5,8 

Mato Grosso   604 274 18,1 31,0 25,6 9,4 7,6 6,1 

Goiás  1 480 587 21,4 33,3 24,5 8,0 5,7 5,3 

Distrito Federal   640 353 14,4 18,5 21,0 10,8 11,0 20,6 

(1) Inclusive os domicílios sem declaração de rendimento e sem rendimento.       

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005. 


