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Resumo 

 

Por que as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) têm feito pouco pela 

cidade de São Paulo, em termos da produção de territórios mais justos, 

democráticos e agradáveis de se viver? Para contribuir com esse debate e, de 

forma mais ampla, com a agenda de estudos sobre a política e as políticas do 

urbano, o presente trabalho busca analisar os principais aspectos políticos e 

institucionais que marcam a produção das operações urbanas consorciadas 

paulistanas. Ao situar a escala de análise no nível do governo e de suas 

burocracias – ao invés da perspectiva macroeconômica frequentemente adotada 

pelos trabalhos – o trabalho oferece um enquadramento teórico alternativo ao 

objeto. A partir da perspectiva dos atores públicos, as OUCs são consideradas 

como instrumentos jurídico-financeiros mobilizados pela prefeitura para a 

produção de caixa em um contexto institucional de escassez de recursos para o 

setor de política urbana. Esse enquadramento sugere a relevância de reinserir 

Estado, governo e burocracias para compreender como a alocação de recursos 

das operações urbanas é decidida. A partir da análise empírica da trajetória de 

implementação de uma operação urbana específica – a OUC Água Espraiada – 

o trabalho demonstra a relevância de elementos como fluxos de recurso 

multiescalares; disputas intra-burocráticas; judicialização da política; agendas 

governamentais; interesses do território; assim como corrupção para 

compreender como o território das operações urbanas são produzidos. Em 

síntese, se esses instrumentos têm feito pouco pela cidade, isso não pode ser 

explicado pela existência de um arranjo institucional robusto que beneficia 

apenas interesses privados, tampouco pela presença forte de um paradigma 

voltado à financeirização do solo no interior do aparato estatal. Trata-se, 

portanto, de um processo fragmentado, ad-hoc e improvisado de produção do 

território da cidade. 

 

Palavras-Chave: Política Urbana; Governança; Implementação; Operação 

Urbana Consorciada; Grandes Projetos Urbanos; Cidades; Água Espraiada; São 

Paulo 

  



 
 

Abstract 

 

Why have the Consortial Urban Operations (CUOs) done little for the city of São 

Paulo, in terms of producing more fair, democratic and pleasant places to live? 

In order to contribute with this debate and, more broadly, with the research 

agenda on politics and urban policies, this work seeks to analyze the main 

political and institutional aspects in the making of São Paulo’s consortial urban 

operations. By placing the scale of analysis at the level of government and its 

bureaucracies - instead of focusing on the macroeconomic perspective often 

adopted by the studies in this field - this work offers an alternative theoretical 

framework to the subject. From the perspective of public actors, the CUOs are 

considered as regulatory-financial instruments mobilized by the city for budgetary 

purposes in an institutional context of scarcity of resources in the urban policy 

sector. This framework suggests the relevance of reinserting the State, 

government and bureaucracies in the analysis in order to understand how the 

allocation of resources for urban operations is decided. From the empirical 

analysis of the implementation trajectory of a specific CUO - the Água Espraiada 

CUO - this work demonstrates the relevance of elements such as: multi-level 

resource flows; intra-bureaucratic disputes; judicialization of politics; government 

agendas; territorial interests; and corruption in order to understand how the 

territory associated to CUOs is produced. In summary, if these instruments have 

done little for the city, this cannot be explained by the existence of a robust 

institutional arrangement that benefits only private interests, nor by the strong 

presence of the paradigm focused on the financialization of the land within the 

state apparatus. This is a fragmented, ad-hoc and improvised process of territory 

production in the city. 

 

Keywords: Urban Policy; Governance; Implementation; Governança; 

Implementação; Consortial Urban Operations; Urban Megaprojects; Cities; Água 

Espraiada; São Paulo 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Ayla, pequeno sopro de esperança em tempos tão 

duros. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Klee, Paul (1921). City in the intermediate realm [transfer print com tinta preta sobre aquarela]. 

Columbus Museum of Art, Sirak Collection, Columbus, OH. 

 

 

 

 

 

 

 

Que maravilhas não se encontram numa grande 

cidade, quando se sabe passear e observar? A vida 

regurgita de monstros inocentes. 

Charles Baudelaire 
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∙∙Introdução∙∙ 

 

 

 

 

 

Ao sair da minha casa na zona sul de São Paulo em direção à Cidade 

Universitária, percorro um trajeto que atravessa a região da cidade conhecida 

pelos urbanistas como Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Em 

meus deslocamentos, alguns elementos visuais desse percurso começaram a 

chamar minha atenção e aguçar minha curiosidade como pesquisadora. Em 

meio ao trânsito sempre intenso da Marginal Pinheiros e ao som incessante das 

buzinas, carros e motos, observamos, do lado direito do rio, um corredor de 

arranha-céus com vidros azuis e estruturas metálicas, refletindo intensamente a 

luz do sol. No topo desses edifícios, logotipos de grandes redes de hotéis 

internacionais, centros de conferência, bancos e seguradoras. Entrando e saindo 

das garagens desses prédios, carros de luxo dirigidos por homens de terno. Já 

do lado esquerdo da margem do Rio Pinheiros, observa-se mais ao fundo um 

megaempreendimento luxuoso, com um shopping center em sua base e torres 

de escritório e residenciais de alto padrão em cima. Conectando os dois lados, 

uma grandiosa ponte estaiada, com seus cabos amarelos e uma estrutura que 

se assemelha a uma coroa no topo – iluminada durante a noite por um show de 

luzes coloridas.  

Mas um olhar mais cuidadoso revela também alguns elementos 

surpreendentes em meio a essas torres imponentes. Do lado direito da margem, 

próximo a uma das rampas de acesso da ponte estaiada e ao lado das torres, 

vemos um prédio baixo e comprido, em formato retangular, com diversas 

janelinhas, através das quais é possível enxergar varais com roupas penduradas 

em cima objetos de todo tipo, como bicicletas e brinquedos infantis. No muro, a 

inscrição: “Conjunto Residencial Jardim Edith”. Esse conjunto habitacional 

começou a ser projetado em 2008 e teve suas últimas unidades entregues em 

2017, sendo habitado atualmente por 320 famílias. Conta ainda com uma creche, 

um restaurante escola e uma unidade básica de saúde.  
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Já do lado esquerdo da margem, próximo ao luxuoso shopping e em meio 

a um morro coberto pela vegetação, há um aglomerado de pequenos prédios 

cercados por barracos de madeira. A frente, próximo à margem do rio, predinhos 

finos e de cor marrom são identificáveis para qualquer habitante da cidade como 

a marca registrada dos conjuntos habitacionais do programa Cingapura, 

construídos nos anos 90 pelo governo Maluf. Mais ao fundo, prédios largos e 

mais modernos, pintados de azul e branco, com quadras de esporte a frente, 

conformam o empreendimento finalizado ainda em 2013, conhecido como o 

conjunto habitacional do Real Parque, no qual vivem hoje 1.246 famílias. 

Mas, afinal, por que elementos tão contraditórios como centros 

empresariais de luxo e conjuntos habitacionais para a população de baixa renda 

se encontram no mesmo território da cidade? O que explica a produção de 

conjuntos habitacionais em terrenos tão valorizados? Ao mesmo tempo, 

sabendo o tamanho do déficit habitacional na região sul da cidade e o número 

de famílias que moram em favelas e áreas de risco nas vizinhanças, por que não 

observamos mais habitações populares nesse perímetro? O que explica a 

intensa produção de avenidas e pontes em torno da área de maior interesse do 

mercado imobiliário paulistano? E por que incentivar a incorporação e a 

produção privada da cidade de São Paulo? 

Nesse trabalho, vamos examinar a produção do espaço construído da 

cidade a partir do prisma das operações urbanas consorciadas (OUCs). Esse 

polêmico instrumento da política de desenvolvimento urbano nacional tem sido 

objeto de intenso debate acadêmico e prático no campo do urbanismo. Parte da 

literatura o considera como um “instrumento maldito, fruto da captura do Estado 

pelos interesses de mercado – em particular, pelos agentes do setor imobiliário. 

De fato, as ações nos territórios das operações urbanas paulistanas sugerem 

que o instrumento tem feito pouco pela cidade em termos da produção de uma 

experiência urbana mais agradável, de uma distribuição do espaço mais justa e 

democrática, da garantia do direito à cidade e da produção habitacional para a 

permanência dos mais pobres em áreas com infraestrutura. Contudo, esse tema 

permanece pouco explorado no campo da ciência política. 
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Diante desse gargalo, essa dissertação propõe examinar as operações 

urbanas a partir da lente de análise da política do urbano1. Sob essa perspectiva, 

nos interessa menos compreender os efeitos urbanísticos do instrumento sobre 

o espaço e mais o papel do Estado, dos governos e do corpo burocrático em sua 

produção. Para tanto, o nível de análise será situado na escala das instituições 

governamentais e no cotidiano dos políticos e burocracias, e não na escala 

macroeconômica – frequentemente adotada na literatura vigente. Assim, nosso 

foco recai mais diretamente nos conflitos políticos e nas heterogeneidades 

resultantes do que na busca por uma lógica única e homogênea que explique os 

resultados observados.  

Em síntese, esse trabalho busca investigar a seguinte questão: Afinal, 

como são governadas as operações urbanas consorciadas na cidade de São 

Paulo e por quem? 

 

*** 

 

Quando escolhi estudar as operações urbanas consorciadas em minha 

pesquisa de mestrado, minha compreensão sobre o que esse objeto era e para 

que ele servia era bastante diferente da que tenho hoje, alguns anos após meu 

ingresso no programa de pós-graduação. Informada pelo debate local acerca da 

experiência paulistana, compreendia as OUCs como megaprojetos urbanos para 

renovação de grandes áreas da cidade, estruturados por meio de parcerias 

público-privadas com incorporadoras e empreiteiras – e, portanto, sob grande 

influência dos interesses desses grupos – e centrais às agendas políticas dos 

prefeitos e suas coalizões. Seriam, portanto, experiências semelhantes àquelas 

observadas na Barcelona de Jordi Borja ou nas Docklands londrinas, ainda que 

em menor escala, seja em termos espaciais ou financeiros. Ou, ainda, 

poderíamos considerá-las como projetos urbanos no Sul Global ou na periferia 

do capitalismo – territórios onde a financeirização do solo urbano segue em 

 
1De acordo com Marques (2017, pp. 2-3), embora diversas políticas sejam implementadas nas 
cidades, como, por exemplo, programas federais de distribuição de renda e moradia, nem todas 
elas podem ser consideradas políticas das cidades. Estas últimas se caracterizam pela 
construção do próprio espaço urbano (como as políticas de transporte e regulação de obras e 
construções), bem como, pela influência sobre a vida e sociabilidade urbana, a exemplo das 
políticas sociais. 
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proporções inferiores e onde a dimensão do mercado imobiliário é 

consideravelmente menor. 

Interessada em investigar como as OUCs estariam provocando 

transformações na forma de se governar e produzir a cidade de São Paulo – em 

particular, como interesses privados penetrariam nesses projetos – e diante da 

escassez de análises de governo e governança no debate local, mergulhei na 

literatura internacional sobre as experiências de megaprojetos. Com isso, 

esperava realizar um primeiro mapa de categorias analíticas relevantes para 

caracterizar o fenômeno sob o ponto de vista da política e das instituições. Meu 

segundo passo seria verificar em que medida esses elementos se faziam 

presentes ou não nas operações urbanas paulistanas, buscando descrever e 

analisá-las à luz desse debate. 

A tarefa de definir, afinal, o que são megaprojetos urbanos, não é simples. 

As experiências analisadas pela literatura são bastante diversas. Além de 

possuírem objetivos distintos, estão imersas em contextos políticos, 

institucionais e econômicos diferentes. Apesar da inexistência de um formato 

único que caracterize todas elas, existem algumas categorias analíticas comuns 

que marcam o debate a nível internacional.  

Talvez uma das ideias mais recorrentes seja a excepcionalidade ou 

informalidade dos megaprojetos. Diversos autores informados por diferentes 

correntes teóricas tratam analiticamente os MPs como uma exceção ou um by-

pass às regras do planejamento urbano e aos planos diretores locais (Fainstein, 

2008; Fix, 2013; Harvey, 1996; Lehrer e Laidley, 2008; Lungo, 2004; Peck, 

Theodore e Brenner, 2013; Rodríguez, Swyngedouw e Moulaert, 2003; 

Santamaría, 2013; Vainer, 2013). Segundo teóricos do urbanismo, a própria 

noção de projeto seria uma contraposição à ideia de planejamento urbano 

(Lungo, 2004; Vainer, 2000). Enquanto sob essa segunda racionalidade a cidade 

seria lida e pensada de forma integral pelos urbanistas, considerando a 

pluralidade de dinâmicas territoriais e de interesses, sob a lógica do projeto, 

apenas uma porção do território considerada estratégica pelo governo e atores 

privados seria governada. Ou seja, a produção da cidade através do projeto, e 

não mais do plano, deslocaria a escala da governança da cidade para o território, 

produzindo transformações importantes na política urbana. 
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Para Harvey (1989), cuja explicação representa um dos marcos 

fundadores do debate, a excepcionalidade surge da transição de uma política 

urbana baseada na lógica do gerenciamento (managerialism) para o que o autor 

denomina de empresariamento urbano (entrepreneurialism). Se antes a agenda 

dos governos locais era baseada na provisão de bens e serviços e em questões 

distributivas, a partir dos anos 70 e 80, teria ocorrido um deslocamento para uma 

política pautada pelo crescimento econômico através de estratégias de 

crescimento urbano (urban growth)2 em parceria com o setor privado, dentre as 

quais tem destaque os megaprojetos urbanos.  

Essa noção de transição na forma de governança do território também 

tem sido disseminada no debate através da literatura sobre urbanismo neoliberal 

no campo da geografia urbana, particularmente pelos trabalhos de Peck, 

Theodore e Brenner3. Para os autores, a transição entre o capitalismo fordista 

para o neoliberalismo produziu uma alteração radical do papel das cidades para 

os projetos econômicos nacionais, em processo denominado por Brenner de 

“reescalonamento do Estado”. Devido à competição global para sediar os 

headquarters das principais multinacionais, tornou-se uma agenda central para 

a política econômica dos Estados produzir glocal fixes, isto é, centros urbanos 

dotados de infraestrutura de alto padrão para sediar o setor de serviços de ponta 

e, com isso, tornar suas cidades (e países) competitivas no mercado de 

localidades. À semelhança da explicação de Harvey, o resultado desse 

reescalonamento seria uma política urbana de exceção, voltada ao mercado ao 

invés dos cidadãos. 

Apesar das divergências teóricas presentes nos diferentes modelos da 

literatura, a ideia de que essa nova forma de produzir as cidades representaria 

um by-pass ao planejamento urbano centralizado no Estado em prol de 

dinâmicas de mercado formou a base para uma crítica comum em relação aos 

megaprojetos. Para grande parte dos autores, não obstante as diferenças entre 

 
2 O conceito de crescimento urbano é complexo, uma vez que envolve diferentes fenômenos 
associados entre si. Segundo Molotch (1976, p. 310): “A indicação mais clara de sucesso no 
crescimento [urbano] é o crescimento constante da população de uma área urbana – sintoma 
este de um padrão que geralmente inclui a expansão inicial da indústria de base seguida do 
aumento da oferta de mão-de-obra; crescimento do comércio varejista e atacado; uma atividade 
incorporadora mais ampla e intensiva; maior densidade populacional e níveis maiores de 
atividade financeira. [...] é toda essa síndrome de eventos associados a qual o termo 
“crescimento” se refere.”. 
3 Vide: Brenner (2011) e Peck, Theodore e Brenner (2013). 



24 
 

os arranjos institucionais específicos utilizados em cada um, o formato geral das 

parcerias público-privadas levaria a um compartilhamento dos riscos entre 

Estado e mercado (risk-sharing). O problema disso seria o uso de recursos 

públicos e a flexibilização do controle sobre o uso do solo em projetos que 

beneficiariam predominantemente os interesses de mercado em detrimento dos 

cidadãos, uma vez que seriam indutores de dinâmicas de gentrificação, 

segregação e de expulsão das populações mais pobres desses territórios. Ou 

seja, não apenas o Estado estaria abrindo mão de regular o acesso à terra nas 

cidades, mas também estaria aplicando recursos do tesouro em projetos cuja 

única (e pouco provável) forma de produzir benefícios sociais para os grupos 

mais pobres seria por meio de efeitos de trickle-down (Holgersen e Baeten, 

2016). 

A disseminação desse diagnóstico no debate estimulou uma produção 

acadêmica no campo da política do urbano que, ao contrário das explicações de 

corte estruturalista, buscou situar o nível de análise na escala das cidades. 

Voltada a examinar como o aparato estatal realiza a intermediação dos 

interesses privados e, ao mesmo tempo, controla possíveis oposições sociais 

aos megaprojetos, essa linha de pesquisa tem demonstrado a centralidade do 

arranjo institucional dos projetos para a produção e institucionalização de 

padrões de relação e encaixes (fit) entre os interesses públicos e privados e para 

a blindagem dos projetos de possíveis críticas e oposições. A partir dos 

diferentes estudos de caso empíricos ou comparações de pequeno-n que essa 

literatura tem produzido, ao menos duas categorias analíticas merecem 

desataque para compreender a lógica dos megaprojetos: o insulamento do 

arranjo em relação à política eleitoral e ao controle social democrático e 

participativo e o papel central das terras públicas e da valorização da terra. 

Em relação ao insulamento, as análises empíricas têm demonstrado que, 

seja para evitar protestos por parte de grupos de comunidades afetadas ou para 

diminuir os riscos políticos do projeto advindos das trocas de governo perante 

investidores privados, diferentes escalas de governo envolvidas na estruturação 

dos megaprojetos têm operado em conjunto para a criação de estruturas de 

coordenação insuladas do cotidiano da política local e do accountability social. 

Por exemplo, no caso do projeto para as Olimpíadas de Londres em Stratford, 

Raco (2014) demonstra como o arranjo da implementação do projeto produziu 
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uma efetiva privatização dos processos decisórios e levou à delegação da 

implementação a um extenso conjunto de empresas privadas (contratadas e 

subcontratadas), cujas atividades passaram a ser reguladas por regime 

contratual insulado de esquemas de accountability social, diminuindo de forma 

significativa os riscos da empreitada perante os parceiros privados. Já no caso 

de Chicago, Smith (2010) argumenta que a criação de sociedades de propósito 

específico (SPEs) para a gestão dos projetos – com envolvimento tanto da esfera 

local como da estadual de governo e participação dos parceiros privados – foi 

um elemento chave para assegurar o insulamento e evitar críticas sociais ao 

governo diante de seus aspectos controversos. 

Em relação ao papel das terras públicas, a análise de diversas 

experiências tem demonstrado a relevância da adoção de mecanismos de venda 

de terras públicas nos megaprojetos, seja para disponibilizar essas terras 

excedentes ao mercado como para permitir ao Poder Público reaver os recursos 

investidos na infraestrutura inicial e, inclusive, obter lucro com projeto. Esse 

mecanismo foi analisado na experiência brasileira a partir do caso do Porto 

Maravilha no Rio de Janeiro por Sarue (2021, no prelo). Conforme demonstra a 

autora, a presença de terras públicas da União na região portuária do Rio foi 

fundamental para a escolha da localidade do projeto e para a formação de uma 

coalizão de defesa do projeto entre os níveis local e federal de governo. O 

interesse do governo federal em disponibilizar recursos para o Porto Maravilha 

pode ser atribuído justamente a expectativa de vender suas terras em momento 

posterior à produção de infraestrutura e qualificação da área, o que possibilitaria 

a captura dos excedentes da valorização fundiária. Ao mesmo tempo, ao ocupar 

o papel de especulador, a lógica da ação estatal passa a ser guiada pela 

promoção da valorização da terra, em detrimento do papel de regulador das 

dinâmicas de valorização e do uso do solo urbano e de promotor de políticas 

sociais no território. O insulamento estatal, por sua vez, é responsável por 

assegurar a perpetuação dessa lógica, mesmo em cenários de alteração 

partidária no governo local. 

A partir desse primeiro mergulho na literatura, se delineou para mim a 

percepção de que, sob o enquadramento analítico da governança, compreender 

a relação entre Estado e capital em megaprojetos urbanos perpassava por 

examinar os encaixes entre os interesses desses dois grupos de atores, 
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sedimentados em arranjos, instrumentos e dispositivos institucionais diversos, 

que permitem os MPs operarem como um by-pass ao planejamento urbano. 

Exemplos desses instrumentos seriam o uso de órgãos de coordenação semi-

públicos; contratos de concessão de serviços ou de PPP; contratos de 

consultoria; esquemas de financiamento com recursos públicos, estratégias de 

insulamento multiescalares e possivelmente estruturas de participação social 

meramente formais, que criam uma impressão de governança democrática 

participativa e diluem conflitos. Partindo dessas categorias, a pesquisa empírica 

foi centrada na hipótese de que, se os resultados negativos do ponto de vista da 

experiência urbana e do direito à cidade seriam explicados pela influência de 

mercado sobre as OUCs, os padrões de relacionamento público-privados 

deveriam ser sustentados por um arranjo institucional robusto, capaz de 

padronizar e institucionalizar essas relações. 

Contudo, as primeiras incursões em campo e as análises documentais 

iniciais foram me revelando uma realidade bastante diferente daquela que 

esperava encontrar, de forma que o trajeto de pesquisa tomou um rumo bem 

mais tortuoso e desafiador do que o imaginado no início. O principal desafio com 

o qual me deparei pode ser descrito não como um achado de pesquisa 

propriamente, mas como uma ausência que se tornou um achado ao longo do 

tempo. Conforme fui compreendendo como operavam as OUCs em São Paulo, 

ficou claro que o arranjo institucional robusto que esperava encontrar não existia. 

Não havia uma estrutura de contratualismos; de parceria público-privada; de 

financiamento público multinível com aportes do estado e da União; de venda de 

terras públicas e de insulamento das estruturas de comando e controle. Mais 

importante, não havia nas operações examinadas um projeto urbanístico e 

arquitetônico propriamente dito – aqui compreendido como um esquema único 

para qualificação de terras e transformação do uso do solo em uma área 

contígua, por meio de novas construções de prédios e outras infraestruturas, 

com o objetivo direto e explícito de gerar uma valorização futura da área 

(Fainstein, 2008, p. 768). Sobre esse ponto, irei me deter por mais algumas 

linhas antes de retomar a trajetória da pesquisa. 

No caso dos megaprojetos de renovação urbana – a exemplo do Porto 

Maravilha, no Rio de Janeiro –a produção de localidade e a valorização da terra 

consistem na finalidade da empreitada. Para tanto, é desenhado um projeto de 
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grande magnitude que compreende a produção de novas estruturas ou a 

renovação de estruturas antigas de forma contígua no território – tais como 

sistemas de mobilidade; empreendimentos comerciais e residenciais; espaços 

de cultura e lazer; museus; shopping-centers; renovação do patrimônio histórico 

da cidade ou upgrading de conjuntos habitacionais “degradados”. Para garantir 

as condições de financiamento necessárias à sua construção, são realizados 

esquemas formais de parceria público-privada, insulados do dia-a-dia da política 

local e do accountability social. A atividade de mercado apenas se inicia, 

portanto, caso essa empreitada inicial “dê certo”, conseguindo efetivamente 

produzir um local no qual o mercado deseje apostar. O incentivo do Estado 

advém da própria valorização fundiária, devido à presença de esquemas de 

venda de terras públicas ao longo dessa segunda etapa – o que, em tese, 

permitiria ao tesouro recuperar os investimentos realizados no instante inicial do 

projeto. Também consistem em incentivos públicos centrais a expectativa de 

elevação da arrecadação tributária; a geração de empregos e a movimentação 

das atividades produtivas e do setor de serviços na cidade. 

No caso das operações urbanas paulistanas, não há um projeto de 

produção de localidade nessa escala e magnitude, que visa (objetivamente) 

valorizar a terra e gerar novas atividades econômicas em uma determinada 

região. A finalidade explícita das OUCs consiste na produção de um rol de obras 

de infraestrutura de caráter mais pontual, que, em geral, tem origem na própria 

agenda da prefeitura. Assim, a atividade incorporadora privada represente um 

meio para cobrar contrapartidas públicas por meio de mecanismos de captura 

de mais-valias fundiárias e alimentar o caixa da prefeitura. Por essa razão, as 

OUCs oferecem incentivos regulatórios visando atrair, logo no momento inicial, 

a atividade de mercado para o território. A incorporação, portanto, não é 

consequência da realização bem sucedida de um projeto de renovação. Ela é o 

meio para produzir caixa e implementar a agenda de obras do Poder Público. 

Nesse sentido, as OUCs não são interpretadas, nesse trabalho, como um 

arranjo institucional para “by-passar” as regras do planejamento urbano. Ao 

contrário, a análise de sua produção revelou que, para serem instituídas, devem 

passar pelo procedimento de aprovação legal na Câmara Municipal, seguindo o 

rito normal do processo legislativo municipal. Além disso, os dois planos diretores 

aprovados para São Paulo incorporaram os perímetros das operações urbanas 
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como parte da norma vigente da cidade. Finalmente, é preciso considerar que, 

ao contrário do que sugerem os modelos do empresariamento urbano e do 

urbanismo neoliberal, não houve em São Paulo a substituição de um modelo de 

planejamento urbano compreensivo (compehensive planning), no qual o Estado 

detinha pleno controle sobre a definição dos usos do solo, por projetos 

estratégicos. Ao longo da trajetória mais ampla da política do planejamento 

urbano de São Paulo, o uso do solo sempre foi determinado pela racionalidade 

de mercado, uma vez que a única forma de controle, até 2002, consistia na Lei 

de Zoneamento. Ou seja, nunca foi instituído um controle estatal forte sobre os 

usos do solo. Nesse contexto institucional no qual a ausência de controle se 

tornou a própria norma vigente, as operações urbanas nos parecem representar 

mais uma continuidade desse modelo do que uma ruptura e introdução de uma 

nova ordem (ou escala) na cidade. 

Ao identificar esses achados (ou melhor, essas ausências) sobre o meu 

objeto de estudo, em um primeiro momento, pensei não possuir mais um tema 

de pesquisa. Afinal, sob essa nova ótica, as operações urbanas deixavam de 

figurar como uma política pública, ou ainda, como um projeto de requalificação 

urbana de uma determinada localidade – o que, para mim, representava a porta 

de entrada para estudá-las campo da ciência política. Após um período de 

angústia com a pesquisa e inúmeras reuniões de orientação e trocas importantes 

e acolhedoras com os colegas, o que considerava como uma ausência começou 

a se delinear como o próprio objeto da pesquisa. 

Diante da inexistência das categorias-chave dos megaprojetos nas 

operações urbanas – quais sejam, um projeto urbano de requalificação de um 

território e um arranjo institucional robusto para sua implementação – passei a 

compreender que o objetivo do trabalho residia justamente em definir, afinal, o 

que são operações urbanas consorciadas e como funcionam. Para tanto, foi 

necessário abandonar os marcos teóricos que vinham me informando até então 

e abraçar completamente o exercício empírico e analítico de descrever em 

profundidade um objeto estranho e desconhecido, buscando categorizá-lo e 

tipificá-lo em meio às categorias que iluminam o campo da política e das políticas 

públicas. 

A partir do exame das regras formais e dinâmicas políticas informais que 

conformam o funcionamento das operações urbanas, e levando a sério esse 
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exercício descritivo, passei a compreender meu objeto de pesquisa não mais 

como um projeto urbano, mas como um instrumento4 jurídico-financeiro 

mobilizado pela prefeitura para a produção de caixa. É justamente essa 

centralidade da dimensão arrecadatória que me permitiu explicar, afinal, como 

as operações urbanas têm sido implementadas ao longo de duas décadas sem 

que tenha sido estruturado um arranjo institucional robusto voltado à produção 

de valorização do solo e a atração de aportes públicos e privados para a 

produção de um projeto único e contíguo. 

Ao contrário dos megaprojetos, o que torna as operações urbanas 

interessantes para o Poder Público é justamente sua fragilidade e debilidade 

institucional. Seu caráter de instrumento guarda-chuva, sem rosto, no qual 

diferentes projetos e interesses podem ser acoplados, removidos e combinados 

de formas distintas ao longo do tempo, tornam o instrumento plástico e maleável 

– uma fonte promissora de recursos extra-tributários para políticos e burocratas 

das diferentes pastas e setores. É justamente esse caráter frouxo que explica a 

resiliência do instrumento em governos com ideologias e agendas muito 

distintas, além da variação no tipo de produtos entregues pelas operações 

urbanas ao longo do tempo. Contudo, é importante observar desde já que, ao 

mesmo tempo em que o arranjo possui esse caráter soft e maleável, ao longo do 

tempo, decisões tomadas acerca de projetos a serem implementados – e, 

consequentemente, acerca da forma de gatar os recursos arrecadados – vão 

incrementalmente diminuindo o espaço da discricionariedade deixado para 

novos decisores. 

A partir desse novo posicionamento do objeto, passei a me questionar o 

que explicaria, então, a dificuldade das operações urbanas em financiar 

esquemas mais redistributivos e justos do ponto de vista da cidadania e 

experiência urbana e do direito à cidade. Em outras palavras, se as operações 

urbanas não surgem da lógica da renovação urbana em larga escala e da 

produção de uma nova escala de governança na cidade, como compreender a 

 
4O termo “instrumento” é entendido por esse trabalho não apenas no sentido utilizado no 
urbanismo, enquanto instrumento de planejamento urbano. A partir do framework da governança 
de políticas públicas, utilizaremos aqui a definição de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 20), que 
definem o conceito de instrumento como as técnicas, meios de operar e dispositivos que 
materializam a ação governamental. 
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baixa capacidade do instrumento de realizar investimentos socialmente 

relevantes. 

Esses questionamentos me levaram na direção de analisar as dinâmicas 

de implementação das operações urbanas no território, buscando compreender, 

afinal, os mecanismos que explicariam os padrões de gasto ao longo do tempo. 

E por que, mesmo não havendo um projeto de renovação propriamente dito, 

investimentos em grandes obras viárias seriam privilegiados em detrimento de 

componentes redistributivos, em particular, da produção de habitação de 

interesse social para as comunidades moradoras de favelas. A partir do estudo 

em profundidade da trajetória da implementação de um caso, busquei identificar 

as dinâmicas da política e da política pública locais que ajudam a compreender 

a produção do território urbano a partir das operações urbanas consorciadas. 

 

Metodologia 

 

Para investigar as questões de pesquisa propostas, o desenho de 

pesquisa lançou mão de uma metodologia de trabalho em duas etapas. Em 

primeiro lugar, para compreender a lógica geral de funcionamento do 

instrumento e sua trajetória de evolução na cidade de São Paulo, foi realizada 

uma ampla análise documental da legislação e outros arquivos públicos. O 

material primário examinado consistiu nas leis que instituem as operações 

urbanas; nas normais municipais inferiores (decretos, instruções normativas, 

regimentos internos, etc.); superiores (Plano Diretor); normais federais (Estatuto 

da Cidade, I.N. MCidades 33/2014) e demais regulamentos cabíveis (I.N. CVM 

401/2003).  

Para auxiliar na interpretação desses materiais, também utilizei relatórios 

públicos; documentos oficiais da prefeitura e de outros níveis de governo; 

notícias de jornal e literatura secundária. Soma-se à análise documental a 

realização de um trabalho de campo preliminar, que contou com duas estratégias 

principais. Primeiro, a realização de entrevistas semiestruturadas com alguns 

atores chave próximos do meio acadêmico, como pesquisadores, 

representantes da sociedade civil nos grupos gestores das operações urbanas 

e ex-burocratas. Em segundo lugar, realizei observação não participante em 

reuniões dos grupos gestores das OUCs Água Espraiada e Água Branca, em 
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reuniões internas dos representantes da sociedade civil do GG da operação 

Água Branca, além de outros eventos ocorridos no período, tais como reunião 

do conselho participativo da ZEIS da Água Branca; audiências públicas do novo 

processo de revisão legal da OUCAB e uma reunião na Comissão de Política 

Urbana na Câmara dos Vereadores de São Paulo. As tabelas abaixo sintetizam 

os principais eventos do trabalho de campo preliminar: 

 

Tabela 1:Observação não participante 

Data Evento 

03.10.2018 Reunião GG OUCAB 

17.10.2018 Reunião GG OUCAE 

31.10.2018 Reunião GG OUCAB 

10.11.2018 Reunião interna dos representantes da sociedade civil do grupo gestor da 

OUCAB 

12.11.2018 Reunião interna dos representantes da sociedade civil do grupo gestor da 

OUCAB 

28.11.2018 Reunião da Comissão de Política Urbana da Câmara dos Vereadores 

(discussão sobre revisão da Lei da OUCAB) 

28.11.2018 Reunião informal com membros do GG OUCAB e área de assistência social 

da SEHAB 

28.11.2018 Reunião GG OUCAB 

05.12.2018 Reunião GG OUCAE 

12.12.2018 Reunião do Conselho Participativo da Subprefeitura da Lapa 

13.12.2018 Audiência Pública do PL de revisão da OUCAB 

06.02.2019 Reunião GG OUCAB 

13.03.2019 Reunião GG OUCAE 

20.03.2019 Reunião do Conselho de ZEIS da Água Branca 

 

Tabela 2: Entrevistas Preliminares 

Organização Função da/o Entrevistada/o Data da 

entrevista 

Universidade Pesquisador 11.10.2018 

Universidade Pesquisador 16.10.2018 

SP-Urbanismo Diretoria 04.11.2018 

GG-OUCAB Sociedade Civil/Morador 28.11.2018 

SEHAB Alto escalão 06.02.2019 

SP-Urbanismo Burocrata de médio escalão 02.04.2019 
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Com base nos achados da primeira etapa de pesquisa, para compreender 

o cotidiano da implementação das operações urbanas, foi realizado um estudo 

de caso em profundidade da OUC Água Espraiada. Uma vez que a abordagem 

de pesquisa enfoca a dimensão dos interesses e conflitos políticos, a escolha 

desse caso se deveu ao fato de representar o projeto com o maior desafio social 

da cidade, devido à heterogeneidade do território no qual se localiza. 

Diferentemente da operação Faria Lima, seu perímetro possui uma característica 

mista em termos socioeconômicos, abrangendo setores altamente valorizados 

(Berrini, Marginal Pinheiros, Chucri Zaidan e Brooklin) e setores com maior 

vulnerabilidade social (Jabaquara e Americanópolis). Nesses, a Secretaria de 

Habitação identificou a presença de 29 comunidades moradoras de favelas, 

somando um déficit habitacional que afeta aproximadamente 10mil famílias no 

total (SEHAB, 2010). 

Para a reconstituição detalhada da trajetória da implementação da 

operação no período entre 2001 a 2020, foi realizada novamente análise 

documental, combinada a entrevistas semiestruturadas com atores chave nos 

diferentes momentos do período. A tabela abaixo apresenta o rol de 

organizações representadas pelas entrevistadas. Cabe destacar que a 

realização do trabalho de campo preliminar junto aos grupos gestores e outras 

arenas decisórias das operações urbanas foi fundamental para conhecer os 

atores e alcançar os entrevistados. 

 

Tabela 3: Entrevistas 

Organização Função da Entrevistada Data da 

entrevista 

Fórum de Lideranças Morador 22.08.2019 

Associação de 

Moradores do Jd. Edith 

Morador 23.08.2019 

SP-Urbanismo Diretoria 26.08.2019 

SP-Urbanismo Burocrata de médio escalão 27.08.2019 

SP-Urbanismo Burocrata de alto escalão 04.04.2019 

SP-Urbanismo Burocrata de médio escalão 09.04.2019 

Mercado Imobiliário SECOVI 12.04.2019 

Mercado Imobiliário Incorporadora 24.04.2019 
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Defensoria Pública Defensor 28.08.2019 

SMDU Alto escalão 19.09.2019 

SP-Urbanismo Burocrata de médio escalão 29.08.2019 

SP-Urbanismo Burocrata de médio escalão 19.02.2020 

SEHAB Alto escalão 19.02.2020 

SP-Urbanismo Diretoria 24.02.2020 

SEHAB Burocrata de médio escalão 26.02.2020 

SEHAB Alto escalão 28.02.2020 

SP-Urbanismo Burocrata de médio escalão 03.03.2020 

SP-Urbanismo Burocrata de médio escalão 05.03.2020 

SP-Urbanismo Diretoria 13.03.2020 

SEHAB Burocrata de médio escalão 27.04.2020 

COHAB Burocrata de médio escalão 30.04.2020 

 

Estrutura da dissertação 

 

A dissertação se organiza em duas partes e quatro capítulos, além desta 

introdução e das considerações finais. A primeira parte introduz a leitora ao 

objeto de estudo e apresenta o enquadramento teórico e conceitual utilizado para 

abordá-lo. Na segunda parte, será desenvolvido o estudo de caso da 

implementação da OUC Água Espraiada, que visa identificar os principais 

elementos políticos e institucionais que afetaram os diferentes padrões de gasto 

dos recursos nesse projeto ao longo do tempo. 

O capítulo 1 apresenta uma breve definição formal das operações 

urbanas, a partir de seus principais normativos e dos projetos vigentes na cidade 

de São Paulo. Na sequência, reconta a trajetória de evolução do instrumento a 

partir da experiência paulistana, buscando jogar luz sobre as heterogeneidades 

presentes no instrumento e no processo de mudança institucional gradual ao 

longo das diferentes administrações municipais. 

A partir dessa introdução ao tema, o capítulo 2 tem como objetivo 

apresentar um enquadramento teórico alternativo que nos permite situar as 

operações urbanas, conceitualmente, no campo da ciência política e da política 

do urbano. Uma vez que o debate nacional sobre as operações urbanas já é 

bastante consolidado na área da arquitetura e urbanismo, a primeira seção do 

capítulo busca se engajar criticamente com a literatura vigente, apontando suas 
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principais contribuições e gargalos sob a ótica da política. A segunda seção se 

dedica a desenvolver o enquadramento teórico alternativo proposto. Buscando 

reinserir o Estado, governos e burocracias na análise, sugere tratar as operações 

urbanas não como megaprojetos de renovação, mas sim como um instrumento 

jurídico-financeiro para a produção de caixa público. 

O capítulo 3 inicia a apresentação de trajetória de implementação da 

OUC Água Espraiada. A primeira seção do capítulo apresenta o modelo analítico 

construído a partir dos achados empíricos coletados. Nele, sugerimos que 

existem três dimensões da política e das políticas que influenciam a produção 

dos territórios das operações urbanas e explicam as variações nos padrões de 

uso dos recursos ao longo do tempo: (i) diretrizes do governo local; (ii) dinâmicas 

da política e das políticas locais e do território e (iii) dinâmicas de outras escalas 

de governo (multiescalar). As decisões sobre o gasto dos recursos podem ser 

explicadas a partir das formas como essas dimensões se emaranham e 

aterrissam no território. Uma vez que esse processo é complexo, bagunçado e 

ad-hoc, sugerimos que as operações urbanas não são implementadas por uma 

racionalidade única e coerente, mas são improvisadas ao longo do tempo.Uma 

vez introduzido o modelo adotado, são discutidos os principais eventos da 

primeira fase de implementação. 

Finalmente, o capítulo 4 apresenta uma narrativa das últimas duas fases 

da implementação a partir de algumas cenas que recontam a incidência dessas 

dimensões no território.  
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∙∙Parte I∙∙ 

Definindo o objeto: afinal, o que são e como abordar 

conceitualmente as Operações Urbanas Consorciadas? 
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∙∙1∙∙ 

Breve apresentação das Operações Urbanas Consorciadas em 

São Paulo 

 

 

 

 

 

Enquanto objeto de pesquisa, as operações urbanas consorciadas foram 

pouco tematizadas no campo da ciência política. Diante disso, o presente 

capítulo visa introduzir o tema à leitora. Na primeira seção, iremos apresentar 

uma breve definição formal do instrumento para, na sequência, recontar a 

trajetória dos primeiros projetos na cidade de São Paulo e sua transformação ao 

longo do tempo. 

 

O que são Operações Urbanas Consorciadas? 

 

As Operações Urbanas Consorciadas consistem em um importante 

instrumento5 da política urbana6 nacional. Concebidas durante os anos 80 a 

 
5O termo “instrumento” é entendido por esse trabalho não apenas no sentido utilizado no 
urbanismo, enquanto instrumento de planejamento urbano. A partir do framework da governança 
de políticas públicas, utilizaremos aqui a definição de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 20), que 
definem o conceito de instrumento como as técnicas, meios de operar e dispositivos que 
materializam a ação governamental. 
6A elaboração de projetos de desenvolvimento, renovação e transformação urbana consiste em 
uma das dimensões estruturantes do planejamento urbano. Segundo Weber & Crane (2012, p. 
4, tradução nossa), “[...] planejadores urbanos tentam ‘adivinhar direções’, antecipar o futuro e 
criar planos físicos, processos e instituições capazes de induzir, reagir a e administrar mudanças. 
[...] eles estão unidos pela confiança de que esforços para antecipar e preparar-se para 
mudanças devem ser encarados como parte do propósito coletivo ou dividido de melhorar as 
cidades.”. Ou, conforme coloca Bonduki (2011, p. 24), uma vez que o urbanismo é dotado de 
“impulso transformador”, além de prática profissional e disciplina acadêmica, deve ser 
considerado enquanto utopia. Contudo, escolher a direção que tais planos devem seguir não é 
uma tarefa livre de conflitos. Ela envolve uma disputa entre diferentes visões e ideologias do que 
a cidade é ou deve ser. No caso das cidades brasileiras, diversos autores têm apontado que, 
apesar dos avanços na urbanização desde a década de 50, o modelo de desenvolvimento urbano 
adotado implica na exclusão da parcela mais pobre da população, cujo acesso a bens e serviços 
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partir de experimentações locais na cidade de São Paulo, foram regulamentadas 

nacionalmente em 2001, através do Estatuto da Cidade (EC, Lei nº 

10.257/2001). Segundo dados do IPPUR (2011), dos 526 municípios com Planos 

Diretores, 71% já haviam instituído o instrumento – embora experiências 

concretas tenham sido bastante raras até o momento. 

Segundo sua definição formal, as OUCs são intervenções em áreas 

delimitadas da cidade, que buscam promover transformações estruturais e a 

requalificação das áreas urbanas selecionadas. Sua principal engrenagem de 

funcionamento consiste na possibilidade de o Poder Público estabelecer 

parâmetros de regulação urbanística mais flexíveis para o território demarcado 

em relação ao previsto originalmente nas normas de zoneamento e edificação 

da cidade – tais como a elevação dos coeficientes de aproveitamento do solo, 

gabaritos mais altos e taxas de ocupação mais generosas – em troca de 

contrapartidas financeiras por parte dos agentes imobiliários interessados. Em 

teoria, esse mecanismo viabilizaria a arrecadação de recursos para a execução 

de certos investimentos em infraestrutura básica e social – que, de acordo com 

a delimitação legal, devem ser obrigatoriamente realizados dentro do perímetro 

da operação. Uma vez que a operação urbana envolve a modificação de 

parâmetros legalmente previstos, o EC condiciona o lançamento de novas 

operações urbanas na cidade à aprovação do plano da operação pela Câmara 

Municipal, através de lei específica, que discrimine os principais aspectos 

urbanísticos, econômicos e sociais, bem como seu modelo de gestão. 

De acordo com Bonduki (2010, p. 7), tal lógica baseia-se no princípio, 

previsto no Estatuto da Cidade, de separação entre os direitos de construção e 

de propriedade. Ou seja, os proprietários não estão autorizados a construir em 

todo o terreno, podendo utilizar apenas uma fração, o coeficiente de 

aproveitamento básico (CAB), previsto pelo plano diretor. Caso desejem utilizar 

o potencial adicional de construção, ou ainda, alterar os parâmetros de uso do 

solo (por exemplo, converter o uso residencial em comercial) conforme os limites 

previstos na lei da operação urbana, é necessário pagar ao Poder Público para 

a obtenção de uma outorga. Conforme será aprofundado na última seção, as 

 
permanece precário (Bonduki, 2011; Maricato, 2000; Rolnik & Klink, 2011). Para uma análise 
histórica do planejamento urbano no Brasil, vide Villaça (1999). 
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OUCs contam com sofisticados sistemas de engenharia financeira para a 

arrecadação das contrapartidas do setor privado, que exercem significativo 

impacto sobre seus efeitos econômicos.  

Foi na cidade de São Paulo o local onde o instrumento mais se 

desenvolveu (Bonduki, 2010, p. 22). A partir de sua regulamentação no Estatuto 

da Cidade, o instrumento passou a integrar o rol de instrumentos de gestão do 

solo urbano que compõe o arcabouço institucional da política de planejamento 

paulistano, sendo inserido e regulamentado localmente no primeiro Plano Diretor 

aprovado da cidade em 2002. Atualmente, enquanto instrumento de gestão do 

solo urbano, as OUCs estão regulamentadas e discriminadas no Plano Diretor 

Estratégico de 2014 (Lei 16.050/2014), além de terem metas de arrecadação e 

investimento estabelecidas no Plano de Metas da cidade.7 

No momento são vigentes quatro operações em diferentes regiões da 

cidade: (i) a OU Centro8 (que incorporou a antiga Operação Urbana do 

Anhangabaú); (ii) a OUC Água Branca; (iii) a OUC Água Espraiada e (iv) a OUC 

Faria Lima 9. Além delas, o Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014 (Lei 

Municipal nº 16.050/2014) previu a possibilidade de criação de novas OUCs em 

quatro subsetores da macroárea de estruturação metropolitana10. Juntas, as 

 
7 Conforme explica Rolnik (2006), o atual marco regulatório da política de planejamento e 
desenvolvimento urbano no país é muito recente, construído a partir do início dos anos 90. A 
Constituição Federal de 88 – que instituiu pela primeira vez a política urbana e o princípio da 
função social da propriedade no país – e o Estatuto da Cidade (aprovado apenas em 2001, após 
intensa disputa política de mais de uma década) estabeleceram uma nova ordem jurídico-
urbanística no país, a partir de uma série de instrumentos que visavam transformar o uso do solo 
urbano e gerir o território, dentre os quais figuram as operações urbanas. Portanto, não obstante 
os problemas no funcionamento e implementação do instrumento e do interesse do setor 
incorporador na instituição das OUCs, é importante destacar que se trata de instrumento 
regulamentado na legislação urbanística nacional e municipal, não configurando, portanto, uma 
tentativa by-pass à política de planejamento, mas instrumento que compõe o marco regulatório 
paulistano e nacional. 
8Diferentemente das demais, a Operação Urbana Centro não foi revisada e transformada em 
Operação Urbana Consorciada. A principal diferença institucional entre as “Operações 
Urbanas” (OU) e “Operações Urbanas Consorciadas (OUC) reside no uso dos CEPACs como 
ferramenta de engenharia financeira. No presente trabalho, por razões semânticas, utilizares o 
termo “operações urbanas” também para se referir às OUCs, embora haja essa diferença de 
nomenclatura nos normativos que regem o instrumento. 
9Além dessas, tramita na Câmara Municipal o PL 723/2015, que visa implantar a Operação 
Urbana Consorciada dos Bairros do Tamanduateí. 
10 A macroárea de estruturação metropolitana consiste em território definido pelo PDE em 
razão de seu papel estratégico na reestruturação urbana do município. Segundo o texto legal, 
ela compreende as áreas das planícies fluviais dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, com 
articulação com o Centro e prolongamento junto às avenidas Jacu-Pêssego, Cupecê e 
Raimundo Pereira de Magalhães e das rodovias Anhanguera e Fernão Dias. Para a instituição 
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operações em andamento já arrecadaram mais de R$10bi11 aos cofres públicos 

municipais (SP Urbanismo, 2016).  

 

Figura 1: Operações Urbanas vigentes em São Paulo 

 

Fonte: GeoSampa 

 

Cada uma dessas operações possui características distintas em termos 

de objetivos e níveis distributivos e, ao longo do tempo, apresentaram diferentes 

potenciais de arrecadação e “sucesso financeiro”, segundo o jargão dos 

empreendedores e agentes públicos. Por exemplo, elas preveem diferentes 

proporções de gastos em habitação de interesse social (HIS) e obras viárias; 

regras distintas de arrecadação junto aos parceiros privados e arranjos 

institucionais próprios de participação social nos processos decisórios. Conforme 

irei discutir em maior detalhe ao longo desta seção, essa variação nas 

características e potenciais de arrecadação das operações está intimamente 

ligada à localização de cada projeto no território (e, portanto, ao interesse do 

 
de novas Operações Urbanas, foram priorizados os seguintes subsetores da macroárea: (i) 
Arco Tamanduateí; (ii) Arco Tietê; (iii) Arco Jurubatuba e (iv) Arco Pinheiros. 
11 Valor atualizado pela IPC/FIPE à data base de outubro de 2016. 
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mercado imobiliário e à expectativa de valorização da área) e às conjunturas 

econômica e política tanto na formulação como ao longo da implementação dos 

projetos, levando a variações nos interesses em disputa pelos projetos ao longo 

do tempo. 

Em relação à arrecadação, das quatro operações vigentes em São Paulo, 

a Faria Lima e a Água Espraiada foram as duas que mais arrecadaram e 

avançaram na implementação das intervenções públicas programadas, 

especialmente no que concerne as grandes obras viárias, como a Ponte 

Estaiada e a extensão da Avenida Faria Lima. Juntas, arrecadaram 

aproximadamente R$10,9bi12 entre 2004 e 2019 em CEPACs. Ambas se situam 

no quadrante sudoeste da cidade, região na qual já havia uma importante 

dinâmica imobiliária quando da inauguração das operações urbanas, devido à 

migração do setor de serviços do centro para essa região que se iniciou no final 

dos anos 70 (Ferreira, 2007; Fix, 2001, p. 15). Atualmente, a área abriga o 

principal centro empresarial da cidade, com as sedes das principais empresas 

nacionais e multinacionais do setor. Já a Operação Urbana Consorciada Água 

Branca apresentou baixa capacidade arrecadatória até o momento, por razões 

que serão discutidas adiante. A Operação Urbana Centro, por sua vez, segue 

uma lógica bastante peculiar, se distanciando bastante dos outros três modelos. 

Devido às especificidades do centro da cidade, essa operação se distancia da 

lógica de arrecadação junto ao setor imobiliário para produção de infraestrutura, 

como as demais, e prioriza aspectos como preservação do patrimônio histórico 

e cultural da cidade e a promoção de políticas de cultura e lazer na região. 

 

 
12 Dados elaborados a partir dos relatórios de fiscalização da Caixa Econômica Federal até 
dez. 2019, atualizados pelo IPCA/IBGE para dez. 2019. 



41 
 

 

Fonte: Jornal de marketing imobiliário coletado pela autora em rua próxima ao perímetro da 
operação urbana Água Espraiada em março de 2019. 

 

É importante destacar que a OUC possui a peculiaridade de ser um 

instrumento de política urbana de caráter plástico e maleável, de forma que pode 

ser utilizado para modelar e financiar projetos com características diferentes em 

cidades e bairros distintos. Conforme será explicado no próximo capítulo, 

existem evidências que colocam ressalvas à interpretação das operações como 

megaprojetos de requalificação urbana, à semelhança das experiências 

observadas nas principais capitais globais e nos megaeventos esportivos, como 

ocorrido em Barcelona, Londres e até mesmo no Rio de Janeiro. Diferentemente 

dessas iniciativas, as OUCs não possuem um arranjo institucional em sentido 

forte, dotado de uma estrutura de coordenação própria e insulada da política 

local; sistemas de engenharia-financeiro com aportes de recurso de diferentes 

níveis de governo ou regramentos contratuais que distribuem os riscos dos 

investimentos entre Estado e Mercado (risk sharing). Tampouco possui um 

projeto arquitetônico bem definido. 

Essa estrutura frágil e precária oferece à prefeitura um grau relativamente 

alto de discricionariedade para a definição (e redefinição) dos gastos ao longo 

do tempo, tornando as operações urbanas uma boa estratégia para produção de 
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caixa do ponto de vista do interesse público. Em outras palavras, a ausência de 

características chave dos megaprojetos sugere que as OUCs funcionam não 

como um projeto de desenvolvimento urbano propriamente dito, mas como um 

instrumento de arrecadação. 

 

Breve histórico da evolução do instrumento (1985-2016) 

 

A trajetória das Operações Urbanas Consorciadas em São Paulo pode ser 

narrada a partir de um processo de mudança institucional gradual, dividido em 

três períodos, ao longo dos quais o instrumento se tornou mais complexo e 

contraditório. Ao mesmo tempo em que novas regras formais e informais foram 

criadas com o intuito de fortalecer a destinação de recursos para projetos 

habitacionais para a população de baixa-renda, também se manteve presente a 

necessidade de viabilizar financeiramente grandes obras de infraestrutura viária 

e de assegurar o interesse dos atores de mercado em incorporar na região. 

Assim, se por um lado aumentaram os incentivos para a produção de habitação 

de interesse social, também se manteve o incentivo para a implementação de 

projetos apenas em áreas valorizadas da cidade – particularmente no quadrante 

sudoeste, onde se localiza o novo centro empresarial paulistano. 

 

Figura 2: Panorama da evolução das OUs no tempo 

 

 

Antecedentes 
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O debate sobre a criação de instrumentos jurídico-financeiros para 

captura de mais-valia fundiária13 começou a aflorar na cidade de São Paulo ao 

final dos anos 60 e início dos 70, momento em que eram realizados os primeiros 

ensaios de uma política de planejamento urbano para a cidade14 (Bonduki 2010, 

p. 1; Castro 2006, p. 49). Nesse mesmo período, foi criada a primeira empresa 

pública de desenvolvimento e renovação urbana: a Empresa Municipal de 

Urbanização (EMURB)15, que, a pedido de órgãos da PMSP, deu início às 

primeiras tentativas de projetos de requalificação urbanística da cidade, como os 

projetos Santana e Jabaquara, durante o governo de Figueiredo Ferraz, e os 

projetos Vergueiro e Leste, iniciativas relevantes durante o governo de Miguel 

Colasuonno (Heck 2005, pp. 104-111). Alguns desses projetos iniciais já 

esboçavam uma tentativa de relação com o setor incorporador, como no caso do 

projeto Vergueiro, que tinha como objetivo desenvolver empreendimentos 

imobiliários comerciais junto aos atores de mercado. No entanto, de forma geral, 

podemos dizer que essas iniciativas eram centradas no Poder Público, embora 

tenham fracassado do ponto de vista da implementação (Bonduki 2010, p. 22) 

Segundo Castro (2006, p. 50-63), as operações urbanas foram 

formuladas pela primeira vez apenas em 1985, no projeto de plano diretor 

apresentado pelo governo Mario Covas (PMDB, 1983-1985). Embora já 

estivesse presente a ideia de arrecadação de recursos junto ao setor privado 

 
13 A ideia de desenvolver instrumentos de política pública que permitem capturar a renda 
fundiária para aplicação no bem-comum se disseminou pelas grandes cidades ao redor do 
mundo. Análise extensa dos diferentes formatos e técnicas de captura foi realizada por 
Fainstein (2012), em capítulo para coletânea do Lincoln Institute of Land Policy sobre o tema. 
Segundo a autora, os formatos que variam desde esquemas de demarcação de terras para 
propriedade comunal, como os community land trusts (CLT) ou obrigações de aplicação de 
parte dos lucros das incorporadoras com grandes projetos em investimentos públicos, como os 
profit-sharing arrangements e community benefits agreements (CBAs). No entanto, conforme 
alerta Fainstein (2012), para que essas ferramentas sejam capazes de promover justiça social 
e melhorar os índices de igualdade urbana, é preciso assegurar que sua implementação não 
promova processos de gentrificação; expulsão de comunidades pobres ou de pequenos 
negócios. 
14 Segundo (Castro 2006, p. 49): “Os planos elaborados para São Paulo 
anteriores à década de 1980 – o Plano Urbanístico Básico – PUB de 1968, o 
Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado de 1971 e o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado – PDDI de 1971 não fazem menção direta a 
instrumentos similares às Operações Urbanas. Entretanto, nos dois primeiros 
planos foram previstas ações que podem ser compreendidas no sentido lato de 
operações de desenvolvimento urbano como produção imobiliária, embora de 
modo não explícito.”. 
15 A EMURB foi instituída através da Lei nº 7.670/71. 
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para o financiamento de obras públicas – especialmente habitações sociais – 

tratava-se ainda de um instrumento em criação, sem um contorno definido. Havia 

apenas uma proposta vaga para a elaboração de planos específicos em 35 

territórios. No entanto, o projeto de lei não foi aprovado pela Câmara Municipal. 

As operações urbanas retornariam para a pauta apenas na administração 

Erundina (PT, 1989-1992).  

O primeiro instrumento urbanístico efetivamente instituído na cidade 

foram as Operações Urbanas Interligadas (OIs), sob o governo Jânio Quadros 

(PTB, 1986-1989). Segundo algumas das críticas contemporâneas, é importante 

relacionar essa experiência à trajetória das operações urbanas, uma vez que 

parte dos conflitos atuais teriam se desdobrado de forma mais explícita nesse 

primeiro momento (Fix 2000, p. 2).  

As Operações Interligadas surgiram originalmente da política de 

desfavelamento16 do governo Jânio Quadros, que buscava remover favelas em 

terrenos com interesse imobiliário, em troca de contrapartidas para construção 

de HIS (Castro 2006, p. 57-58). As OIs funcionavam da seguinte forma: o 

proprietário do terreno podia oferecer à prefeitura uma contrapartida financeira 

em troca de benefícios regulatórios, tais como exceções ao zoneamento, 

mudança de uso e flexibilização dos parâmetros construtivos. Caso houvesse a 

presença de favelas no terreno, a prefeitura também realizava a remoção das 

famílias em benefício do proprietário. As contrapartidas arrecadadas eram 

destinadas ao Fundo Municipal de Habitação (FMH) para aplicação em políticas 

habitacionais (Castro 2006, p. 58-59; Fix 2000, p. 2). 

Esse formato produziu um conjunto de polêmicas, que culminaram em sua 

suspensão em 1998 e em declaração de inconstitucionalidade em 2001. Em 

primeiro lugar, as operações interligadas geravam uma verdadeira situação de 

excepcionalidade regulatória, já que a flexibilização era concedida lote-a-lote e 

em processos individuais analisados pela Secretaria de Planejamento e pela 

Comissão Normativa de Legislação Urbanística (CNLU) (Castro 2006, p. 59).  

Em segundo lugar, essas intervenções lote-a-lote e casuísticas 

desconsideram o planejamento urbano da cidade como um todo e a capacidade 

 
16Lei nº 10.209/86. 
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de suporte da infraestrutura existente. A ausência de planejamento prévio que 

considera a capacidade da infraestrutura do território pode onerar o Poder 

Público com a necessidade de ampliar a rede existente, gerando novos gastos. 

Segundo Fix (2000, p. 2), esse problema era ainda mais grave devido à 

concentração dos pedidos em “áreas nobres” da cidade, gerando uma 

concentração de novos investimentos em lugares já dotados de infraestrutura 

Finalmente, talvez o problema mais grave gerado pelas operações 

interligadas tenha sido a instituição de processos arbitrários para a remoção dos 

moradores de favelas. Sob a lógica das OIs, as remoções não seguiam 

procedimentos básicos de consulta à população, comunicação e transparência, 

sem contar a total incerteza quanto à realocação (Castro 2006, p. 60). A isso, se 

soma a constatação de uma série de irregularidades nos repasses das OIs ao 

FMH, o que agravou a baixíssima produção habitacional pelo instrumento. 

Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara 

Municipal entre 2001 e 200217, os governos de Maluf e Pitta teriam desviado 

cerca de US$ 79mi das operações urbanas (Ibid.). 

 

Primeira Fase 

A partir desses antecedentes, as primeiras operações urbanas foram 

instituídas no início dos anos 90. Muitas delas permanecem vigentes, resultando 

em quase três décadas de implementação do instrumento. A cada nova 

operação urbana lançada ou nas revisões de operações já existentes, o 

instrumentou passou por uma série de transformações. 

Ao ser eleita em 1988, Luiza Erundina assumiu a prefeitura em um cenário 

de grave crise econômica e déficit orçamentário. A esse quadro se somava uma 

situação calamitosa no setor de infraestrutura urbana e obras viárias: muitas das 

obras iniciadas pelo governo anterior haviam sido interrompidas devido à falta 

 
17 A CPI foi instaurada a pedido do então vereador Antônio Goulart (PMDB) em 
2001, com o objetivo de apurar as Operações Interligadas realizadas no 
município de São Paulo. O relatório final encontra-se disponível em: 
<http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/relatoriocomis/RELFINRDP
08-0111-2001.pdf>. 

http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/relatoriocomis/RELFINRDP08-0111-2001.pdf
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/relatoriocomis/RELFINRDP08-0111-2001.pdf
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de recursos e dívidas com projetistas e construtores, de forma que a cidade se 

assemelhava a um grande canteiro de obras.  

Importante ressaltar que essas intervenções faziam parte do programa de 

“grandes obras viárias” do governo Jânio Quadros, uma das meninas dos olhos 

da gestão. De acordo com Heck (2005, p. 180-182), o programa consistia em um 

pacote de cinco grandes intervenções, discutidas no setor de obras desde as 

primeiras iniciativas de planejamento urbano no início dos anos 70. São elas: o 

sistema viário no vale do Anhangabaú; a Avenida Água Espraiada; o trecho Jacu-

Pêssego, o Mini-Anel Viário e o Corredor Sudoeste (que engloba a região que 

posteriormente formara o perímetro da Operação Faria Lima). De acordo com a 

autora, apesar de dispor das capacidades de EMURB para realizar as obras, o 

então prefeito adotou uma diretriz de contratação externa dos projetos e 

gerenciamento de obras, afastando o envolvimento do corpo técnico da 

empresa.  

Nesse contexto, coube ao governo Erundina buscar novas fontes de 

recurso para finalizar as obras – ou pelo menos uma parcela delas. Por meio do 

projeto da Lei Orgânica do Município, a administração havia conseguido aprovar 

dispositivo que autorizava a obtenção de recursos junto da iniciativa privada18. 

Com base nisso, a Secretaria de Planejamento (SEMPLA) deu início às primeiras 

análises para implantação de operações urbanas nas áreas ao redor das 

grandes obras. Uma vez aprovada essa diretriz por diversas agências do urbano, 

as equipes de EMURB desenvolveram estudos para cinco operações urbanas – 

Anhangabaú; Água Branca; Água Espraiada, Paraisópolis e Faria Lima (Castro 

2006, p. 61).  

Os planos para as cinco operações foram incluídos no projeto de plano 

diretor, rejeitado pela Câmara Municipal. Assim, as primeiras OUs foram 

desenvolvidas individualmente, por meio de projetos de lei específicos para cada 

uma. Foram consideradas prioritárias pelo governo as operações Anhangabaú, 

e Água Espraiada (Ibid., p. 63). Porém, apenas a primeira foi aprovada até o final 

do mandato em 92.  

 
18“Art. 152 - O Município poderá, na forma da lei, obter recursos junto à 
iniciativa privada para a construção de obras e equipamentos, através das 
operações urbanas.” (Lei Orgânica do Município de São Paulo). 
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Embora tenha sido o primeiro projeto de renovação aprovado em São 

Paulo, a Operação Urbana Anhangabaú foi considerada um fracasso do ponto 

de vista financeiro e urbanístico. Segundo Fix (2000, p. 5), essa OU não foi capaz 

de captar investimentos privados, pois “não era atraente para o mercado 

imobiliário, como ficou claro na gestão seguinte, quando uma administração mais 

afinada com os interesses do capital implantou a Operação Faria Lima”. Além 

disso, conforme aponta Heck (2005, p. 188-189), uma outra crítica à Operação 

Anhangabaú reside no fato de que seus objetivos priorizavam demasiadamente 

o plano de obras complementares ao sistema viário, carecendo de um 

planejamento integrado com outras propostas para os espaços públicos do 

centro, além de uma relevante omissão em relação à política de habitação para 

o centro. 

Durante os governos Maluf (PDS 1993; PPR 1993-1995; PPB 1995-1996) 

e Pitta (PPB 1997-2000)19 houve a retomada da agenda de grandes obras de 

Jânio Quadros. Por essa razão, foram consideradas prioritárias as operações 

conexas a essas obras: as OUs Faria Lima e Água Espraiada (Ibid., p. 113-114). 

Ao final, esses dois governos aprovaram as operações Faria Lima e Água Branca 

e converteram a Operação Anhangabaú em um projeto expandido, que foi 

denominado de Operação Urbana Centro. Já a Água Espraiada seria aprovada 

apenas em 2001, já no governo de Marta Suplicy. 

Assim como no governo Erundina, também há razões para acreditar que 

o governo Maluf via nas operações urbanas uma forma de captar recursos para 

as grandes obras de infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo em que as OUs 

apresentavam essa vantagem, elas impunham obstáculos para o governo 

implantar rapidamente as intervenções. Afinal, para serem aprovadas na 

Câmara Municipal, as operações urbanas impunham um custo ao governo de 

negociar a destinação dos recursos não só ao viário, mas também aos projetos 

habitacionais, vinculando a realização do primeiro à implementação do segundo. 

Além disso, o processo legislativo também representava uma janela de 

oportunidade para os moradores dos bairros, tanto de classe média como de 

 
19 Devido à continuidade das políticas entre ambas as administrações do 
mesmo partido (PPB), para os fins do presente trabalho, os dois períodos serão 
analisados em conjunto. 
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baixa-renda, demandarem a diminuição do número de remoções e 

desapropriações para os projetos, ou ainda, vincular as remoções ao 

atendimento habitacional.  

Esses fatores nos ajudam a compreender o porquê de o governo Maluf 

ter realizado uma “fuga” das operações urbanas, ao retirar de votação o projeto 

de lei da Água Espraiada e dar início à construção da Avenida Faria Lima antes 

da aprovação da operação urbana no Legislativo. Afinal, ambas as intervenções 

– da Avenida Água Espraiada e da Avenida Faria Lima – incluíam diversos 

aspectos controversos do ponto de vista dos efeitos sociais. Consequentemente, 

sua realização por meio de operações urbanas impunha ao governo a 

necessidade de barganhar com grupos da sociedade civil e vereadores e 

encontrar soluções menos danosas. De acordo com Fix (2001, p. 92), a presença 

de resquícios autoritários no governo Maluf diminuiria o constrangimento em 

relação aos efeitos controversos das obras e tornaria prescindível o uso das 

operações urbanas como estratégia discursiva de legitimação das obras viárias. 

Nas palavras do então Diretor do Depto. de Operações Urbanas de EMURB, 

José Eduardo de Assis Lefèvre, “O Maluf estava interessado em fazer a obra. A 

questão de não ter recursos da região seria algo a mais, mas não era 

fundamental” (Ibid.). 

Apenas para ilustrar os custos sociais dos projetos, a obra da Avenida 

Faria Lima propunha a desapropriação e demolição de 2100 imóveis, em grande 

parte residenciais, para posterior comercialização das terras, para financiamento 

dos custos das obras (Fix 2013, p. 252-253). Já o projeto das Águas Espraiadas, 

por sua vez, envolvia a remoção de aproximadamente 50mil habitantes dos 

núcleos de favelas da região (2001, p. 37). 

Ao iniciar a construção das obras sem negociá-las com a sociedade civil 

no processo legislativo das operações urbanas, as reações na Água Espraiada 

e na Faria Lima foram distintas. Na primeira, as expulsões massivas foram 

realizadas sem maiores conflitos com os moradores de favelas. Já na Faria Lima, 

o anúncio das desapropriações deu início a uma intensa mobilização dos 

moradores de classe média e alta da região, por meio das associações de 

moradores e movimentos sociais. O movimento de oposição à obra, que possuía 

entre seus membros algumas figuras notórias na cidade, organizou diversas 
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ações, dentre as quais passeatas e publicações em revistas e jornais, 

alcançando relevância na esfera pública e na mídia. Contudo, o início das obras 

a despeito da mobilização enfraqueceu suas demandas. Apesar disso, a 

discussão do projeto de lei da operação urbana possibilitou negociações entre o 

movimento e a Prefeitura, resultando em pequenas mudanças no traçado da 

avenida, com a preservação de algumas quadras e a diminuição do número de 

desapropriações, além da diminuição do estoque de área construtiva adicional 

proposto (Castro 2006, p. 85-85; Fix 2013, p. 250-255). 

Conforme será discutido no próximo capítulo, a narrativa dessa primeira 

fase sugere que, ao contrário da literatura que tem sugerido que as operações 

urbanas figurariam como grandes projetos de requalificação urbana, há 

evidências para acreditar que seu surgimento esteve relacionado à necessidade 

da prefeitura de produzir caixa para a agenda de grandes obras viárias em um 

momento de escassez de recursos e crise econômica. O governo Maluf, por sua 

vez, devido aos resquícios autoritários e à importância das grandes obras em 

sua plataforma, realizou uma fuga das operações e deu início à implantação das 

intervenções antes que as operações fossem aprovadas.  

 

Segunda Fase 

Ao mesmo tempo em que essas primeiras experimentações na política de 

desenvolvimento urbano ocorriam em São Paulo e em algumas outras cidades 

brasileiras, tramitava no Legislativo Federal o projeto de lei do Estatuto da 

Cidade (EC), que promoveu pela primeira vez um importante debate nacional 

sobre a política urbana no país. Após sua aprovação, em 2001, o EC 

regulamentou a nível federal diversos desses experimentos locais, criando um 

rol de instrumentos de desenvolvimento urbano que poderiam ser adotados e 

regulamentados pelos municípios por meio de seus planos diretores. Dentre 

eles, institucionalizou-se as operações urbanas consorciadas. 
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Sob o ponto de vista político, Bonduki (2018) e Bassul (2005)20 apontam 

que a inclusão das OUCs no Estatuto foi uma peça chave no processo de 

aprovação da lei. Segundo os autores, a experiência paulistana com o 

instrumento na década de 90 teria conquistado o apoio dos atores de mercado, 

que passaram a diminuir sua resistência contra o novo marco legal. As 

ferramentas de captura de mais-valia fundiária e de gestão democrática das 

cidades inseridas no instrumento, antes vistas como empecilhos às atividades 

econômicas, passaram a ser consideradas como estratégias interessantes para 

legitimação das atividades de mercado junto ao Poder Público. Até mesmo 

porque o EC atribuiu aos governos locais a competência de definir a regulação 

mais refinada do instrumento e suas ferramentas, inclusive dos parâmetros 

distributivos e participativos de cada operação urbana. Assim, o que seria de fato 

realizado no território ou não seria definido efetivamente pelas prefeituras, o que 

poderia representar vantagens adicionais na visão de muitos atores de mercado. 

Uma das principais mudanças no funcionamento das operações urbanas 

introduzidas pelo EC foi a regulamentação dos CEPACs. Conforme explicado 

acima, esses títulos funcionam como um terreno virtual, cujo valor oscila de 

acordo com o processo de valorização fundiária na região engatilhado pela ação 

do Poder Público e, consequentemente, com o incremento no interesse do 

mercado (Bonduki, 2010; Fix, 2000). Enquanto valores mobiliários, sua oferta 

pode ocorrer através de uma única ou múltiplas distribuições ao longo do tempo, 

dentro do estoque máximo determinado pela lei específica da OUC. Esse 

mecanismo possibilitou aos governos locais adiantar a arrecadação, uma vez 

que podem realizar a primeira distribuição logo no início da operação. Além 

disso, a variabilidade do preço dos CEPACs também incrementou a capacidade 

arrecadatória do Poder Público, de tal forma que as OUCs passaram a ser 

percebidas pela burocracia paulistana como um importante recurso financeiro da 

prefeitura. A partir do Estatuto da Cidade, os processos de circulação dos 

 
20José Roberto Bassul é arquiteto e urbanista, e foi assessor do Senador 
Pompeu de Sousa (PMDB, 1987-1991), responsável por apresentar o Projeto 
de Lei do Estatuto da Cidade. 
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CEPACs foram regulamentados ainda pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM)21. 

A primeira experiência de implementação do novo modelo de operação 

urbana consorciada no nível local ocorreu em São Paulo, com a aprovação da 

OUC Água Espraiada pelo governo Marta Suplicy em 2001. A estrutura 

institucional dessa OUC introduziu uma série de mudanças importantes no 

arranjo do instrumento desenvolvido até então na cidade. Em um processo que, 

segundo Pagin (2018), podemos interpretar como uma mudança institucional 

gradual por layering (Mahoney e Thelen, 2009), a OUCAE não apenas 

implementou a ferramenta dos CEPACs, como também introduziu novos 

mecanismos de participação social e de incentivos à produção de habitação de 

interesse social para a população moradora de favelas. 

Em relação aos incentivos à produção de HIS, importante ressaltar que, 

durante a primeira fase, o arranjo das operações urbanas paulistanas 

estabelecia regras com tetos máximos para investimentos públicos no setor, 

operando de forma contrária à priorização desse tipo de investimento. A lei da 

OUC Água Espraiada, em 2001, alterou essa lógica, estabelecendo um piso 

mínimo de 10% dos valores arrecadados para investimentos em HIS. Uma 

segunda regra gradualmente introduzida ao arranjo consiste na possibilidade de 

demarcar zonas especiais de interesse social (ZEIS)22 nas áreas das operações. 

A superposição desses dois instrumentos da política de desenvolvimento urbano 

– ZEIS e OUC – tem como objetivo não apenas incentivar a construção de HIS, 

mas assegurar a permanência das populações mais vulneráveis dentro do 

perímetro das OUCs (Maleronka, 2017).23 Contudo, apesar desses avanços 

 
21 Instrução Normativa CVM nº 401/2003. 
22 De acordo com as regras previstas no Plano Diretor Estratégico de 2014, as 
ZEIS consistem em um instrumento da política de zoneamento urbano que visa 
destinar certas porções do território à moradia digna para a população de baixa 
renda, ao estabelecer regras mais permissivas para a construção de 
Habitações de Interesse Social e Habitações de Mercado Popular. Também 
visam incentivar melhorias urbanísticas; regularização fundiária de 
assentamentos irregulares e recuperação ambiental de áreas contaminadas, 
além da produção de equipamentos sociais. 
23 Um aspecto interessante a ser explorado por pesquisas futuras é que, em termos de gestão, 
as ZEISs introduzem uma arena decisória adicional às operações urbanas, na medida em que 
sua regulamentação exige que seja criado conselho participativo específico. 
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institucionais, como será discutido no capítulo 4, a efetiva produção de unidades 

habitacionais pela OUC Água Espraiada permanece muito abaixou dos objetivos 

inicialmente estabelecidos, não obstante seu sucesso financeiro. 

Já em relação à participação social, diante da obrigatoriedade 

estabelecida pelo Estatuto da Cidade da criação de órgão de controle com 

participação da sociedade civil, a lei da OUC Água Espraiada criou os grupos 

gestores participativos. Importante apontar que, em 97, a OU Centro já havia 

criado sua “Comissão Executiva”, composta predominantemente por 

associações profissionais e empresariais discriminadas na lei, além de uma 

única ONG de Direitos Humanos, com notória atuação junto à população em 

situação de rua habitante da região. Sua atuação, no entanto, se restringia a 

gerir a implementação dos projetos e analisar as propostas de adesão, 

fornecendo seu parecer à antiga Comissão Normativa de Legislação Urbanística 

(CNLU). O grupo gestor da Água Espraiada, por sua vez, buscou incorporar, 

além das associações empresariais, os movimentos sociais de moradia e 

representantes de associações de moradores das favelas do perímetro. Além 

disso, foi atribuído a esse conselho poder decisório para estabelecer o programa 

de prioridades ao longo da implementação da OUC. 

 

Terceira Fase 

Após a regulamentação do instrumento a nível federal e as consequentes 

mudanças pelas quais passaram as operações urbanas paulistanas nos anos 

subsequentes, um segundo conjunto de transformações começou a ocorrer ao 

final do governo Kassab e início do governo Haddad, representando um segundo 

conjunto de mudanças distributivas no arranjo do instrumento e seu 

amadurecimento, a partir da experiência prévia de implementação na cidade. 

Ainda em 2007, pouco após Kassab, até então vice-prefeito, assumir a 

prefeitura devido à renúncia de José Serra (PSDB, 2005-2006), a revisão da 

Operação Água Branca retornou à agenda do Executivo municipal. Sob a 

coordenação de EMURB, foi elaborado um plano urbanístico geral para ampliar 

a operação e transformá-la em consorciada. Antes de ser convertido em projeto 

de lei para a Câmara, o projeto foi submetido ao licenciamento ambiental. 
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Durante essa etapa, além das diversas avaliações técnicas, houve significativa 

mobilização social e participação institucionalizada, através das audiências 

públicas prévias à emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP). 

Ao final das fases de estudos técnicos e avaliação ambiental, o projeto de 

lei de revisão da Operação Água Branca já contava com a inclusão de novos 

mecanismos institucionais importantes em termos dos efeitos distributivos do 

instrumento. Essas mudanças ainda no governo Kassab são bastante 

expressivas, considerando a proximidade do próprio prefeito aos setores de 

construção civil e incorporação24 e a importância da agenda de obras de trânsito 

e viário em seu programa de governo25. Embora não seja objetivo da presente 

seção realizar uma análise detalhada do processo legislativo de revisão desta 

operação, as mudanças encaminhadas apontam para a importância dos 

interesses da burocracia de médio escalão na fase de elaboração das operações  

urbanas, além de fortalecer a hipótese da existência de correlação entre o 

potencial distributivo do arranjo e a expectativa de valorização de um dado 

território sob o ponto de vista do setor imobiliário. Isto é, em uma região de menor 

potencial, tal como a Água Branca, é possível supor uma menor pressão por 

parte desses atores no sentido de vetar propostas redistributivas.  

O primeiro conjunto de mudanças introduzidas no projeto de lei teve como 

objetivo robustecer a capacidade do governo local de induzir a atividade 

imobiliária de acordo com os parâmetros urbanísticos considerados técnica e 

politicamente mais adequados. A principal mudança prevista consistiu na criação 

do conceito de unidades habitacionais incentivadas. Na tentativa de garantir a 

permanência ou a chegada de habitantes de faixa de renda média ou média 

baixa e evitar processos de gentrificação e diminuição do adensamento 

habitacional, tal como ocorrido na Faria Lima, as novas regras acrescentadas 

buscaram induzir a construção de unidades habitacionais com área privativa 

 
24 O ex-prefeito Gilberto Kassab cursou engenharia civil na Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo e integrou o Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e 
Comerciais de São Paulo (Secovi) e o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci). 
25 Dentre as principais metas do programa de governo da candidatura de Kassab, encontrava-
se a implantação do Sistema Viário Estratégico (SVE), com previsão de investimentos em 
obras como o Rodoanel; Jacu-Pêssego e alargamento da Marginal Tietê. 
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entre 45m2 a 50m2, com, no máximo, um sanitário e uma vaga de garagem. 

Para tanto, foram estabelecidos incentivos econômicos por meio de desconto de 

áreas computáveis. Também foram criadas restrições, sendo a principal delas o 

congelamento dos estoques de área adicional até a construção de 

empreendimentos com a tipologia incentivada. Ou seja, a cada 1 CEPAC 

utilizado para a finalidade incentivada, são liberados 3 outros para quaisquer 

usos. Em conjunto a essa técnica, jocosamente apelidada pelos burocratas de 

“método Kaiser”, em alusão a venda casada de cervejas e refrigerantes nos anos 

90, foram criados limites à construção de subsolos e vagas de garagem. Além 

disso, também foi prevista a aplicação de IPTU progressivo para imóveis 

subutilizados ou não utilizados no perímetro. 

Em segundo lugar, também houve um importante esforço no sentido de 

ampliar os incentivos aos investimentos em habitação de interesse social. 

Segundo uma das técnicas de EMURB entrevistadas, durante as audiências 

públicas do licenciamento ambiental, houve forte demanda para que moradores 

de assentamentos irregulares e favelas nas bordas do perímetro demarcado 

também recebessem atendimento habitacional pela operação. Após as 

negociações na esfera participativa, foi criado o conceito de “perímetro 

expandido”. Por meio dele, autorizou-se a aplicação de recursos em HIS e 

demais obras auxiliares – como investimentos em mobilidade – em uma área 

mais extensa, ao redor do perímetro da operação. Importante mencionar que 

essa ferramenta sofreu críticas da comunidade de arquitetos e urbanistas, uma 

vez que poderia gerar situações em que investimentos em HIS fossem realizados 

apenas no perímetro expandido e não na área central da operação, reforçando, 

potencialmente, padrões de segregação existentes. Além disso, já no projeto de 

lei, previa-se também aumento do patamar mínimo obrigatório para destinação 

de recursos nas obras de HIS.  

A análise do Projeto de Lei da OUC Água Branca na arena legislativa foi 

marcada por uma mudança de composição no Executivo e na Câmara Municipal. 

Em 2013, Fernando Haddad (PT, 2013-2016) elegeu-se prefeito, marcando o 

retorno de uma gestão de esquerda à prefeitura de São Paulo. Desde o início, 

seu mandato foi marcado por iniciativas e projetos que envolviam a 

reestruturação do planejamento urbano, especialmente a melhoria da rede de 
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transporte coletivo e a requalificação dos espaços públicos. Embora o projeto 

tenha sido apresentado pela gestão anterior, a revisão da OUC Água Branca 

recebeu o apoio do novo governo e de sua bancada 26. Após um intenso ciclo de 

debates do projeto com a sociedade civil e órgãos como o Ministério Público na 

Câmara, o PL foi aprovado, com 49 votos favoráveis e dois contrários. Apesar 

de flexibilizações em algumas das propostas originais de regulação da atividade 

incorporadora, como o aumento do número de vagas de garagem e elevação do 

gabarito dos prédios, houve a introdução de novas mudanças visando aumentar 

o potencial distributivo do arranjo.  

Em primeiro lugar, o programa de intervenções foi detalhado no próprio 

corpo do texto legal, com destaque para a previsão de habitação de interesse 

social para 5.000 famílias; instalação de 20 novos equipamentos de educação e 

saúde na região e, conforme proposto pela emenda acima destacada, elevação 

da cota mínima de recursos para HIS de 15% para 22%, com separação dessa 

verba em conta específica, para assegurar a aplicação do recurso. Também foi 

prevista destinação mínima para aquisição de terrenos para provisão 

habitacional. Essa ferramenta é importante, pois se os terrenos não forem 

adquiridos antes ou no início da operação, é provável que o ciclo de valorização 

originado inviabilize os projetos de valorização futuramente, devido aos novos 

valores fundiários.  

Em relação aos CEPACs, a principal disputa ao longo do processo 

legislativo envolveu os valores de referência a serem adotados. Visando 

aumentar a capacidade de arrecadação do Poder Público e ampliar a 

contrapartida do setor imobiliário, houve um aumento de 100% nos valores de 

referência inicialmente propostos. Foram estabelecidos os valores mínimos de 

R$ 1.400,00 para os CEPACs residenciais e R$ 1.600,00 para os usos não 

residenciais, os maiores já estabelecidos na cidade.  

 
26 A Revisão da OUC Água Branca foi adicionada ao Programa de Metas da 
gestão Haddad (meta nº 123). O Plano de Metas está disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/arquivo
s/15308-004_AF_FolhetoProgrmadeMetas2Fase.pdf . Acesso em: 05 ago. 
2018.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/arquivos/15308-004_AF_FolhetoProgrmadeMetas2Fase.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/arquivos/15308-004_AF_FolhetoProgrmadeMetas2Fase.pdf
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Finalmente, em relação à participação, a revisão da OUC Água Branca 

introduziu mudanças relevantes nos critérios de representatividade. Foram 

estabelecidas eleições bianuais para a escolha das representantes de todos os 

setores, como forma de garantir da alternância do poder. Houve também 

mudança na distribuição de assentos – limitando a uma cadeira a representação 

do empresariado, e garantindo a presença de um representante de movimentos 

de moradia; três representantes de moradores do perímetro e dois 

representantes de moradores do perímetro expandido. 

A revisão da Água Branca se tornou um espaço de experimentação 

institucional para mudanças que a equipe de política urbana do governo Haddad 

pretendia propor no processo mais amplo de revisão do plano diretor da cidade. 

Aprovado em 2014, o novo PDE institucionalizou a nível municipal algumas das 

novas técnicas e ferramentas desenvolvidas para a OUCAB e as tornou 

obrigatórias para todas as operações urbanas futuras. Impôs a obrigatoriedade 

de destinação mínima de 25% dos recursos arrecadados para investimentos em 

habitação de interesse social, além de exigir que novas operações estabeleçam 

também um percentual de recursos a ser destinado para aquisição de terrenos 

para a construção das habitações. 

A despeito dessas mudanças, é importante mencionar que, até a redação 

deste trabalho, os níveis de arrecadação da OUC Água Branca mantiveram-se 

baixos, com apenas poucos CEPACs vendidos no primeiro e único leilão 

realizado em 2015. Esse desempenho abaixo do esperado levou à abertura de 

um novo processo de revisão da lei em 201727, que tem como um dos principais 

objetivos a diminuição dos valores mínimos de comercialização dos CEPACs. O 

debate público da revisão, no entanto, segue marcado por divergências 

argumentativas entre os diferentes atores envolvidos28. De um lado, os 

representantes do setor incorporador e alguns atores públicos entendem que o 

valor do terreno virtual teria se tornado mais caro que o real, de forma que os 

incorporadores estariam dispostos a pagar valores abaixo de mercado para os 

proprietários, para não prejudicar sua margem de lucro, o que desincentivaria a 

 
27 PL 377/2018. 
28 Até o momento da escrita do presente estudo, foram realizadas sete audiências públicas no 
âmbito do PL 377/2018, relativo à alteração da OUC Água Branca, que contaram com intensa 
participação da sociedade civil, algumas delas acompanhadas presencialmente pela autora. 
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venda e paralisaria a operação. Já representantes da sociedade civil, políticos e 

parte do corpo técnico têm apresentado manifestações na arena participativa 

defendendo que os valores originalmente propostos estariam calibrados com a 

expectativa de valorização dessa área altamente provida de infraestrutura e 

pouco adensada, além do valor ser necessário para a execução das 

intervenções públicas planejadas. Nesse sentido, o baixo desempenho da 

operação estaria mais fortemente atrelado à crise que se instaurou no mercado 

imobiliário desde meados de 2010. 

Embora o futuro da OUC Água Branca permaneça incerto e ainda não 

possamos afirmar se a operação urbana irá deslanchar na região, as mudanças 

nos elementos distributivos do arranjo têm influenciado as demais operações já 

em fase de implementação. No atual governo Dória-Covas, houve uma nova 

revisão da OUC Água Espraiada, aprovada em 2018. A nova lei aprovou o 

aumento para 30% do percentual mínimo para investimento em HIS. Também 

institui a obrigação ao Poder Público de executar as despesas de HIS no período 

máximo de 5 anos após a arrecadação por meio dos leilões de CEPAC. Ainda, 

em defesa das famílias que já sofreram desapropriação e não foram atendidas, 

foi prevista a obrigatoriedade de atendimento habitacional provisório continuado. 

Finalmente, para as desapropriações relativas às obras futuras, foi criada a 

obrigatoriedade de apresentação de “plano de atendimento às famílias”. 

Importante mencionar que, segundo relatos de campo, o processo legislativo da 

revisão foi acompanhado de uma mobilização social expressiva direcionada aos 

vereadores, organizada, pelo movimento de habitação com assento no grupo 

gestor da operação. 

 

Fase Atual 

Para além dessas evoluções no interior do arranjo institucional das 

operações urbanas ao longo dessas quase três décadas, algumas mudanças de 

maior escala na política de renovação urbana paulistana têm sido discutidas. 

Assim, permanece em aberto o rumo da produção do espaço na cidade nas 

próximas décadas. Primeiro, tramita na Câmara Municipal o Projeto de Lei para 

a OUC Bairros do Tamanduateí. Caso venha a ser aprovada, essa operação 

será a primeira a instituir em São Paulo uma efetiva parceria público-privada para 
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gestão das operações urbanas, através da criação de uma sociedade de 

propósito específico (SPE). Esse modelo é semelhante ao utilizado no projeto 

Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, amplamente analisado por Sarue (2016). 

Portanto, trata-se de uma nova forma de gestão e de relação entre os atores 

envolvidos. Além disso, a Prefeitura e a SP-Urbanismo têm avançado na 

discussão para implementação dos Projetos de Intervenção Urbana (PIUs). Esse 

novo formato poderá incorporar o uso de operações urbanas em seu arranjo 

econômico-financeiro, mas segundo o discurso oficial da Prefeitura, buscará 

conferir maior ênfase ao projeto urbanístico para a regiões. 

Apesar dessas novas experimentações, até o momento, as operações 

urbanas consorciadas permanecem como um importante instrumento jurídico-

financeiro à disposição dos prefeitos da cidade de São Paulo. Conforme essa 

breve reconstituição da trajetória buscou demonstrar, embora estruturadas a 

partir de um mesmo arranjo institucional, quando olhadas no detalhe, cada 

operação urbana possui características próprias, formando um conjunto de 

casos bastante heterogêneos entre si. Ao longo desse período, os diferentes 

partidos e candidatos que assumiram a prefeitura apresentaram diferentes 

diretrizes de planejamento urbano para a cidade, privilegiando ações em 

diferentes regiões e buscando mobilizar e transformar o instrumento das OUCs 

de acordo com estratégias distintas. Apesar das dezenas de propostas de 

operação urbana apresentadas nos planos diretores, apenas as operações Faria 

Lima e Água Espraiada efetivamente “deslancharam”, no jargão utilizado. Esse 

resultado sugere fortemente que a existência de um processo de transformação 

urbana prévio e, portanto, de forte interesse do setor imobiliário sobre aquela 

porção do território, consiste em um elemento relevante para o sucesso 

financeiro de uma operação. Essa expectativa de valorização, no entanto, pode 

limitar a capacidade do Poder Público de priorizar gastos mais redistributivos 

nesses perímetros. Ao mesmo tempo, a trajetória demonstra que, apesar das 

limitações impostas pela lógica de arrecadação do projeto, diferentes governos 

buscaram propor diferentes tipos de operação urbana ou, ainda, modificar o 

arranjo das operações já existentes.  

Portanto, a trajetória de instituição das operações urbanas em São Paulo 

sugere que, ao mesmo tempo em que sua lógica de funcionamento demanda a 
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presença de interesse imobiliário para deslanchar financeiramente, isso não 

elimina as tentativas de diferentes governos de adaptar o funcionamento às suas 

próprias agendas, cada qual com finalidades mais ou menos redistributivas.  
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∙∙2∙∙ 

Um enquadramento teórico alternativo: trazendo a política do 

urbano de volta ao debate 

 

 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a leitora os modelos de explicação 

vigentes na literatura sobre as operações urbanas consorciadas e, a partir de um 

engajamento crítico com esse debate, propor um enquadramento teórico 

alternativo para abordar o objeto. 

Desde o início dos anos 2000, grande número de trabalhos tem sido 

publicado acerca das operações urbanas, especialmente sobre a experiência 

paulistana com o instrumento. Situada no campo da arquitetura e urbanismo, 

essa produção acadêmica parte de referenciais teóricos de matriz estruturalista, 

de forma que elementos como o papel do Estado, governos e burocracias, 

seguem pouco tematizados. Diante desse gargalo e visando trazer esse debate 

para o campo da ciência política, a abordagem aqui proposta visa reinserir a 

produção das operações urbanas na estrutura institucional do Estado e no 

cotidiano da política local. Para tanto, propõe um tratamento conceitual das 

operações urbanas que as interpreta como instrumento jurídico-financeiro da 

política urbana municipal, mobilizado pela prefeitura para a produção de caixa. 

Essa visão de contrapõe à abordagens que tratam as OUCs como megaprojetos 

de requalificação do espaço urbano. 

O capítulo se divide em duas seções. Na primeira, o debate acadêmico 

sobre as operações urbanas será apresentado a partir da análise de três 

modelos teóricos. Na segunda, será apresentado o enquadramento alternativo 

proposto e os principais argumentos que o sustentam.  
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Modelos de explicação vigentes para compreender as OUCs 

 

A literatura nacional do campo da arquitetura e urbanismo acerca das 

operações urbanas pode ser sistematizada a partir de três vertentes principais 

de explicação, que apresentam diversas convergências entre si. Especialmente 

nas escolas cariocas tem sido realizado um debate que aproxima as OUCs de 

experiências internacionais dos chamados Megaprojetos Urbanos (MPs). Já em 

São Paulo, onde predomina uma formação teórica de fundo neomarxista, o 

instrumento tem sido observado sob um prisma da captura do Estado. Um 

primeiro conjunto de trabalhos têm caracterizado as OUCS como uma “fórmula 

mágica, fruto da captura funcional do Estado. em um contexto de crise fiscal e 

de processos de financeirização do solo e de especulação imobiliária. Já outros 

trabalhos jogam luz sobre o lobby dos atores de mercado e processos de 

corrupção na formulação das operações urbanas. 

Nas subseções a seguir, serão apresentados à leitora os fundamentos 

principais dessas três abordagens. Baseado neles, a última seção do capítulo irá 

apresentar críticas e ressalvas do ponto de vista da política do urbano e propor 

um enquadramento teórico alternativo. 

 

Operações Urbanas Consorciadas como Megaprojetos Urbanos (MPs) 

 

Na literatura dos estudos urbanos nacional, trabalhos importantes do 

campo tratam conceitualmente as OUCs paulistanas como megaprojetos29 para 

requalificação urbana (Nobre, 2009, 2019; Oliveira et al., 2012; Vainer, 2000, 

2013). Segundo Vainer (2013, p. 141-142), elas fariam parte de “uma família de 

intervenções urbanas que atualiza e operacionaliza as concepções e modelos 

de cidade do planejamento estratégico através das práticas concretas de 

 
29 Ou ainda, de grandes projetos urbanos, grandes intervenções, projetos estruturantes, 
projetos acupunturais, como frequentemente denominados nos documentos técnicos e estudos 
acadêmicos. Segundo Vainer (2013, 142), importante destacar que, o uso dessas diferentes 
nomenclaturas muitas vezes aparece associado ao contexto do debate e à visão normativa do 
autor em relação ao objeto. Para o presente trabalho, a nomenclatura megaprojetos foi adotada 
devido à sua maior difusão na literatura acadêmica, particularmente, nas produções 
internacionais nas áreas de estudos urbanos e ciência política. 
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planejadores-urbanistas, promotores financeiros-imobiliários e tomadores de 

decisões urbanas.”.  

Esse tratamento analítico das operações urbanas parte do pressuposto 

de que estaria ocorrendo em São Paulo – e em outras cidades brasileiras que 

adotam o instrumento – um fenômeno semelhante ao observado nas grandes 

capitais globais: a inserção da metrópole em um mercado global de locações. 

Essa premissa se baseia na teoria da competitividade global de cidades, cujo 

trabalho seminal é o da socióloga Saskia Sassen. Segundo a autora, ao mesmo 

tempo em que a globalização dos mercados na era pós-fordista induziu à 

dispersão das atividades produtivas por diversos territórios ao redor do mundo, 

motivou a concentração das funções de comando em pouquíssimas cidades, 

denominadas na teoria de cidades globais. Afinal, devido às dinâmicas da 

economia de aglomeração, o setor de serviços de alto padrão demandado pelos 

headquarters – tais como empresas de marketing; escritórios de advocacia; 

contabilidade e relações públicas – concentram-se nessas localidades com 

ampla oferta de infraestrutura, tornando-as mais atrativas para as multinacionais 

(Sassen, 2005). 

A partir desse enquadramento macroeconômico, os trabalhos nacionais 

sugerem que, na escala urbana, a adoção das operações urbanas consorciadas 

representaria uma transição de uma política de planejamento urbano keynesiana 

para uma política de planejamento estratégico. Essa explicação bebe de fontes 

teóricas como os trabalhos de David Harvey, que apresentou pela primeira vez 

ao debate da geografia urbana internacional o conceito de empreendedorismo 

urbano (urban entrepreneurialism). Segundo esse argumento, essa mudança na 

economia política global e, consequentemente, das grandes cidades nos anos 

70 e 80 teria promovido um deslocamento da agenda dos governos locais de 

questões distributivas para uma política de crescimento econômico em parceria 

com o setor privado, gerando novos padrões de governança das cidades. Para 

a política das cidades, esse fenômeno teria marcado a transição de uma política 

urbana de “gerenciamento” (managerialism) – sob um modelo de planejamento 

urbano racional, voltado à melhoria das condições de vida no território – para o 

“empresariamento” (entrepreneurialism) – voltado ao crescimento econômico e 

indiferente ao território. Harvey sugere que esse formato empresarial de 
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governança urbana levaria à perpetuação e agravamento da fragmentação do 

tecido urbano e dos padrões de desigualdade inscritos no espaço (Harvey, 

1989). 

Seguindo ainda a linha argumentativa da literatura nacional, seja nas 

principais capitais globais ou nas cidades brasileiras, como São Paulo, essa 

mudança no paradigma do planejamento urbano teria levado à uma 

transformação político-institucional na forma de se produzir o território das 

cidades. O principal marco disso seria a adoção de parcerias público-privadas 

como a nova forma de relação entre Estado e mercado na cidade. No caso 

brasileiro, as OUCs paulistanas representariam, sob essa visão, uma 

modalidade de PPP de produção estratégica do espaço. Afinal, o Estado 

passaria a atuar a favor dos interesses financeiros dos atores de mercado, ao 

produzir exceções legais e políticas que ofereceriam um espaço desregulado e 

produzir infraestrutura na região. Com isso, o Estado estaria corroborando com 

a lucratividade da incorporação privada e incentivando a produção privada do 

espaço. 

Em síntese, essa primeira forma de enquadrar teoricamente as operações 

urbanas adota uma perspectiva macroeconômica, ao relacionar seu surgimento 

a processos de transformação da economia na escala global. Já na escala 

urbana, os efeitos desse processo seria a reorientação do paradigma da política 

de planejamento e a adoção de um novo formato institucional de relação público-

privada: as PPPs. 

Apesar de sugerirem que as OUCs representariam uma ruptura 

institucional com a antiga forma de se planejar e produzir a cidade, esses 

trabalhos não demonstram, empiricamente, a ocorrência de uma mudança na 

política urbana na cidade. Não há evidências que corroboram a existência de 

uma política de planejamento urbano keynesiana na cidade de São Paulo no 

período anterior. Tampouco as análises descrevem o arranjo institucional das 

operações urbanas e justificam sua caracterização como uma parceria público-

privada. 
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Operações Urbanas Consorciadas como “fórmula mágica” em resposta à crise 

fiscal 

 

O segundo enquadramento teórico utilizado na literatura nacional, por sua 

vez, apresenta diversos pontos de conexão com a abordagem dos 

megaprojetos, ainda que não adote explicitamente essa base conceitual. O 

trabalho que se tornou uma das principais referências dessa perspectiva 

consiste na análise de Fix (2000, 2001, 2009, 2013). Seu livro sobre a 

experiência paulistana e diversos artigos sobre o tema estimularam uma 

produção importante que aprofunda muitos dos argumentos levantados pela 

autora (Castro, 2006; Maricato e Ferreira, 2002; Menegon, 2008; Montandon, 

2009; Nobre, 2000, 2019; Pereira, 2016; Pessoa e Bógus, 2008; Rolnik, 2015; 

Siqueira, 2014). 

O modelo de explicação utilizado nesse debate – que será aqui apelidado 

de modelo da “fórmula mágica” em alusão à metáfora utilizada por Fix – sugere 

que a origem do instrumento em São Paulo estaria relacionada a uma crise fiscal 

na cidade e à incapacidade do município de financiar políticas públicas. Por essa 

razão, governantes dos mais diferentes partidos e ideologias atenderiam aos 

interesses dos atores de mercado – especialmente das incorporadoras – para, 

com isso, viabilizar a produção de políticas. Essa defesa discursiva do 

instrumento tanto pelos atores públicos como pelos privados que justifica o 

caráter de “fórmula mágica” do instrumento. 

Esse argumento nos remete aos trabalhos seminais do campo da política 

urbana que explicam as transformações das cidades norte-americanas durante 

os anos 60 e 70. O principal deles reside na obra de Molotch (Logan e Molotch, 

1987; Molotch, 1976) que introduziu a teoria das cidades com máquinas de 

crescimento (growth machines). Segundo essa explicação, a busca pelo 

crescimento econômico e urbano (urban growth)30 consiste no principal objetivo 

 
30 O conceito de crescimento urbano é complexo, uma vez que envolve diferentes fenômenos 
associados entre si. Segundo Molotch (1976, p. 310): “A indicação mais clara de sucesso no 
crescimento [urbano] é o crescimento constante da população de uma área urbana – sintoma 
este de um padrão que geralmente inclui a expansão inicial da indústria de base seguida do 
aumento da oferta de mão-de-obra; crescimento do comércio varejista e atacado; uma 
atividade incorporadora mais ampla e intensiva; maior densidade populacional e níveis maiores 
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político das cidades, permitindo a formação de consenso entre políticos locais e 

elites empresariais ligadas à terra – como incorporadoras e construtoras. Em 

cenários de crise fiscal, a troca de benefícios entre atores públicos e privados 

possibilitaria a manutenção do índice de crescimento da cidade. Portanto, 

independente do posicionamento ideológico, políticos locais tenderiam a formar 

“coalizão de crescimento” (growth coalitions) entre setor público e privado. Esse 

processo permitiria, de um lado, o financiamento de projetos urbanos e a 

sustentação de ciclos de crescimento, e de outro, asseguraria determinados 

processos de valorização da terra. 

A partir da premissa de dependência do setor público no setor privado, de 

forma semelhante à abordagem dos megaprojetos, o modelo de explicação da 

fórmula mágica sugere que as operações urbanas funcionariam através de um 

mecanismo de parceria público-privada. De um lado, o Estado vende ao Mercado 

potencial construtivo adicional para empreender na região selecionada. Este, por 

sua vez, além de realizar o pagamento das contrapartidas para usufruir dos 

benefícios regulatórios, também corrobora para a transformação urbanística do 

território.  

Neste argumento há um pressuposto implícito de que os investimentos 

públicos em infraestrutura e demais obras com o recurso das contrapartidas 

servem apenas para engatilhar processos especulação imobiliária; valorização 

da terra e financeirização do solo – entendidos como os principais objetivos da 

operação. A possibilidade de realizar uma transformação urbana 

“autofinanciável” em um contexto de crise fiscal faz com que tanto partidos de 

esquerda quanto de direita utilizem indiscriminadamente do instrumento, de tal 

forma que ideologia; plataforma e agendas políticas se tornam elementos pouco 

relevantes nas operações urbanas. Dito de outra forma, os investimentos em 

projetos de infraestrutura básica realizados não são vistos no modelo como 

políticas públicas que podem compor com a agenda ou os interesses do Poder 

Público. Ao contrário, o Estado exerceria a função de atender aos interesses do 

 
de atividade financeira. [...] é toda essa síndrome de eventos associados a qual o termo 
“crescimento” se refere.”. 
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mercado e garantir a valorização da terra urbana no projeto. Ou seja, o modelo 

sugere uma captura funcional do Estado pelos interesses de mercado31. 

Segundo a explicação, são dois os principais problemas para as cidades 

produzidos pelas operações urbanas. Primeiro, a regressividade dos 

investimentos realizados. Afinal, para que os projetos “deslanchem”, caberia ao 

Poder Público assegurar o interesse do setor privado em empreender na região. 

Consequentemente, haveria uma tendência de alocar os projetos em “áreas de 

expansão do mercado imobiliário”. Soma-se a isso a necessidade de realização 

de “investimentos âncora pelo Estado”, isto é, investimentos iniciais que criem a 

perspectiva de valorização, alavancando, assim, o processo de renovação de 

uma região ainda sub-adensada. Geralmente, essas âncoras assumiriam o 

formato de obras viárias, que tendem a se estabelecer como novos corredores 

imobiliários e de centros de negócio na cidade. Ao final, a combinação dessas 

dinâmicas levaria à concentração de novos investimentos em áreas já 

valorizadas na cidade. 

Em segundo lugar, a intensificação dos padrões de segregação 

socioespacial devido à expulsão, direta ou indireta, de vizinhanças e 

comunidades mais pobres e vulneráveis. Em relação aos processos de expulsão 

direta pelo Estado, a autora reconta os processos de desapropriação de 

moradores de classe média na região da Faria Lima e de remoção de moradores 

da favela do Jardim Edite na Água Espraiada. Nesse último caso, muitas famílias 

se dirigiram à região de proteção de mananciais mais próxima ao limite ao sul da 

cidade. 

O conceito das operações urbanas como a “fórmula mágica” das parcerias 

público-privadas sugere, portanto, que o instrumento é fruto de uma crise fiscal, 

que tornou necessário aos governos locais buscar recursos junto ao setor 

privado para produzir sua política de crescimento urbano e de reordenação de 

áreas estratégicas da cidade. As premissas estruturalistas presentes na 

 
31 Do ponto de vista das teorias do Estado, poderíamos aproximar esse tipo de explicação do 
Funcionalismo Político de Nicos Poulantzas. Essa teoria sugere, em síntese, que o Estado 
cumpre a função de preservar a ordem capitalista e garantir as condições de reprodução do 
sistema (Poulantzas, 1977). Em seu argumento, o Estado é “relativamente autônomo” e 
desempenha o papel de estabilizar as relações sociais e manter o sistema em operação. 
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explicação sugerem que o aparelho estatal estaria capturado, isto é, inapto a 

operar de forma autônoma, vez que as condições materiais fazem com que seu 

papel seja o de promover os interesses dos capitais produtores do espaço – no 

caso, induzir a valorização fundiária e o crescimento urbano. 

Apesar das importantes contribuições dessa abordagem, especialmente 

ao apontar a relação da gênese desse tipo de instrumento a contextos de 

escassez de recursos, algumas ressalvas devem ser apontadas. Os trabalhos 

analisados não ofereceram evidências empíricas que demonstram que a criação 

das OUCs consistiu em uma resposta racional do governo à uma crise fiscal. 

Tampouco consideram o papel do Estado, governo e burocracias na produção e 

implementação das Operações Urbanas Consorciadas em São Paulo. 

 

Operações Urbanas Consorciadas como fruto do lobby empresarial e corrupção 

 

A terceira abordagem consiste no que denominarei aqui de modelo da 

influência direta dos capitais urbanos, mais extensamente desenvolvido por 

Rolnik (2015). Ele se difere da explicação funcionalista, à medida que atribui 

maior relevância à capacidade de influência direta do setor de obras públicas, 

em particular das grandes empreiteiras, sobre o Poder Público. Nesse sentido, 

essa explicação confere maior destaque ao papel das obras de infraestrutura 

urbana, elemento que restava pouco explorado até então pelos trabalhos 

anteriores. 

Em sua explicação, Rolnik sugere que os projetos de infraestrutura viária 

que entraram para o rol de intervenções públicas das duas principais operações 

urbanas consorciadas em São Paulo foram fruto do lobby direto das grandes 

empreiteiras nacionais sobre o governo local. Afinal, como tem sido 

intensamente debatido tanto na academia como na esfera pública desde as 

primeiras denúncias no âmbito da “Operação Lava Jato”  pelo Ministério Público 

Federal (MPF), o funcionamento das instituições políticas brasileiras (em todos 

os níveis federativos) se estrutura ao redor de intensas relações entre Estado e 

atores privados, particularmente as grades construtoras. Afinal, uma parte 

relevante da movimentação econômica desse setor advém dos contratos com o 
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governo, de tal forma que vencer os liames públicos para sua contratação se 

torna um interesse central desses atores. Consequentemente, dinâmicas ilegais 

envolvendo financiamento de campanha e corrupção passaram a compor a 

estrutura fundante dessas interações. 

No caso de São Paulo, a agenda de grandes obras, propulsionada 

durante a gestão Jânio Quadros (86-88, PTB), teria contado com intenso 

envolvimento dessas empresas, em dinâmica semelhante ao ocorrido em 

grandes projetos nacionais. Segundo a autora “essas obras não seriam fruto de 

uma ação planejada de intervenção na área de transportes por parte da 

municipalidade, mas decorreriam de propostas apresentadas por grandes 

empresas projetistas, selecionadas de acordo com critérios pessoais pelo então 

prefeito.” (Rolnik, 2015, p. 345). E ainda: “Uma vez que essas obras seriam 

gerenciadas pela Emurb, o órgão tornava-se “o ponto de articulação entre 

grandes empreiteiras e governo local” (Ibid., p. 346). 

Acerca das operações urbanas mais especificamente, não fica claro na 

explicação como elas teriam surgido e por quem seriam propostas. Segundo o 

argumento, o uso do instrumento na política urbana municipal seria de grande 

interesse para três capitais do urbano diferentes: o setor de obras públicas; as 

incorporadoras e as instituições financeiras. Do ponto de vista das empreiteiras, 

ele viabiliza a realização de grandes obras e avenidas imobiliárias de seu 

interesse, ao estabelecer um mecanismo próprio de financiamento. O mercado 

imobiliário, por sua vez, também é beneficiado com maior rentabilidade de seus 

novos empreendimentos e a demanda pela produção de produtos tipo “triplo A”, 

em função dos benefícios regulatórios e da valorização dos imóveis. Finalmente, 

o mercado financeiro, em particular os fundos de pensão, que financiam esses 

novos empreendimentos, também veriam nas operações urbanas uma 

interessante possibilidade de aumento das suas taxas de retorno e diversificação 

das oportunidades de investimento. 

O modelo sugere ainda a existência de uma aliança entre esses diferentes 

grupos capitalistas: “é a estrutura burocrática do Estado – articulada ao lobby 

das empreiteiras-, a aliança entre empreiteiras, incorporadoras e, indiretamente, 

indústria automobilística, que define o destino do espaço construído na cidade.” 

(Ibid., p. 347). Embora esse ponto não seja desenvolvido em detalhe, nos parece 
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que a explicação aponta para uma ação coordenada entre esses grupos, que 

em conjunto pressionam o governo local não apenas para a realização das 

grandes obras, mas também pela instituição de novas operações urbanas nas 

áreas de interesse. Contudo, os mecanismos que produziriam a coordenação 

entre os atores privados e sua influência sobre o Poder Público não são 

explicitados, exceto pelo financiamento de campanha pelas empreiteiras para 

obtenção de vantagem nos liames públicos. 

Ao contrário do modelo funcionalista, aqui a produção de infraestrutura 

aparece como o componente central da política das operações urbanas. Isto é, 

a renovação urbana, embora relevante, é considerada como uma necessidade 

meio para a produção de infraestrutura básica, e não o contrário. Dessa mesma 

forma, os principais atores privados interessados seriam as empreiteiras. No 

entanto, o Poder Público, bem como os órgãos e indivíduos que os compõe, não 

são considerados detentores de ideias e interesses autônomos no que concerne 

a produção de projetos urbanos. Ou seja, novamente, está presente a ideia de 

que as operações urbanas resultam de dinâmicas de captura do Estado pelos 

grandes capitais urbanos.32 

Contudo, a explicação não deixa claro os mecanismos através dos quais 

a influência dos capitais sobre as decisões da política de operações urbanas 

ocorre. Isto é, aprendemos sobre os interesses em jogo no que concerne a 

contratação das empreiteiras para a realização de grandes obras urbanas, mas 

como, quando e por que algumas dessas obras entram em projetos de operação 

urbana (e outras não) não é explicado. Tampouco o modelo nos informa sobre 

quem propõe, afinal, as operações urbanas. 

 

Crítica e enquadramento teórico alternativo: as Operações Urbanas 

Consorciadas como instrumento jurídico-financeiro da política urbana 

 

 
32 Desta vez, há uma aproximação com os modelos do corporativismo liberal da teoria do 
Estado, que encontra em Miliband (1973) uma de suas principais obras. De forma genérica, 
esse tipo de explicação sugere uma capacidade direta de influência das elites capitalistas 
sobre as decisões do Poder Público, que invariavelmente refletem os interesses dessa classe. 
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Ao enfatizar a dimensão macroeconômica e os interesses dos atores de 

mercado, esses modelos de explicação tematizam pouco o papel do Estado, dos 

governos e das burocracias. Visando contribuir para a superação desse gargalo, 

essa seção apresenta um enquadramento teórico alternativo, que visa aterrissar 

a explicação no dia a dia da política local e da produção do território.  

A seguir, serão destrinchados os dois principais argumentos que 

sustentam a abordagem proposta. Em primeiro lugar, sugerimos o tratamento 

conceitual das operações urbanas não como megaprojetos de requalificação do 

espaço, mas sim como um instrumento jurídico-financeiro da política urbana para 

a produção de caixa. A partir disso, descendo o nível da análise para a dimensão 

intragovernamental, buscaremos demonstrar que, devido ao caráter maleável e 

plástico desse instrumento, o uso dos recursos arrecadados se diversifica ao 

longo do tempo. Esse resultado contradiz o diagnóstico da literatura vigente de 

que, devido à captura do Estado, os gastos seguiriam um padrão de investimento 

favorável aos interesses de mercado de forma constante ao longo do tempo. 

Contudo, cabe também observar que decisões tomadas no passado diminuem 

o espaço de discricionariedade dos tomadores de decisão do futuro. 

 

As Operações Urbanas Consorciadas como instrumento de política da prefeitura 

para produção de caixa público 

 

Conforme apontado na seção anterior, parte das abordagens sobre as 

operações urbanas as enquadra analiticamente como megaprojetos para 

requalificação do espaço urbano, fruto de relações de dependência (e captura) 

entre Estado e Mercado. No caso brasileiro, essa dependência se explicaria por 

um contexto de crise fiscal nos municípios, à semelhança do ocorrido nas 

cidades norte-americanas nos anos 70. 

A partir das análises da ciência política sobre a produção de políticas em 

Estados Federativos, é preciso apontar algumas ressalvas que distanciam nossa 

economia política local do caso americano e sugerem que, no caso brasileiro, 

não há uma situação de co-dependência que torna necessária a criação de uma 

política de megaprojetos de requalificação. Nos Estados Unidos, as cidades 
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apresentam uma forte dependência econômico-financeira do setor privado, 

devido à sua baixa autonomia fiscal decorrente do modelo de federalismo 

adotado (Molotch, 1976). Esse cenário tornou-se ainda mais grave a partir dos 

anos 70, devido aos cortes de programas federais para fomento de políticas 

urbanas (Altshuler e Luberoff, 2003; Fainstein, 2008; Mollenkopf, 1983). Diante 

disso, uma das principais agendas dos governos locais tornou-se a política de 

crescimento urbano (urban growth), que por meio da coalizão entre atores 

públicos e privados visa produzir crescimento demográfico e empregos através 

de incentivos a projetos privados de requalificação urbana (Molotch, 1976), com 

a expectativa de que eventuais benefícios sociais sejam distribuídos através de 

mecanismos de trickle-down (Holgersen e Baeten, 2016). 

Já no Brasil, a Constituição Federal de 88 garantiu aos municípios 

autonomia fiscal e orçamentária (Arretche, 2012). Assim, além de receber 

transferências dos governos federais e estaduais para a implementação de 

políticas, as cidades contam ainda com fontes próprias de receita orçamentária, 

tal como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU).  

É claro que existe grande variação regional entre municípios em relação 

às suas capacidades de gasto. Contudo, no caso de São Paulo – atualmente a 

maior cidade da América Latina com aproximadamente 12 milhões de habitantes 

– a competência de instituir fontes tributárias locais resultou em uma capacidade 

fiscal nada desprezível. O orçamento paulistano se aproxima e até mesmo 

supera o de muitos estados no país. Na última década, o orçamento anual da 

cidade de São Paulo alcançou uma média acima de R$60bi, com crescimento 

de receitas ao longo da primeira metade da década, leve queda entre os anos 

de 2015 e 2017 e sinais de retomada do crescimento nos últimos anos. Segundo 

Peres (2019), a análise do orçamento de 2018 revela que aproximadamente 89% 

das receitas provém de fontes municipais e apenas 6.7% de repasses federais, 

o que reafirma a relevância dos tributos locais para a cidade. 

Não há, portanto, um cenário de crise fiscal geral e permanente em São 

Paulo, que produziria uma situação de dependência mútua entre Estado e 

Mercado. Os prefeitos paulistanos possuem recursos para a implementação de 

diversas políticas e programas – ainda que insuficientes para a execução de 
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todas as pautas da agenda. Dessa forma, as condições sugeridas pela literatura 

para considerarmos o surgimento das operações urbanas na cidade como um 

produto da captura funcional do Estado não estão presentes. Mas, afinal, como 

explicar o surgimento das operações urbanas e seu papel para o governo 

paulistano? 

Apesar da cidade de São Paulo ter acesso a muitos fluxos de recurso e 

possuir uma grande disponibilidade orçamentária em relação aos padrões 

nacionais, os prefeitos paulistanos não possuem plena discricionaridade na 

definição dos gastos. De acordo com Peres (2018, p. 128-129), em função do 

arcabouço normativo da política fiscal do país, boa parte do orçamento municipal 

já se encontra vinculado a certas despesas obrigatórias e incomprimíveis, tais 

como folhas de pagamento; políticas de saúde e educação33.  

O resultado disso é que, embora não haja uma crise fiscal generalizada 

em todos os setores de política pública, há um contexto de escassez que afeta 

as áreas que não se encontram formalmente protegidas por regras 

transferências obrigatórias e pisos mínimos de gasto, como é o caso do urbano. 

Ou seja, há uma situação de escassez específica no setor de política urbana, 

que dá origem ao interesse do governo local e das burocracias setoriais em 

produzir caixa para essas áreas e para os seus gastos discricionários. Nas 

palavras de Peres: 

 

“A acomodação do conflito levará a uma busca constante por novas 
fontes de financiamento tanto por parte do núcleo de governo, em 
especial finanças, quanto também, fortemente, pelas áreas-fim. A partir 
do exemplo das áreas mais estruturadas em recursos, como saúde e 
educação, as desprotegidas buscarão receitas específicas para 
suas políticas públicas, como transferências voluntárias da União, 
convênios nacionais e internacionais com repasses específicos, 
criação de fundos para recepção de outras receitas diferentes de 
impostos. Esse processo tende a aprofundar a setorização do 
orçamento, como forma de sobrevivência e demarcação de poder por 
parte dessas áreas.” (Ibid., p. 133, grifos nossos). 

 

 
33 Por meio de seus arts. 198 §2º I e 212 a Constituição Federal de 88 estabeleceu pisos 
mínimos para os investimentos em saúde e educação, através de percentuais sobre a 
arrecadação tributária e de trasnferências. Para a educação, a CF impôs aos municípios 
investimentos mínimos de 25%, Já para a área da saúde, a LC 141/2012 estabeleceu um piso 
mínimo de 15% para os municípios. 
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Retomando a comparação com o caso das cidades norte-americanas, no 

Brasil, o fato das cidades possuírem recursos – ainda que escassos – para 

diversas políticas sugere a inexistência de incentivos fortes para uma agenda 

única de política urbana baseada em projetos de requalificação do espaço para 

atração da atividade empresarial e criação de empregos. Ainda que estratégias 

desse tipo possam estar presentes, não há evidências que sugiram ser essa a 

principal plataforma dos prefeitos paulistanos. Em um contexto institucional de 

escassez específica do setor de política urbana, instrumentos de política como 

as operações urbanas consorciadas e os fundos municipais, como por exemplo 

o Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB)34 – parecem compor uma 

estratégia oriunda do interesse público de produzir caixa para a viabilização de 

projetos da agenda de governo. 

A ausência de uma estrutura de co-dependência entre Estado e Mercado 

sugere ainda que o uso dos recursos obtidos com as operações urbanas pode 

envolver uma disputa política mais aberta do que o sugerido pela literatura. 

Afinal, uma vez que não há uma captura funcional do Estado e os atores públicos 

possuem certo grau de autonomia na definição das linhas de ação que serão 

perseguidas com os recursos coletados, parece razoável supor a existência de 

disputas alocativas entre as burocracias e entre burocracias e atores sociais pela 

definição dos gastos. É claro que não se pode negar que a viabilização do projeto 

depende da manutenção de certo nível de atratividade financeira ao mercado, o 

que impõe limites ao potencial distributivo do instrumento. Não se trata aqui de 

realizar uma defesa das operações urbanas como solução do problema 

distributivo nas cidades brasileiras. No entanto, não está claro que as decisões 

políticas relativas à formulação e à implementação desses projetos estão 

automaticamente condicionadas ao beneficiamento constante e irrestrito do 

mercado imobiliário. Especialmente em contextos de alta arrecadação, como nas 

OUCs Faria Lima e Água Espraiada, a longuíssima implementação desses 

projetos envolveu intensas disputas políticas ao longo de diferentes governos. 

Trata-se, portanto, de entender os elementos da política local que condicionam 

 
34 Além das operações urbanas, uma segunda estratégia relevante para a arrecadação de 
receitas para o setor do urbano consiste na destinação das receitas de outorga onerosa para o 
Fundo de Desenvolvimento Urbano de São Paulo (FUNDURB). A disputa alocativa na 
distribuição de recursos do FUNDURB foi analisada em Paim (2019). 
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esses processos decisórios e que, em conjunto com fatores econômicos, 

determinam os resultados da política, que permanecem muito aquém do ideário 

das cidades justas e democráticas.  

Esse contexto institucional nos ajuda a compreender os incentivos para a 

adoção do instrumento das operações urbanas ainda sob o governo de Luíza 

Erundina (PT, 89-92). Nesse período, a escassez de recursos tornou-se ainda 

mais grave devido à conjuntura de crise econômica e inflação. Conforme 

apontado no capítulo anterior, além do déficit orçamentário, ao assumir a 

prefeitura, a nova administração encontrou a cidade em estado de canteiro de 

obras. Diversos dos projetos iniciados por Jânio Quadros como parte de seu 

programa de grandes obras viárias tiveram seu andamento interrompido e 

acumularam dívidas para a prefeitura. De acordo com Heck (2005, p. 182), diante 

desse cenário, os técnicos da Secretaria de Planejamento elaboraram um 

relatório interno para avaliar a adoção de operações urbanas nas áreas ao redor 

dessas obras como estratégia para financiá-las. Na sequência, a iniciativa 

também foi examinada por EMURB, CET, SVP, SMC e SEHAB. Após essa 

rodada de discussões, as áreas técnicas decidiram seguir em frente com a 

produção de estudos para dois projetos: Água Espraiada e Anhangabaú.  

Esses eventos sugerem que não havia naquele momento uma agenda da 

prefeitura voltada ao desenvolvimento de megaprojetos para a criação de novas 

localidades e indução do crescimento econômico via produção imobiliária. Ao 

contrário, a história reforça a ideia de que as operações urbanas consistem em 

um instrumento que foi mobilizado pela administração para gerar recursos em 

um contexto de escassez visando implantar uma agenda de seu interesse, que 

naquele momento consistia em encerrar obras em andamento ou já planejadas 

na cidade. 

Além da criação das primeiras operações pelo governo Erundina, essa 

análise institucional também nos permite compreender as razões para a 

permanência do instrumento durante o governo Marta Suplicy (PT, 2001-2004) 

e nas administrações posteriores. Apesar da escassez de recursos para o setor 

de política urbana ter suas bases na Constituição de 88, o cenário se agravou 

no início dos anos 2000. Nesse período, foram realizadas reformar na política 

fiscal nacional, cujo ápice reside na publicação da Lei de Responsabilidade 
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Fiscal (LFR). As mudanças implantadas aumentaram o controle federal sobre o 

pagamento de dívidas pelos entes subnacionais e dificultaram as condições para 

a aquisição de empréstimos. Dessa forma, os recursos para as áreas não 

protegidas e para o uso discricionário do prefeito se tornavam ainda mais 

escassos.  

Retomando o trabalho de Peres (2018), a autora demonstra que no 

orçamento de 2014, dos R$50mi orçados, R$ 40mi já estavam comprometidos 

com despesas predeterminadas, restando apenas 20% do orçamento para uso 

discricionário do prefeito. Dessa sobra, aproximadamente metade seria 

destinada a serviços de primeira necessidade, como luz; limpeza pública e 

transporte coletivo. Assim, restariam apenas cerca de 10% do orçamento para 

áreas como assistência social; desenvolvimento urbano; cultura e meio-

ambiente. 

Diante desse quadro de engessamento orçamentário e escassez de 

recursos para a área urbana, a equipe de Marta Suplicy inseriu no programa de 

governo diretrizes específicas para a recuperação das finanças municipais, tais 

como a criação de novos tributos e o estabelecimento de alíquotas progressivas 

no IPTU (Bonduki, 2018, p. 188). A criação de novas operações urbanas também 

fez parte dessa estratégia. Ainda em 2001, foi elaborado e aprovado projeto para 

a operação urbana consorciada Água Espraiada. Já no Plano Diretor Estratégico 

de 2002, foram propostas sete novas operações na cidade, além das já 

existentes35. 

Novamente, esses eventos sugerem a mobilização do instrumento pela 

prefeitura como parte de sua estratégia para viabilizar a produção de políticas – 

em particular, de grandes obras de infraestrutura urbana – em um contexto de 

uma escassez de recursos específica do setor. Essa interpretação apresenta 

ressalvas importantes ao entendimento disseminado de que operações urbanas 

representam megaprojetos urbanos para renovação de áreas da cidade. 

O papel das operações urbanas como instrumento jurídico-financeiro para 

produção da política urbana – em particular, para viabilização de grandes obras 

 
35 As OUCs propostas pelo governo Marta foram: Diagonal Sul; Diagonal Norte; Carandiru-Vila 
Maria; Rio Verde-Jacú; Vila Leopoldina; Vila Sônia e Celso Garcia; Santo Amaro e Tiquatira; 
além das já existentes Faria Lima; Água Branca; Centro e Água Espraiada.  
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de infraestrutura – ganhou ainda maior centralidade nos últimos anos devido ao 

altíssimo nível de arrecadação alcançado pelos dois projetos principais na 

cidade – Água Espraiada e Faria Lima.  

Conforme demonstra a tabela abaixo, considerando apenas os recursos 

arrecadados através dos leilões de CEPAC, no período entre 2003 e 2018 essas 

duas operações arrecadaram aproximadamente R$9bi, dos quais foram 

investidos R$7,1bi em projetos de infraestrutura; habitação social; verde e lazer 

e transporte coletivo. Nas obras de infraestrutura viária, mais especificamente, 

foram aplicados R$ 4,64bi, o que representou em torno de 36% dos recursos 

empenhados pelas Secretarias de Infraestrutura Urbana (SIURB) e de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU e SMUL) em obras viárias e de drenagem ao 

longo do período analisado. Ao observar a variação dessa proporção nas 

diferentes administrações, é possível observar que os recursos de operação 

urbana foram relevantes em todos os governos, com uma leve tendência de 

crescimento. Ou seja, esses dados indicam uma consolidação do uso das 

operações urbanas como instrumento arrecadatória para a política urbana nas 

diferentes administrações municipais durante esse intervalo. Em relação ao 

governo Dória-Covas, ainda não é possível confirmar se esse percentual irá se 

manter até o final do mandato, embora haja uma tendência à queda de 

investimentos em infraestrutura em 2020 devido à necessária priorização do 

setor de saúde diante da pandemia de COVID-19. 

 

Tabela 4: Evolução do (1) total arrecadado e investido e (2) investimentos em 

infraestrutura viária das OUCS em relação ao total da PMSP, por administração 

municipal – OUCAE e OUCFL (2003-2018) 
 

Suplicy  

2ª metade 
(03-04) 

Serra -
Kassab (05-

08) 

Kassab 

(09-12) 

Haddad 

(13-16) 

Dória-Covas  

1ª metade 
(17-18) 

Total 

(03-18) 

Arrecadação - OUCs R$ 0,16 bi R$ 2,11 bi R$ 5,24 bi R$ 1,33 bi R$ 0,16 bi R$ 9,01 bi 

Investimentos - 
OUCs 

R$ 0,41 bi R$ 0,79 bi R$ 1,73 bi R$ 3,70 bi R$ 0,45 bi R$ 7,09 bi 

       

Investimentos 
viário - OUCs 

R$ 0,41 bi R$ 0,76 bi R$ 0,78 bi R$ 2,39 bi R$ 0,31 bi R$ 4,64 bi 

Investimentos 
viário – Total 
SIURB; SMDU e 
SMUL 

R$ 1,75 bi R$ 2,34 bi R$ 2,59 bi R$ 5,66 bi R$ 0,40 bi R$ 12,74 bi 
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% OUCs/Total 23,6% 32,4% 30,0% 42,3% 76,2% 36,4% 

Fonte: Elaboração própria a partir de: (1) dados extraídos dos relatórios de fiscalização da Caixa 
Econômica Federal e (2) dos balanços da prefeitura do município de São Paulo, do período 
citado, atualizados pelo IPCA/IBGE para 2018. 

 

Essa alta capacidade arrecadatória faz com que as operações urbanas 

possam ser úteis não apenas para os investimentos em infraestrutura, mas 

também para a política fiscal do município36. Esse consiste em um segundo 

interesse público sobre o instrumento. São duas as importâncias orçamentárias 

das operações urbanas. Em primeiro lugar, as OUCs representam uma 

possibilidade de incrementa de receita para o setor de finanças municipal. Afinal, 

além dos ganhos em termos de receita de capital devido à arrecadação de 

CEPAC (ou outorga onerosa, no caso da operação urbana centro), há ainda a 

possibilidade de incremento das receitas patrimoniais, devido aos rendimentos 

obtidos através da aplicação dos valores que não forem imediatamente gastos 

nas obras realizadas. De acordo com Oliveira (2012, p. 97), os recursos das 

operações urbanas em conjunto com as receitas de outorga onerosa do 

FUNDURB foram os principais responsáveis por fazer triplicar as receitas de 

capital do município entre 1995 e 2010. Segundo o autor, o conjunto dessas 

receitas do setor do urbano apresentou média anual de crescimento de 60% 

entre 2004 e 2010. Ademais, entre 2004 e 2019, a rentabilidade dos 

investimentos foi de aproximadamente R$1,3 bi na OUC Água Espraiada e R$ 

662mi na Faria Lima, segundo os dados dos relatórios trimestrais de fiscalização 

da Caixa Econômica Federal. 

Em segundo lugar, esses ganhos de receita possuem importância 

estratégica para o cumprimento das obrigações impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal ao município. Conforme explicam Peres e Santos 

(2020, p. 4-5), as alterações produzidas pela LRF no sistema orçamentário 

nacional, em particular a obrigatoriedade de inclusão pelos entes subnacionais 

dos anexos de metas e riscos fiscais em suas Leis de Diretrizes Orçamentárias 

 
36 A relevância dos recursos das operações urbanas não apenas para os investimentos, mas 
também para o “caixa da prefeitura” me foi inicialmente apontada em conversas por burocratas 
atuais e de administrações anteriores de pastas tanto do urbano como dos setores de finanças 
e representantes da sociedade civil nos conselhos participativos de algumas das operações 
urbanas paulistanas. 
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(LDO), fortalecem o controle da União sobre os orçamentos locais. 

Consequentemente, torna-se necessário para os prefeitos assegurar o 

cumprimento das metas de superávit primário e controle da dívida, seja através 

de saldos financeiros ou orçamentários.  

No caso das operações urbanas, a velocidade de realização dos gastos 

é, em geral, mais morosa quando comparada à capacidade de arrecadação. 

Afinal, é comum que grandes obras de infraestrutura excedam os cronogramas 

planejados devido a uma série de fatores, como atrasos nos procedimentos 

administrativos e ambientais; problemas de gestão; desafios técnicos e políticos 

(Flyvbjerg, Bruzelius e Rothengatter, 2003). A trajetória de implementação das 

operações urbanas revela a presença de diversos desses elementos, conforme 

será discutido nos próximos capítulos. O resultado disso é uma contínua sobra 

de saldo positivo nessas contas – o “colchão financeiro” do orçamento municipal, 

no jargão da burocracia da fazenda.  

Conforme ilustrado nos gráficos abaixo, na operação Água Espraiada, o 

saldo financeiro manteve-se superior a R$500mi entre 2008 e 2016 e superior a 

R$1bi entre2010 e 2015, chegando a alcançar mais de R$3bi em 2012. O 

aumento do nível de execução dos investimentos ao longo do governo Haddad 

(2013-2016) – como p. ex. a finalização das obras de prolongamento da Av. 

Chucri Zaidan e dos primeiros edifícios de HIS – e a continuidade dessa 

tendência ao longo dos três primeiros anos do governo Dória-Covas (2017-2019) 

produziram uma queda contínua do saldo acumulado nesse período. Já na 

operação Faria Lima, o saldo se manteve acima dos R$250mi desde 2007 e 

alcançou mais de R$1bi em 2010. Mais recentemente, devido à alta arrecadação 

obtida nos leilões de CEPAC realizados em 2019, o saldo da OUCFL ultrapassou 

R$2bi em 2020. 
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Figura 3: Evolução do saldo acumulado – OUCAE (2004-2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos dos relatórios de fiscalização da Caixa 
Econômica Federal, do período citado, atualizados pelo IPCA/IBGE para dez. 2019. 

 

Figura 4: Evolução do saldo acumulado – OUCFL (2004-2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos dos relatórios de fiscalização da Caixa 
Econômica Federal, do período citado, atualizados pelo IPCA/IBGE para dez. 2019. 

 

Em relação à relevância orçamentária das receitas de operação urbana, 

cabe ainda mencionar que, em 2011, a administração Kassab optou por transferir 

a titularidade das contas das operações urbanas de SP-Urbanismo para a 
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PMSP, embora permanecessem sob gestão da empresa37. Um dos motivos que 

embasaram essa decisão foi justamente o de garantir que houvesse precisão da 

inserção desses recursos no cômputo das receitas no orçamento municipal. De 

acordo com um dos Diretores da empresa no período, sob titularidade da 

EMURB (e posteriormente SP-Urbanismo), havia maior opacidade acerca dos 

recursos, gerando distorções nos valores de arrecadação contidos no 

orçamento. 

Finalmente, a crise ocasionada pela pandemia do COVID-19 tem trazido 

à tona uma discussão acerca de outro interesse público no superávit dos fundos 

municipais e das contas de operação urbana: a possibilidade de uso 

discricionário para enfrentamento de situações emergenciais. Isto é, conforme 

explicado acima, grande parte das receitas municipais são vinculadas às 

despesas obrigatórias, tais como folhas de pagamento e serviço de dívida, de 

forma que não podem ser utilizadas de forma discricionária pelo prefeito. Assim, 

situações emergenciais e de crise impõe desafios importantes em termos de 

criação de medidas fiscais para lidar com a escassez de recursos.  

Nesse sentido, através da Lei nº 17.335/2010, o Poder Público local 

permitiu excepcionalmente o uso de recursos dos fundos municipais e das 

operações urbanas nas medidas de enfrentamento da situação de calamidade e 

mitigação da frustração de receitas, garantindo a solvência financeira da 

municipalidade. No caso do FUNDURB e das OUCs, uma vez que há obrigação 

legal de aplicar os recursos nos perímetros designados, foi estabelecida a 

necessidade de posterior restituição das verbas utilizadas. Segundo Nota 

Técnica do Tribunal de Contas Municipal (TCMSP)38, a desvinculação de 

receitas das quatro operações urbanas ativas na cidade geraria R$2,95bi ao 

Tesouro. Sob a ótica do Poder Público, há um interesse importante no uso 

discricionário dos recursos das operações urbanas, especialmente diante das 

possibilidades oferecidas pela presença de superávit. 

Diante dessa breve análise da relevância orçamentária das operações 

urbanas, é possível afirmar que há interesses públicos relevantes em jogo na 

 
37 Ata da 23ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da OUCAE (22 set. 2011). 
38 SÃO PAULO (Município). TCMSP (Tribunal de Contas do Município de São Paulo). Nota 
Técnica TCMSP nº 01/2020. 
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política dos projetos urbanos em São Paulo. Em outras palavras, é provável que 

tanto governos de direita como de esquerda possuam interesses autônomos que 

os incentivem a promover a agenda das operações urbanas. Quanto maior a 

importância de projetos de infraestrutura básica e da área do urbano na agenda 

do governo, maior será a necessidade de viabilizar recursos para sua 

implementação. Naturalmente, é provável que diferenças nas orientações 

ideológicas e plataformas políticas impliquem em diferenças nas decisões de 

implementação. Ainda assim, não nos parece tratar-se de um modelo de política 

pública promovido exclusivamente pelos atores de mercado a despeito de 

quaisquer interesses públicos, mas sim, um modelo promovido pelo próprio 

Estado. 

 

A plasticidade do instrumento e a disputa alocativa sobre o uso dos recursos 

 

O papel das operações urbanas como instrumento jurídico-financeiro – ao 

invés de um megaprojeto de requalificação urbana – nos ajuda a compreender 

seu caráter mais plástico e maleável em comparação aos MPs. Conforme será 

discutido em maior profundidade no capítulo seguinte, as análises acerca de 

experiências internacionais de megaprojetos apontam que uma característica 

chave consiste na presença de arranjos institucionais robustos, capazes tanto 

de insular o projeto de eventuais riscos políticos; como de assegurar a oferta de 

aportes públicos e oferecer condições de lucratividade aos parceiros privados. 

Frequentemente a criação de megaprojetos é acompanhada da criação de 

estruturas como entidades semi-públicas para coordenação do projeto; contratos 

de parceria público-privada; contratos de consultoria privada; criação de fundos 

financeiros e esquemas de cooperação entre diferentes níveis de governo. 

Contudo, as operações urbanas consorciadas paulistanas não 

apresentam uma estrutura institucional sofisticada nesse sentido. Na verdade, 

elas sequer apresentam um arranjo institucional próprio. Trata-se de um 

instrumento despido de institucionalidade, que opera a partir de estruturas já 

existentes no governo local, tais como a empresa municipal pública de 

desenvolvimento urbano e as secretarias-fim municipais. Seu caráter guarda-
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chuva e maleável permite o acoplamento de diferentes projetos e ideias em seu 

interior. Isso é possível uma vez que os normativos que instituem as operações 

urbanas não especificam de forma detalhada a forma como os recursos 

arrecadados devem ser empregados ou os projetos que serão implementados39. 

Os textos das leis das OUCs vigentes estabelecem um rol genérico de obras e 

intervenções públicas que serão financiadas com recursos das operações 

urbanas. Elas podem ser especificadas ou alteradas a qualquer momento pela 

Administração e pelo grupo gestor participativo da operação. Além disso, a 

implementação das obras não é obrigatória, de forma que, se aprovada a 

decisão pelo grupo gestor, o governo pode implementar apenas algumas das 

intervenções originalmente planejadas, sem prejuízo de sanção por órgão de 

controle. 

No contexto de escassez de recursos para ações discricionárias do 

prefeito e para o setor do urbano, esse caráter plástico e maleável das operações 

as transforma em um verdadeiro lócus de disputa alocativa. Afinal, conforme 

decisões são tomadas, projetos são estabelecidos e recursos são empenhados 

ao longo do tempo, a maleabilidade e discricionariedade disponível aos 

tomadores de decisão diminui incrementalmente. Conforme será demonstrado 

em detalhe na análise empírica do próximo capítulo, essa disputa ocorre ao 

longo dos diferentes governos, que tentam mobilizar as operações urbanas de 

acordo com seus interesses. Embora seja esperado que administrações distintas 

ajam de acordo com suas agendas e plataformas, é preciso apontar que disputas 

alocativas também ocorrem entre burocracias dentro de um mesmo governo. 

Diante da baixa disponibilidade orçamentária para os projetos das pastas dos 

 
39 São muitas as decisões que podem afetar o que será efetivamente produzido no território e, 
consequentemente, os efeitos socioeconômicos resultantes. Por exemplo: a temporalidade na 
qual os investimentos e as desapropriações de imóveis serão realizados; os lugares nos quais 
cada equipamento será instalado; as estratégias empregadas nos leilões dos CEPACs em termo 
de timing e valores; estratégias para enfrentamentos de eventuais sobrecustos nas obras e a 
prioridade dos investimentos uns em relação aos outros. Contudo, as regras formais das 
operações urbanas são omissas em relação a esses aspectos, cuja decisão será realizada no 
próprio momento da implementação. Até mesmo aspectos cruciais para a definição da 
viabilidade econômico-financeira – como a quantidade de habitações sociais que devem ser 
produzidas; os padrões que serão utilizados, quais terrenos serão comprados; os equipamentos 
que serão instalados nos parques e áreas de lazer – não constam nas leis das operações 
urbanas. Embora possam até haver ideias esboçadas nos estudos que embasam os projetos de 
lei, o texto legal (que efetivamente vincula os atores envolvidos nos momentos futuros) é bastante 
vago sobre todos esses aspectos. 
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setores do urbano, conforme já apontamos acima, burocracias setoriais 

procuram, muitas vezes, formular estratégias criativas e empreendedoras para 

identificar novas fontes e fluxos de recurso. 

O principal reflexo das disputas alocativas inter e intra governos consiste 

na diversificação dos tipos de padrão de gasto observados nas duas principais 

operações urbanas da cidade ao longo do tempo. Na Água Espraiada, durante 

os quatro primeiros anos de implementação foi executado apenas o projeto 

âncora da Ponte Estaiada – incluindo obras auxiliares como ajustes na rede 

elétrica e gerenciamento das obras. A partir de 2008, já sob o governo Serra-

Kassab, observa-se o início da diversificação das áreas de investimento, com os 

primeiros gastos em verde e meio ambiente – mais especificamente, a 

construção de um parque – e as desapropriações de terreno para a produção 

dos primeiros edifícios de habitação social.  

No período entre 2009 e 2012, os investimentos em infraestrutura viária 

se mantiveram muito abaixo da média do período de R$ 208,79mi/ano, devido à 

finalização das obras da ponte. Observou-se um aumento relevante dos 

montantes aplicados na área habitacional, com a construção das primeiras 

unidades habitacionais – das quais 534 UHs40 foram entregues à população 

entre 2012 e 2013 – e do início das desapropriações de novas áreas para os 

conjuntos que receberiam a população removida no trecho da extensão da Av. 

Roberto Marinho. Nesse período, também foram realizados repasses para o 

Metrô, em razão de convênio firmado entre a empresa e SP-Urbanismo para 

colaboração na construção da Linha Ouro do Monotrilho, projeto que então 

compunha as intervenções que seriam realizadas para que o país sediasse a 

Copa do Mundo FIFA de 2014.  A operação urbana também suportou parte das 

desapropriações necessárias para as obras do monotrilho (aprox. R$ 158,7mi 

bruto).  

Entre 2013 e 2015, já sob a administração petista de Haddad, houve novo 

crescimento dos gastos com grandes projetos viários, diante da execução dos 

projetos de extensão da Avenida Chucri Zaidan e da Roberto Marinho. Em 2015, 

a soma dos gastos em viário (incluindo desapropriações, obras, obras auxiliares 

 
40 SP-Urbanismo, 2020. 
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e gerenciamento) alcançou R$ 689,05mi. Mas desta vez, esses projetos vieram 

acompanhados de gastos nas demais áreas. Na região das obras da Avenida 

Chucri Zaidan, foi implementado novo corredor de ônibus. Já o projeto da 

Roberto Marinho foi desenhado, desta vez, sobre o formato de uma Via Parque, 

incluindo a realização de áreas de verde e lazer na superfície. Essas obras, no 

entanto, ainda não foram iniciadas, embora já tenham sido desapropriados 

centenas de imóveis para sua realização. Além disso, foram entregues 611 

novas UHs41 no perímetro da Roberto Marinho entre 2015 e 2019.  

 

Figura 5: Gastos por área de investimento (% e R$) – OUCAE 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos dos relatórios de fiscalização da Caixa 
Econômica Federal, do período citado, atualizados pelo IPCA/IBGE para dez. 2019. 

 

 
41 SP-Urbanismo, 2020.  
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Dinâmica semelhante observa-se na Operação Faria Lima. Até o ano de 

2006, a OUC realizou apenas obras viárias relativas à extensão da Av. Brig. Faria 

Lima e demais obras complementares e de suporte. A partir de 2007, inicia-se 

uma tendência de diversificação dos gastos. Ganha ênfase na execução o 

projeto da Reconversão Urbana do Largo da Batata, cujo escopo incluía a 

ampliação dos espaços públicos e áreas de lazer na região (incluindo a produção 

de mobiliário urbano específico) e a reorganização dos pontos finais das linhas 

de ônibus do Largo da Batata em um terminal em área próxima da estação da 

linha de trem da CPTM e de onde seria implantada estação da Linha 4 Amarela 

do Metrô, de forma a integrar os três modais de transporte coletivo. 

Posteriormente, novas fases do projeto também incluíram a requalificação de 

áreas do entorno do Largo. A construção da estação do Metrô também contou 

com aportes da Operação Urbana, com repasses que somam aproximadamente 

R$200mi. Ainda em relação às obras de transporte e requalificação urbana, 

também foram realizadas no âmbito da OUCFL obras de construção da Ciclovia 

Faria Lima entre 2014 e 2017 – que consumiu aproximadamente R$23,3mi em 

recursos de CEPAC e R$16,5mi em recursos arrecadados através de outorga 

onerosa no período entre 97 e 200342.  

A partir de 2011, iniciaram-se as obras de produção de HIS na favela do 

Real Parque. Finalizadas em 2016, produziram 1.246 UHs43. Além disso, 

também é possível observar nos gráficos abaixo gastos mais recentes na área 

habitacional, relativo aos projetos e início da instalação dos canteiros de obras 

para construção do conjunto habitacional no território da favela do Coliseu. Cabe 

ainda ressaltar que, a elevação do percentual de gastos na área de infraestrutura 

nos anos de 2016 e 2019 relaciona-se com o início das desapropriações para a 

realização do projeto de melhoramento urbanístico da Avenida Santo Amaro. 

Embora essa projeto tenha sido classificado como obra de infraestrutura viária, 

cabe destacar que, assim como o projeto da Via Parque na Água Espraiada, ele 

também possui um formato misto, que inclui melhorias nos corredores de ônibus 

da avenida, através da inclusão de faixas de ultrapassagem, e a melhoria da 

acessibilidade aos pedestres através do alargamento dos passeios públicos. 

 
42 SP-Urbanismo, 2019. 
43 SP-Urbanismo, 2019. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos dos relatórios de fiscalização da Caixa 
Econômica Federal, do período citado, atualizados pelo IPCA/IBGE para dez. 2019. 

 

Em relação ao aumento na diversificação dos gastos das Operações Água 

Espraiada e Faria Lima a partir de 2007-2008, conforme será discutido em maior 

profundidade no próximo capítulo, essa mudança no padrão de gastos ocorreu 

ainda sob um governo de centro-direita e, particularmente, sob um prefeito 

fortemente associado ao mercado incorporador (governo Kassab, PSDB, 2006-

Figura 6: Gastos por área de investimento (% e R$) – OUCFL 
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2008 e 2009-2012). Em particular, chama a atenção a elevação dos 

investimentos na área habitacional. Afinal, projetos habitacionais em operações 

urbanas podem ser considerados como fortemente redistributivos, uma vez que, 

ao contrário da lógica predominante na cidade de produção habitacional nas 

periferias, esses conjuntos são implementados em áreas valorizadas e dotadas 

de infraestrutura. Esse achado reforça a hipótese de que a política das 

operações urbanas não é marcada por dinâmicas de captura, mas sim por 

conflitos alocativos condicionados por elementos internos à economia-política 

local. 

Apesar dessa diversificação dos gastos na segunda metade do processo 

de implementação dos projetos até o momento de escrita deste trabalho, é bem 

verdade que, se considerarmos os objetivos formais de atendimento habitacional 

e produção de equipamentos públicos contidos nas leis da OUCs Água 

Espraiada e da Faria Lima, os investimentos realizados encontram-se muito 

aquém das metas propostas. Trata-se, portanto, de um diagnóstico que poderia 

ser vulgarmente compreendido como “copo meio cheio-meio vazio”. Isto é, não 

observamos resultados totalmente favoráveis ao mercado imobiliário e 

regressivos do ponto de vista social, conforme sugerido pelo modelo 

funcionalista. Ao mesmo tempo, não houve os avanços esperados nos 

componentes sociais das operações.  

Sob o olhar da política urbana, esse resultado corrobora a hipótese aqui 

tecida de que as operações urbanas não se propõem unicamente à promoção 

de uma agenda de crescimento urbano e renovação, decorrente da captura do 

Poder Político pelos interesses do setor imobiliário. Ao contrário, há razões para 

acreditar que interesses públicos e dinâmicas próprias das instituições políticas 

locais influenciam os processos decisórios desses projetos, levando a dinâmicas 

de negociação e barganha que produzem esse tipo de resultado ao longo de seu 

longo ciclo de implementação. 
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∙∙Parte II∙∙ 

Analisando a implementação das Operações Urbanas 

Consorciadas: uma narrativa da OUC Água Espraiada sob a 

ótica do Estado, governos e burocracias 
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∙∙3∙∙ 

Implementação ou improvisação? Modelo de análise e 

primeiros improvisos 

 

 

 

 

 

Nos capítulos anteriores, buscamos introduzir a leitora ao conteúdo formal 

das operações urbanas consorciadas e sugerimos, em termos teóricos, a 

necessidade de inserir no debate os interesses do Estado, dos governos e 

burocracias para compreender como o instrumento é produzido. Afinal, em 

nossa visão, as operações urbanas não se definem apenas como grandes 

projetos de requalificação urbana. Sob a ótica do Poder Público, figuram como 

instrumento jurídico-financeiro, mobilizado em um contexto de forte disputa 

orçamentária interna ao Estado – o que implica na presença de interesses 

autônomos do governo e de suas burocracias em torno das operações. A partir 

desse enquadramento teórico alternativo, este capítulo e o próximo buscarão dar 

um zoom na implementação das operações urbanas consorciadas, para verificar 

as dinâmicas que de fato explicam os resultados que o instrumento tem 

produzido sobre os territórios. Em outras palavras, buscaremos complexificar o 

entendimento vigente acerca dos mecanismos que explicam os impactos da 

operação urbana na cidade, a partir de uma lente de análise centrada nos 

governos e burocracias. 

Para tanto, a análise será realizada a partir do estudo de caso da OUC 

Água Espraiada. A escolha desse caso se justifica pelo fato de representar não 

apenas uma operação urbana em estágio avançado de implementação, mas 

também o projeto com maior nível de conflito distributivo na cidade. Ao contrário 

da operação Faria Lima, o território no qual se encontra a Água Espraiada possui 

contrastes fortes em termos socioeconômicos. Seus setores ao norte englobam 

distritos com alto processo de valorização imobiliária, que sediam o novo pólo 
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empresarial da cidade (setores Berrini, Marginal Pinheiros, Chucri Zaidan e 

Brooklin). Já em sua extremidade sul, encontram-se setores marcados por maior 

vulnerabilidade social (Jabaquara e Americanópolis). Segundo dados da 

Secretaria de Habitação, esses dois setores abrigam 29 comunidades de 

favelas, somando um déficit habitacional que afeta aproximadamente 10mil 

famílias no total (SEHAB, 2010). 

O presente capítulo se organiza em duas seções, além desta introdução 

e de uma breve conclusão. A seguir, será apresentada a lente de análise que 

enquadra a discussão proposta. Na sequência, o capítulo inicia a análise da 

implementação da Operação Urbana Água Espraiada. A trajetória de quase duas 

décadas (2001-2020) foi dividida em três fases distintas, que incorporam cinco 

administrações municipais de diferentes orientações ideológicas. Essas três 

fases foram organizadas em função do amadurecimento dos instrumentos, 

técnicas e práticas da operação urbana – refletindo as mudanças no instrumento 

de forma mais ampla apresentadas no capítulo 1. Nesse capítulo, além de 

apresentar a lente de análise adotada, analisamos a primeira fase, 

correspondente ao início da operação na administração Marta Suplicy. No 

capítulo seguinte, exploraremos a segunda e a terceira fases, correspondentes 

às quatro administrações subsequentes. 

Em cada uma delas, serão destacadas cenas e dinâmicas que 

apresentam contrapontos às explicações vigentes na literatura acerca das 

operações urbanas como um megaprojeto altamente estruturado, 

institucionalizado e coerente. Por meio de histórias e narrativas de como ocorreu 

a implementação de um projeto em São Paulo, buscaremos ilustrar como as 

operações urbanas vão sendo construídas ao longo do tempo por meio de 

processos fragmentados, ad hoc e não lineares. Fluxos de recursos financeiros 

e políticos advindos de outras escalas de governo; corrupção; disputas intra-

burocráticas locais e interesses presentes nos territórios são apenas alguns dos 

elementos e processos que produzem as operações urbanas ao longo do tempo. 

Diferentemente de outras experiências de megaprojetos, as operações urbanas 

paulistanas não possuem um aparato institucional que lhes permite assumir o 

status de uma nova escala de governança da cidade. É justamente sua 

fragilidade institucional que lhe confere esse caráter plástico e maleável, que faz 
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com que sua implementação siga uma trajetória não de coordenação e 

hierarquia, mas de espontaneidade, contingencialidade e improviso. É em meio 

a diversos fluxos de recursos e interesses, advindos de diferentes escalas de 

governo e governança, que as escolhas sobre como empregar os recursos das 

operações urbanas vão sendo ensaiadas e que o território da cidade é 

improvisado. Ao mesmo tempo, a cada rodada do jogo político, essas decisões 

improvisadas diminuem incrementalmente o espaço de discricionariedade 

disponível para o próximo tomador de decisão. 

Em síntese, se a fotografia do território (com suas torres comerciais de 

vidro e alumínio; avenidas largas e marcos urbanos icônicos) parece sugerir a 

existência de uma “fórmula mágica”, o filme das dinâmicas cotidianas da política 

sugere que esse resultado pode ser fruto de processos muito mais contingenciais 

e improvisados do que o imaginado. 

 

Lente de análise: reinserindo as OUCs nas dinâmicas locais de produção 

do território da cidade 

 

Para analisar empiricamente a produção das operações urbanas 

consorciadas, partimos da premissa teórica colocada no capítulo anterior, 

segundo a qual elas devem ser compreendidas à luz das demais dinâmicas da 

política e das políticas públicas da cidade e da produção do território, e não 

enquanto uma nova escala de governança urbana, tal como se tem observado 

em experiências de megaprojetos urbanos. Afinal, conforme demonstra Sarue 

(2016) em análise do projeto Porto Maravilha – primeira experiência de 

megaprojeto dessa magnitude no país – a construção de uma nova escala de 

governança na cidade perpassa por uma estruturação institucional robusta, que 

cria arenas decisórias insuladas do governo local, retirando, portanto, o território 

do projeto das instâncias de democracia e accountability locais. Em outras 

palavras, no caso dos megaprojetos, o arranjo institucional da governança se 

sobrepõe, de forma excepcional, ao aparato estatal e suas dinâmicas políticas. 

É justamente por essa razão que conceitos como excepcionalidade e 

informalidade tem sido frequentemente mobilizados pela literatura internacional 
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para se referir a essas experiências (Kennedy et al., 2014; Rodríguez, 

Swyngedouw e Moulaert, 2003; Santamaría, 2013). 

Diante disso, a lente de análise aqui adotada situa as operações urbanas 

consorciadas como um layer (dentre outros) de recursos, regras e instrumentos 

a partir do qual agentes do Estado leem o território e tomam decisões a respeito 

da produção de políticas na cidade. Isto é, sob a ótica das burocracias estatais, 

confere legibilidade44 ao território da cidade o conjunto de divisões político-

administrativas (tais como distritos, subprefeituras, divisões territoriais de 

políticas setoriais como Diretorias Regionais de Ensino e Unidades Básicas de 

Saúde) e normas urbanas (tais como o Plano Diretor Estratégico, a lei de 

zoneamento e as leis das operações urbanas consorciadas) que incidem sobre 

o espaço. Cada um desses elementos opera como um layer sobre o mapa da 

cidade, carregando consigo ideias, interesses, incentivos e restrições às ações 

do Estado. Uma vez que as operações urbanas consorciadas não conformam 

uma escala de governança própria, seu layer se combina às demais regras e 

divisões presentes no território. Dessa forma, as áreas sob operações urbanas 

não deixam de ser produzidas pelas demais dinâmicas da política e das políticas 

públicas locais e pelos fluxos de recursos advindos de outras escalas de governo 

para os diferentes setores de política pública. Esses vetores influenciam a 

produção das operações urbanas, ao mesmo tempo em que são por elas 

influenciadas. Assim, sob o ponto de vista da analista, as operações urbanas são 

tomadas nesse capítulo apenas como um prisma para compreender a produção 

de políticas no território da cidade, dentre os múltiplos prismas possíveis que 

operam na escala do território. Novamente, não se trata aqui de negar a força 

dos capitais do urbano na produção das cidades e na adoção de “fórmulas 

mágicas”, mas de compreender como essas fórmulas interagem com o dia a dia 

de governos e burocracias e aterrissam (integral ou parcialmente) no território. 

 
44O conceito de legibilidade aqui empregado parte da definição introduzida por Scott (1998). 
Segundo o autor, a legibilidade consiste em uma capacidade estatal fundamental para o 
desenvolvimento de intervenções planejadas e para o exercício do governo. Afinal, informações 
sobre a sociedade, as riquezas e sua distribuição no território precisam ser traduzidas e 
simplificadas através de métricas, categorias e sistemas padronizados que confiram ao Estado 
uma visão sinóptica da realidade. É o “mapa” resultando da tradução dessas informações que 
os agentes estatais mobilizam para o desenvolvimento de suas intervenções. 
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Expandindo a produção pública do território para além das operações 

urbanas, consideramos que a cidade é produzida por, pelo menos, três 

dimensões da política e das políticas públicas, que afetam e são afetadas pelo 

território (vide Figura 7 abaixo). Em outras palavras, os resultados concretos das 

políticas públicas são aqui compreendidos como resultados contingentes – e 

muitas vezes inesperados pelos policymakers – dessas dimensões, que se 

combinam de diferentes formas ao longo do tempo. 

 

Figura 7: Dimensões da política e das políticas de produção dos territórios da cidade 

 

 

A primeira dimensão da política aqui considerada consiste nas diretrizes 

de política do governo. O tema é alvo de estudos seminais no campo da ciência 

política, que demonstram como diferentes governos possuem preferências 

distintas em relação às políticas públicas. A ideologia do partido do incumbente 

figura aqui como elemento central à análise. De forma geral, podemos esperar 

que políticas e programas redistributivos sejam mais intensamente priorizados 

em governos de esquerda, em comparação aos de centro e de direita (Bradley 

et al., 2003; Esping-Andersen, 1990). Na escala do território, também é possível 

esperar que governos de esquerda privilegiem investimentos em áreas mais 
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periféricas ou de maior vulnerabilidade socioespacial em relação às áreas mais 

valorizadas da cidade (Marques, 2003). 

Ainda em relação à agenda governamental, é preciso destacar que, em 

contextos de alta competitividade política, como é o caso da cidade de São 

Paulo, o custo político para governos de centro e de direita descontinuarem 

legados de políticas redistributivas herdados de governos de esquerda é alto, 

gerando incentivos fortes para a continuidade desses programas e de 

investimentos em periferias. De acordo com Marques (2021, no prelo), essa 

hipótese consiste em uma aplicação nuançada da teoria do eleitor mediano 

(Downs, 1957; Meltzer e Richard, 1981), visando distinguir os fenômenos de 

criação de novas políticas e manutenção de legados herdados. Além disso, se 

destacam as incoerências internas observadas empiricamente em agendas de 

política e planos de governo. De forma geral, as agendas governamentais 

tendem a apresentar variações e incongruências quando analisadas setor a 

setor. 

A segunda dimensão consiste na política e nas políticas locais. Essa 

dimensão pode ser visualizada como uma série de layers sobrepostos no 

território. Cada um deles compreende elementos institucionais, fluxos de recurso 

e conflitos políticos que atravessam a dimensão das diretrizes de governo. Em 

outras palavras, uma vez estabelecida as diretrizes de agenda do governo local, 

sua implementação pode ser potencializada ou enfraquecida a depender dos 

interesses e conflitos presentes no território, além dos recursos, regras e 

ferramentas de política disponíveis para tanto. Assim, antes de avançar para a 

terceira dimensão, cabe caracterizar de forma breve esses diferentes elementos 

enunciados. 

Em relação aos fluxos de recurso, a análise empírica realizada a seguir 

sugere que a viabilidade financeira e orçamentária de programas e projetos é um 

fator fundamental para compreender as decisões da burocracia acerca da 

produção do território. Afinal, conforme colocado no capítulo anterior, as áreas 

de política não protegidas pelas leis federais sofrem de um quadro de escassez 

de recursos. Assim, a implementação ou não de diretrizes de governo perpassa 

por conflitos alocativos ao longo do processo orçamentário e pela habilidade das 
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burocracias de identificar ou abrir fluxos de recurso alternativos para 

determinados programas ou territórios.  

Nesse sentido, as operações urbanas consorciadas figuram como um 

fluxo de recurso adicional de origem não tributária, disputado pelas burocracias 

setoriais e que incentivam a implementação de ações em um território 

específico45. Essa funcionalidade não é exclusiva das OUCs, mas é comum aos 

fundos para políticas públicas criados pelo município. Um exemplo que também 

será discutido no próximo capítulo é o Fundo Municipal de Saneamento (FMSAI). 

Criado durante o governo de Gilberto Kassab, sua origem remonta ao 

empreendedorismo de política da Superintêndencia de Habitação Popular, que 

visava abrir “caminhos do dinheiro” alternativos para seu programa de 

urbanização de favelas. Por meio do fundo, a agência conseguiu acessar 

recursos da área de saneamento para a realização de remoções em áreas de 

córregos e fundo de vale e para a construção de conjuntos habitacionais para as 

famílias afetadas. A instituição desse novo fluxo de recursos produziu ainda 

redefinições importantes na política habitacional municipal e em sua articulação 

com as diretrizes do setor de saneamento. Conforme narra Rodrigues (2016), 

essa sinergia levou a adoção das bacias hidrográficas como unidade de 

planejamento da política habitacional durante a elaboração do Plano Municipal 

de Habitação de 2012. A partir desse momento, passaram a ser priorizadas 

intervenções habitacionais em áreas afetadas pelos programas de saneamento 

da Sabesp.46 

Já o elemento institucional compreende os instrumentos de política, 

normas urbanísticas e as divisões político-administrativas que incidem sobre o 

 
45Conforme destacado nos capítulos anteriores deste trabalho, ao contrário dos recursos de 
outorga onerosa – que podem ser aplicados em qualquer porção da cidade, de acordo com as 
decisões da coordenação do FUNDURB – o Estatuto da Cidade vedou a aplicação de recursos 
de OUCs fora do perímetro demarcado pela operação. 
46 Conforme demonstra Rodrigues (2016), o alinhamento partidário entre prefeitura e governo do 
estado entre 2005 e 2012 também é um fator de explicação importante para compreender 
mudanças na política de saneamento. Segundo a autora, o programa Córrego Limpo – que tinha 
como objetivo despoluir os córregos urbanos – foi criado em 2007 a partir de uma parceria entre 
a empresa estadual de abastecimento (Sabesp) e a PMSP. Cabia à SABESP cuidar de ações 
relativas à despoluição e à PMSP lidar com o entorno – através, por exemplo, da construção de 
parques lineares e habitações. Contudo, diante do desafio de alinhar às ações de remoção de 
pessoas dos córregos com a entrega de empreendimentos habitacionais, surgiu uma demanda 
da própria burocracia do programa pela maior articulação entre a política de saneamento e 
ambiental.  
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território e aumentam ou diminuem os custos de implementar projetos e políticas. 

As formas como os regramentos jurídicos e administrativos incentivam ou não 

ações públicas em determinados territórios permanecem pouco exploradas pela 

literatura. Um exemplo que será discutido ao longo da narrativa consiste na 

demarcação de certas áreas como ZEIS e os efeitos disso sobre a alocação de 

empreendimentos de habitação social. Um outro exemplo consiste nos 

incentivos criados pelas operações urbanas para a priorização de grandes obras 

de infraestrutura em certas porções da cidade. 

Os conflitos políticos, por sua vez, estão relacionados com o mosaico de 

atores e interesses presentes nos territórios que disputam essas regras e 

recursos, afetando-as e sendo por elas afetados. Conforme trabalhos sobre a 

governança das politicas urbanas em São Paulo têm apresentado, existe uma 

grande variedade de atores privados e sociais com incidência em territórios da 

cidade, o que produz desafios para a implementação de políticas (Marques, 

2017). Além dos capitais do urbano, como as empreiteiras e incorporadoras no 

caso das operações urbanas, há ainda que se considerar a presença de 

moradores e de suas associações. E mesmo no interior desse grupo há grande 

fragmentação entre proprietários; locatários; moradores de cortiço e moradores 

de favelas – o que dificulta, por exemplo, a formação de demandas únicas e de 

uma mobilização “dos moradores” em face de projetos como as operações 

urbanas. 

Finalmente, a terceira dimensão que incide sobre a produção do território 

consiste na política e políticas advindas de outras escalas de governo e 

governança (multi-escalares). Conforme colocado no capítulo anterior, no caso 

brasileiro, o desenho institucional do federalismo brasileiro é composto por 

regras que tornam obrigatório o repasse de recursos da União para estados e 

municípios, particularmente em setores como saúde e educação. Conforme tem 

sido amplamente pesquisado no campo da ciência política nacional, esses 

repasses possuem uma série de condicionantes que permitem a coordenação 

forte do nível federal sobre os territórios no nível local (Arretche, 2012)  

Para além dos repasses obrigatórios, recursos e incentivos federais e 

estaduais também podem chegar nos territórios por meio de alinhamentos 

político-partidários entre as coalizões de governo nas diferentes escalas. Isto é, 
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repasses federais e estaduais de caráter não obrigatório – como é o caso das 

áreas do urbano – podem chegar no município por meio de programas como o 

PAC, Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista etc. Contudo, sabemos que a 

formação de coalizões multinível é fundamental para assegurar a efetiva 

chegada desses recursos até o território. Uma vez ativados esses fluxos de 

recurso multiescalares, são produzidos efeitos sobre ideias e escolhas de 

política pública no nível local. Por exemplo, a presença de fluxos federais 

elevados para a política habitacional pode induzir o governo local a priorizar 

outras frentes de trabalho com os recursos do orçamento local. No caso das 

operações urbanas, veremos que a disponibilidade de recursos para a habitação 

pode corroborar para a priorização de projetos viários com recursos de operação 

urbana. Assim, escolhas que levam a produção da fórmula mágica passam por 

cálculos bem mais complexos do que apenas o beneficiamento do mercado, do 

ponto de vista dos burocratas e políticos envolvidos. 

Ainda a respeito da dimensão multi-escalar, cabe ressaltar que não 

apenas recursos financeiros chegam nos territórios por meio de alinhamentos 

político-partidários, mas também ideias e preferências por políticas. 

Especialmente no contexto “pós-Operação-Lava-Jato”, é importante considerar 

também como padrões de relação público-privada legais e ilegais, inclusive 

corrupção, podem viajar através desses vetores de política e fluxos de recurso. 

No caso das operações urbanas, esquemas de corrupção também foram 

determinantes importantes das escolhas de política realizadas. Isto é, resultados 

que parecem sugerir a existência de uma fórmula mágica não resultaram apenas 

de dinâmicas para beneficiamento do mercado imobiliário. Ainda que esses 

movimentos também estejam presentes, dinâmicas de “caixa-dois” para 

financiamento de campanha foram fundamentais. 

Assim, a corrupção nesse caso aparece como mais um indicativo de que 

decisões no âmbito das operações urbanas não advém necessariamente de 

dinâmicas internas das OUCs, mas de dinâmicas de outras ordens e lugares do 

Estado – sejam elas legais ou ilegais, mais ou menos benéficas aos grupos mais 

vulneráveis e mais ou menos indutoras de equipamentos e obras capazes de 

melhorar a experiência urbana e o direito à cidade.  
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Em síntese, acreditamos que esse enquadramento analítico nos permite 

reinserir interesses do Estado, governos e burocracias para examinar as 

operações urbanas, ao considerá-las como um layer de instrumentos e regras, 

superposto aos demais layers do território – e não como uma nova escala de 

governança, como tem proposto parte importante do debate contemporâneo. Isto 

é, diferentemente do projeto Porto Maravilha, que configura a primeira 

experiência de megaprojeto de renovação urbanística sob o formato de PPP no 

país, as operações urbanas consorciadas paulistanas não possuem a mesma 

robustez em termos de arranjo institucional que confere ao projeto carioca 

capacidade de coordenação para a implementação orquestrada de uma 

estratégia de valorização fundiária no território. No caso das operações, a 

implementação não ocorre por meio de uma ação fortemente coordenada, mas 

por meio de improvisos a partir das dinâmicas preexistentes no território; dos 

fluxos de recursos, interesses e instrumentos disponíveis para as burocracias 

envolvidas e também das novas dinâmicas criadas no território a partir do próprio 

instrumento das operações urbanas consorciadas.  

É apenas em meio a essa complexidade de fluxos; dinâmicas e conflitos 

que conseguimos compreender, afinal, os resultados produzidos sobre os 

territórios. A fórmula mágica, portanto, está longe de ser um processo linear, mas 

é um processo altamente improvisado, incremental e contingente.  

 

A trajetória de implementação da Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada: reinterpretando a formação do novo centro empresarial da 

cidade à luz das dinâmicas políticas locais 

 

A partir dessa lente de análise centrada nos fluxos e dinâmicas da política 

local, tomaremos o caso da OUC Água Espraiada para ilustrar os processos que 

marcam a trajetória de implementação das operações urbanas na cidade de São 

Paulo. Conforme buscaremos demonstrar, ainda que interesses na produção 

imobiliária privada e em processos de valorização da terra urbana estejam 

presentes, não são a única dimensão política que orienta a produção das 



99 
 

operações urbanas. Trata-se de um processo fragmentado, heterogêneo e 

muitas vezes contraditório. 

A seguir, apresentaremos a trajetória da OUC Água Espraiada ao longo 

de três fases, que englobam cinco governos distintos. Em cada uma dessas 

fases, buscaremos apresentar cenas do cotidiano da implementação que 

mostram como esses diferentes fluxos e dinâmicas da política local e da política 

multiescalar conformam as transformações do território da Água Espraiada, 

influenciando e sendo influenciados pela presença dos instrumentos jurídico-

financeiros disponibilizados pela operação urbana. É importante ressaltar que 

essa narrativa de cenas da implementação não possui como objetivo reconstituir 

toda a trajetória da operação urbana, mas jogar luz sobre dinâmicas e processos 

políticos específicos que também conformam o território e que têm sido pouco 

considerados por explicações sobre a formação das cidades brasileiras.  

 

Primeira fase: governo Marta Suplicy (PT, 2001-2004) 

 

Cena 1: A ausência de produção habitacional nos primeiros anos da operação 

urbana como resultado da agenda de políticas do governo municipal e das 

disputas intra-burocráticas ao seu redor 

A implementação da OUC Água Espraiada teve início em dezembro de 

2001, após a aprovação do projeto de lei proposto pela então prefeita petista, 

Marta Suplicy (Lei nº 13.260/2001)47. A nova operação sofreu críticas da 

comunidade de arquitetos-urbanistas ligados ao Movimento Nacional de 

Reforma Urbana (MNRU), muitos dos quais julgavam tratar-se de uma iniciativa 

voltada à expansão das frentes imobiliárias e à concentração de investimentos 

públicos no quadrante sudoeste– área já valorizada da cidade48. Segundo 

 
47 Importante destacar que o processo de tramitação e aprovação do projeto de lei da OUC Água 
Espraiada na Câmara ocorreu de forma muito célere, devido ao pedido de urgência apresentado 
pelo governo. Ademais, as votações foram realizadas às vésperas do feriado de natal, em meio 
a votações de uma série de pacotes legislativos de final de ano. 
48 Uma síntese desse debate pode ser exemplificada pelo seguinte trecho do discurso de Raquel 
Rolnik, na Audiência Pública no processo legislativo da lei da OUC-AE: “[...] um dos elementos 
fundamentais do problema central da cidade e a extrema concentração de oferta de emprego, 
de urbanismo de melhor qualidade e de espaços educacionais, culturais, etc. num pedaço muito 
pequeno da cidade, que inclui o centro e o vetor sudoeste, e que hoje está pressionando 
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entrevistados, ainda durante a elaboração da OUC, a Diretoria de EMURB 

chegou a realizar reuniões informais com figuras importantes da comunidade do 

urbanismo paulistana, principalmente aquelas associadas às principais 

faculdades de arquitetura da capital, tanto para coletar suas opiniões sobre o 

projeto como para tentar formar consenso, ao demonstrar que dentre os 

objetivos também havia previsão de habitação para a população moradora de 

favelas no perímetro, de forma que não visavam apenas atrair o mercado, mas 

também realizar investimentos de caráter social. Contudo, muitas dessas figuras 

observavam com desconfiança e ressalvas a construção do projeto. 

Essas críticas que começaram a se delinear ainda na fase de elaboração 

da operação urbana ganharam ainda mais força após os primeiros anos de 

implementação, ainda no governo Suplicy. Afinal, a primeira obra a receber 

recursos coletados com os CEPAC das operações urbanas foi o complexo de 

pontes e viário de interligação da Avenida Água Espraiada (atual Roberto 

Marinho) com a Marginal Pinheiros – apelidado pela população paulistana de 

Ponte Estaiada. Embora a obra da ponte houvesse sido prevista pela lei da 

operação urbana como parte das obras de extensão da Avenida Água Espraiada 

– intervenção “carro-chefe” da operação, na visão de diretores e técnicos de 

EMURB – a obra foi mobilizada pela diretoria de EMURB à época como uma 

estratégia para atrair o setor imobiliário para a região por meio da construção de 

um novo ícone arquitetônico para a cidade. Ao invés de adotar uma solução de 

engenharia simples, a Diretoria de Projetos optou por adotar uma solução 

inovadora do ponto de vista da imagem da cidade (city-marketing), ainda inédita 

no Brasil: uma ponte estaiada em curva. Do ponto de vista dos recursos, essa 

opção representou uma elevação dos custos da obra da ponte em pelo menos 

30% em comparação aos formatos convencionais49. Após cinco anos de 

construção, a ponte foi entregue em 2008, já no governo Kassab, tendo 

consumido pelo menos R$ 250mi (valor-base) em recursos de CEPAC, além de 

 
justamente na direção das Água Espraiadas. [...] Do ponto de vista de política geral da cidade, 
era muito importante que esse processo fosse desestimulado e não estimulado, para que uma 
política de descentralização dessa oferta de urbanismo de qualidade, de emprego etc. pudesse 
ser sustentada na cidade.”. SÃO PAULO (Município). Câmara Municipal. Processo referente ao 
Projeto de Lei 01-656/2001. São Paulo, 2001, p. 20. 
49 Esse cálculo foi apresentado em junho de 2002 pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo em estudo preliminar solicitado pela Diretoria de Projetos de EMURB (SP-Urbanismo, 
2004). 
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complementações com recursos orçamentários para projeto e instalação do 

canteiro de obras50. Atualmente, ela representa o novo cartão postal da cidade, 

sendo cenário de diversas produções culturais e inclusive do telejornal da 

principal emissora de televisão nacional. 

Essa estratégia de priorização de um marco arquitetônico para atração do 

setor imobiliário para a região foi um fator que moveu fortemente a crítica 

acadêmica em relação às operações urbanas durante a primeira década dos 

anos 2000, particularmente no campo dos estudos urbanos. Essa cena foi 

tomada em diversos trabalhos como uma evidência do papel das operações 

urbanas consorciadas como um projeto de renovação urbana voltado ao 

mercado imobiliário e aos interesses dos fundos nacionais e internacionais de 

investimento imobiliário e das dinâmicas de financeirização da terra urbana. A 

obra da ponte foi caracterizada como uma “obra âncora” para atração do capital 

incorporador e financeiro para a região, em detrimento da aplicação dos recursos 

para as finalidades sociais prometidas pela gestão, especialmente as habitações 

de interesse social para a população habitante dos núcleos de favela na região. 

Antes de adentrar nos contrapontos à crítica apresentada pela literatura, 

é preciso destacar que, de fato, a realização da ponte estaiada, nesse momento, 

consistiu em uma estratégia deliberada da Diretoria de EMURB para “fazer a 

operação urbana andar”. De acordo com as entrevistas realizadas com técnicos 

e diretores da empresa de desenvolvimento urbana à época, as estratégias de 

coordenação da operação urbana Água Espraiada durante o governo Suplicy 

foram fortemente influenciadas pela experiência anterior de muitos dos membros 

do alto escalão de EMURB no projeto “Eixo Tamanduatehy”, desenvolvido na 

cidade de Santo André durante a administração de Celso Daniel (PT, 1997-

2002)51. Influenciados pelo contato que tiveram com grandes nomes dos 

megaprojetos urbanos internacionais, tal como o consultor e arquiteto catalão 

 
50 De acordo com os relatórios de fiscalização da Caixa Econômica Federal, os gastos com 
projeto e instalação de canteiro de obras para a Ponte Estaiada foram financiados com recursos 
orçamentários da PMSP, alcançando valor total de R$ 5,2mi. Além disso, na ata da 7ª Reunião 
Ordinária do Grupo Gestor da OUC-AE, o então Diretor Administrativo e Financeiro de EMURB 
menciona um aporte de recursos orçamentários no valor de R$24mi para as obras da ponte. 
Contudo, a presente pesquisa não conseguiu obter evidências que confirmem a efetiva 
realização desse aporte nos relatórios, seja nos relatórios de fiscalização dos recursos ou nos 
documentos publicados por SP-Urbanismo com o histórico de gastos das operações. 
51 Para uma reconstrução da experiência de consultorias internacionais durante o projeto do Eixo 
Tamanduatehy, vide Sakata (2009) e Somekh e Campos Neto (2012). 
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Jordi Borja, e pelas visitas técnicas realizadas em diversas cidades europeias, 

esses profissionais tentaram aplicar conceitos e técnicas de produção do espaço 

urbano presentes nos megaprojetos europeus na cidade de São Paulo, tal como 

a mobilização da arquitetura icônica para a criação de novos “marcos para a 

cidade” e para a atração da atividade de mercado para a região52. Importante 

destacar desde já que, conforme será discutido na próxima seção, essas ideias 

relativas à atração do mercado por meio de obras icônicas não seriam levadas 

adiante nas administrações seguintes, devido às mudanças no comando da 

pasta de planejamento urbano e da diretoria da empresa. 

Apesar da relevância das críticas em relação a estratégia de EMURB que 

levou a construção da ponte estaiada na cidade, as dinâmicas políticas relativas 

ao porquê da omissão do governo Suplicy em produzir habitação de interesse 

social na operação Água Espraiada não foram abordadas por essas narrativas. 

Frequentemente, a incapacidade de produção habitacional da operação urbana, 

especialmente por um governo de esquerda comprometido com a agenda dos 

movimentos populares de moradia na cidade, é tomada pelos trabalhos como 

evidência da mobilização das operações urbanas pelos capitais incorporadores 

e como estratégia deliberada de expulsão das comunidades mais pobres do 

território. Contudo, ainda que seja bem verdade que os resultados das operações 

urbanas têm feito pouco em termos de experiência urbana e do direito à cidade, 

ao observar a trajetória das operações urbanas na lupa, vemos a incidência de 

outros fluxos de política que matizam a compreensão das operações urbanas 

como fórmula mágica, e apontam para as dissonâncias do processo de produção 

de políticas na cidade. 

No caso da OUC Água Espraiada, ainda durante a elaboração do projeto, 

em meio às críticas da comunidade de arquitetos urbanista e às pressões de 

setores do governo e de sua base aliada conectados aos movimentos de 

moradia, foram inseridos instrumentos e regras formais na operação que 

visavam assegurar a produção habitacional no perímetro e proteção aos 

moradores de favelas afetados por obras. Em primeiro lugar, foi estabelecida 

regra formal que tornou obrigatório o atendimento habitacional dentro do 

 
52A esses processos a literatura tem denominado “transferência de políticas urbanas” (McCann, 
2008) ou ainda “viagem de conceitos” (Kennedy et al., 2014, p. 10-13). 
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perímetro às famílias de baixa-renda desapropriadas ou removidas por frente de 

obras da operação53. Em segundo lugar, visando incentivar uma produção 

habitacional qualificada e evitar a formação de “guetos de pobreza” por meio da 

aglutinação de grandes conjuntos habitacionais estigmatizados54, ao longo do 

perímetro, diversas áreas de pequeno e médio porte foram demarcadas como 

ZEIS55.  O uso das ZEIS pela OUCAE nesse momento consistiu em uma 

experimentação institucional importante por parte de EMURB, uma vez que o 

instrumento seria institucionalizado no Plano Diretor da cidade apenas no ano 

seguinte. Foram demarcadas três ZEIS nos setores Chucri Zaidan e Berrini e 17 

nos setores Jabaquara e Americanópolis. Embora o projeto nada tenha dito em 

relação à métricas ou números concretos no que concerne a produção 

habitacional, ao longo dos debates do PL da Câmara, falava-se na meta de 

reassentamento de 8.500 famílias instaladas ao longo do córrego das Águas 

Espraiadas, por meio de projetos mistos de construção de novos 

empreendimentos e de reurbanização de favelas. À época, os custos desse 

projeto eram estimados como equivalente a pelo menos 1,5 vezes o orçamento 

anual de SEHAB56. 

Uma vez aprovada a lei, no entanto, ficou a cargo de EMURB, enquanto 

órgão coordenador do projeto, definir o formato da implementação do 

componente habitacional. Além das obras da ponte estaiada, a empresa 

estabeleceu como prioritária a construção das primeiras 600 unidades 

habitacionais (UHs) com os recursos dos primeiros leilões de CEPAC. A diretriz 

 
53 Art. 3º, III, Lei Municipal nº 13.260/2001. 
54 Essa ideia já estava presente nos estudos desenvolvidos para a operação urbana ainda sob 
o governo Erundina. À época, as equipes de EMURB haviam proposto a realocação dos 
núcleos de favela junto ao córrego para dentro do território da operação, por meio de pequenos 
conjuntos de até 5 andares (Castro, 2006, p. 186). 
55 De acordo com as regras previstas no Plano Diretor Estratégico de 2014, as ZEIS consistem 
em um instrumento da política de zoneamento urbano que visa destinar certas porções do 
território à moradia digna para a população de baixa renda, ao estabelecer regras mais 
permissivas para a construção de Habitações de Interesse Social e Habitações de Mercado 
Popular. Também visam incentivar melhorias urbanísticas; regularização fundiária de 
assentamentos irregulares e recuperação ambiental de áreas contaminadas, além da produção 
de equipamentos sociais. 
56 Segundo o então Diretor de EMURB Marcos Queiroga Barreto em sua apresentação durante 
a Audiência Pública do processo legislativo do PL da OUC Água Espraiada: “[...] além de ser um 
programa que atende 8.500 famílias, projeto bastante ambicioso do ponto de vista habitacional, 
envolve recursos na ordem de 350 milhões de reais [...]. Esse valor dá um orçamento e 
meio da habitação do ano que vem, não é 1, mas 1 e meio, valor vultoso.”. SÃO PAULO 
(Município). Câmara Municipal. Processo referente ao Projeto de Lei 01-656/2001. São Paulo, 
2001, p. 51. 
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de priorização da construção da ponte e das unidades habitacionais foi aprovada 

pelo grupo gestor participativo em sua primeira reunião, em março de 2003, e 

constou formalmente no suplemento ao prospecto da operação urbana para a 

primeira distribuição pública dentre o rol de prioridades de gasto dos recursos 

arrecadados57. Foi também na reunião do grupo gestor participativo que se 

definiu que a produção habitacional deveria ser direcionada prioritariamente às 

famílias da favela do Jardim Edith – comunidade que sofrido com a remoção de 

aproximadamente 10mil famílias durante o governo Maluf, na construção do 

primeiro trecho da Avenida Água Espraiada, e cujo terreno havia sido demarcado 

como ZEIS pela lei de 2001. 

Tanto a instituição de regras e instrumentos formais para a produção 

habitacional como a decisão de priorizar a construção de uma parcela inicial de 

habitações com os recursos dos primeiros leilões de CEPAC são histórias que 

demonstram que a incapacidade de produzir unidades habitacionais nessa 

primeira fase da operação não resultou de uma estratégia explícita de priorização 

exclusiva de obras icônicas para incentivar a “fórmula mágica”, como tem sido 

frequentemente arguido no debate. Embora EMURB tenha desenhado uma 

estratégia envolvendo obras icônicas para a atração do mercado, também 

buscou incorporar o componente social, ainda que de forma tímida. A ausência 

de produção habitacional nesse momento diz respeito mais centralmente às 

dinâmicas da própria política habitacional do período e aos entraves técnicos e 

jurídicos enfrentados pela burocracia do setor.  

Seguindo a orientação de governo à época, a produção habitacional da 

OUC Água Espraiada foi delegada pela empresa de desenvolvimento urbano à 

COHAB – empresa pública municipal de habitação. Ainda em 2003, a empresa 

começou a atuar no projeto da OUC, com enfoque no atendimento habitacional 

na ZEIS do Jardim Edith. Em dezembro daquele ano, foi contratado o Consórcio 

COBRAPE – Hagaplan e IEME Brasil para gerenciamento e execução do 

 
57 De acordo com o normativo da Comissão de Valores Mobiliários que rege as negociações de 
CEPAC (Instruçao CVM 401/2003), a realização de cada distribuição pública deve ser precedida 
da publicação de um suplemento ao prospecto inicial da operação urbana, no qual é indicada 
uma ou um conjunto de obras a serem financiadas com os recursos arrecadados por aquela 
distribuição. Trata-se de uma das regras que visam conferir segurança jurídica aos investidores 
dos títulos. 
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trabalho social (TS)58, com recursos da própria pasta de habitação. Embora esta 

pesquisa não tenha conseguido acesso aos dados do cadastro realizado 

naquele momento, entrevista com a coordenação do projeto em COHAB indica 

que foi realizado ao longo do início de 2004 o diagnóstico da área para 

dimensionamento do atendimento. 

No entanto, uma vez iniciadas as discussões internas em COHAB acerca 

da produção habitacional na Água Espraiada, surgiram dois desafios para a 

implementação das unidades, relacionados à própria dinâmica da política 

habitacional. Em primeiro lugar, ao analisar o terreno da ZEIS do Jardim Edith, 

surgiu para os técnicos de COHAB o dilema da questão fundiária para a 

produção habitacional naquela área. A gleba continha imóveis particulares, 

áreas pertencentes à PMSP e imóveis do Departamento de Estradas e Rodagem 

e da Fazenda do governo do estado.  

Diante da dificuldade que a desapropriação e regularização de lotes tão 

diversos impunha, visando assegurar a celeridade da produção habitacional para 

a comunidade do Jardim Edith, a presidência da COHAB teria apresentado nova 

diretriz: a realização de um chamamento público para contratação de empresa 

que ficaria responsável não apenas pela construção do empreendimento, mas 

também pela aquisição do terreno, que não mais precisava ser área de ZEIS59. 

Na perspectiva da área técnica, essa decisão trazia desafios para a atuação, 

devido à falta de experiência da empresa com essa modalidade de licitação. 

Seguindo essa nova estratégia, em abril de 2004, COHAB publicou o Edital de 

Concorrência Pública nº 009/2004. Contudo, o certame resultou deserto, uma 

vez que a única participante – a empreiteira Camargo Côrrea – foi 

desclassificada por problemas na documentação. 

 
58 Contrato COHAB nº 417/03. 
59Acerca das dificuldades para a implantação do conjunto habitacional na ZEIS do Jardim Edith, 
cabe considerar que esse terreno em particular consiste em um lote altamente valorizado devido 
à sua localização. Dessa forma, o interesse do mercado é frequentemente mencionado em 
trabalhos acadêmicos como um fator explicativo para a omissão governamental. Também foi 
trazido por diferentes entrevistados desta pesquisa. Portanto, não é possível exclui-lo como um 
fator para compreender os obstáculos no uso dessa ZEIS para a produção habitacional. Contudo, 
é preciso considerar, ao mesmo tempo, que à época COHAB era presidida por um político cuja 
base reside justamente no movimento de moradia. E conforme será discutido no próximo 
capítulo, se soma a isso os entraves jurídicos presentes para a regularização fundiária do terreno. 
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Nesse contexto, o segundo desafio veio do próprio tempo de governo e 

da priorização de ações mais centrais à agenda da pasta de habitação e com 

maior disponibilidade de recursos. Diante dos obstáculos jurídicos à realização 

dos conjuntos habitacionais na Água Espraiada e da aproximação do final do 

mandato da prefeita, tornava-se necessário para a Secretaria de Habitação, de 

forma geral, e para a empresa municipal de habitação, mais especificamente, 

direcionarem suas capacidades técnicas para a finalização de projetos mais 

prioritários à agenda e com maior disponibilidade de recursos nos poucos meses 

restantes. De acordo com técnico de COHAB entrevistado, houve diretrizes da 

presidência da empresa, à época sob a figura de Paulo Teixeira, para priorização 

do Programa Morar no Centro, em detrimento de outras ações em 

desenvolvimento, como os conjuntos de operação urbana. Assim, coube às 

assessorias e às áreas técnicas concentrarem suas equipes para essa 

demanda.  

Para além da centralidade das ações no centro da cidade na agenda 

habitacional do governo Suplicy, cabe também considerar a maior 

disponibilidade de recursos para sua implementação. O Morar no Centro contava 

não apenas com os recursos do Fundo Municipal de Habitação, como também 

linhas de financiamento do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) da 

Caixa Econômica Federal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Na operação urbana, por sua vez, até o final de 2004 foram realizados apenas 

dois leilões de CEPAC, que arrecadaram um total de R$ 35mi (valor base) para 

o caixa da operação – recursos ainda escassos diante da demanda das obras 

de viário e habitação. Nesse cenário, o projeto habitacional na Água Espraiada 

ficou paralisado no restante do governo Suplicy. 

A partir dessas narrativas, é possível observar que a não realização do 

componente habitacional nessa primeira fase de implementação da OUC Água 

Espraiada não foi fruto de uma estratégia deliberada de não realização de 

habitação. Ao contrário, a inclusão de instrumentos e regras formais para 

assegurar a habitação durante a elaboração do projeto, assim como a 

priorização de uma parcela das unidades habitacional já na implementação, 

foram estratégias importantes para assegurar o consenso em torno do projeto 

durante um governo de esquerda, com participação de setores conectados aos 
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movimentos de moradia e à comunidade profissional do planejamento urbano. 

No entanto, a implementação das obras, dentre as quais as habitações de 

interesse social, perpassa por dinâmicas da própria política e da política pública 

locais, como as prioridades das secretarias-fim em termos de agenda e de 

recursos disponíveis em comparação a outros territórios na cidade, os 

empecilhos técnicos e jurídicos a serem enfrentados pela burocracia e as 

capacidades técnicas e políticas disponíveis para tanto. Em outras palavras, as 

decisões sobre o que será implementado ou não nas operações urbanas (e na 

cidade, de forma geral) perpassam por cálculos e preferências das próprias 

burocracias envolvidas. A omissão na produção do componente social não 

representa, necessariamente, uma evidência da captura do Estado. Ao contrário, 

também é fruto da fragmentação e heterogeneidade dos interesses estatais. 
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∙∙4∙∙ 

Novos improvisos e seus efeitos sobre a produção do território 

 

 

 

 

 

Nesse capítulo damos prosseguimento à análise da trajetória da 

Operação Água Espraiada, focando a segunda e a terceira fases da sua 

implementação. O capítulo se desenvolve através da apresentação de cenas de 

políticas que nos permitem iluminar os papeis do Estado, das instituições 

constituídas, das decisões de governo e das burocracias envolvidas, na 

conformação do que denomino de improvisação da implementação, atravessada 

por diversos fluxos políticos e de políticas.  

 

Segunda fase: Governos Serra-Kassab (PSDB, 2005-2006; PFL 2006-2007; 

DEM 2007-2011 e PSD 2011-2012) 

 

Cena 2: A aterrissagem de fluxos de recurso estaduais e da Lava-Jato na 

operação urbana 

Embora a produção da ponte estaiada durante os primeiros anos da 

operação urbana tenha sido impulsionada por uma tentativa da diretoria da 

empresa de desenvolvimento urbano de atrair o mercado imobiliário para a 

região, essa forma de pensar a operação urbana a partir dos preceitos do 

urbanismo internacional não teve continuidade após a troca de governo. A perda 

eleitoral de Marta Suplicy e a vitória de José Serra (PSDB) marcou o início de 

um período de oito anos de um governo de centro-direita a frente da cidade. Sob 

essa nova conjuntura, a EMURB e a própria secretaria de desenvolvimento 

urbano voltaram a ser comandadas por indivíduos ligados às redes das escolas 

de engenharia (e não mais de arquitetura) e ao setor de infraestrutura e obras 
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viárias da cidade. Assim, embora o componente viário tenha mantido sua 

centralidade na produção das operações urbanas, a lógica política que explica 

esse resultado sofreu uma transformação importante na nova administração. 

Não se tratava mais somente de uma questão de atratividade imobiliária, mas da 

própria centralidade das obras públicas e das empreiteiras na produção da 

política nacional, em um contexto de esquemas de corrupção multi-escalares. 

Um primeiro sinal dessa mudança na lógica de produção da operação 

Água Espraiada foi a suspensão das obras da ponte estaiada por Serra e seu 

secretário de infraestrutura e obras, para tratativas com a empreiteira contratada 

para alteração do projeto e adoção de uma solução de engenharia de menor 

custo. Segundo as notícias veiculadas à época, o novo prefeito considerava 

“faustoso” o custo da obra contratada pela administração anterior, e observava 

com desconfiança o contrato60. Afinal, sob a lógica tradicional da licitação por 

menor preço de obras de pontes e viadutos na cidade, a contratação de um 

projeto de maior custo por razões estéticas não é justificável. Apesar da 

paralisação da obra durante alguns meses para renegociação, o projeto original 

com formato estaiado acabou sendo retomado, devido à impossibilidade jurídica 

de alteração do contrato com a empreiteira responsável e pelo alto valor das 

multas impostas ao Poder Público pela suspensão do contrato.61 

Mas as principais mudanças na lógica de produção da operação urbana 

ocorreriam nos anos seguintes. A vitória eleitoral de Serra para prefeito em 2004 

marcou não apenas uma mudança na orientação política municipal, mas 

representou uma janela de alinhamento partidário entre prefeitura e governo do 

estado, uma vez que o cargo era então ocupado pelo também PSDBista, Geraldo 

Alckmin. Com a eleição de Serra a governador do estado em 2006 e a assunção 

da prefeitura por seu vice, Gilberto Kassab, esse alinhamento teria continuidade 

ao longo de todo o período. Nesse contexto, convênios e parcerias começaram 

a ser firmados entre as agências estaduais e municipais em diversos setores de 

 
60 Atraso na ponte estaiada custa R$ 2,2 mi. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 setembro 
2007. Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,atraso-na-ponte-estaiada-
custa-r-2-2-mi,56472. Acesso em: 20 set. 2020. 
61 De acordo com a matéria de jornal citada na N.R. anterior, a multa pela suspensão do contrato 
alcançou valor superior a R$ 2mi (valor-base). Uma vez retomada as obras, no entanto, as atas 
do Grupo Gestor da OUCAE indicam que foram realizados aportes orçamentários para sua 
conclusão (vide N.R. 49). 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,atraso-na-ponte-estaiada-custa-r-2-2-mi,56472
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,atraso-na-ponte-estaiada-custa-r-2-2-mi,56472


110 
 

política. No setor de obras e infraestrutura, a partir desse mesmo ano, a empresa 

estadual de desenvolvimento rodoviário, DERSA S.A., passou a firmar uma série 

de convênios com a Prefeitura de São Paulo para intervenções em vias urbanas 

que fazem interseção com rodovias paulistas. Essas obras compunham o 

programa do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo (SVE), que 

incluía: a adequação viária da Marginal Tietê; o Complexo Viário Jacu Pêssego; 

as interligações viárias das Avenidas Cruzeiro do Sul e Sena Madureira; o 

Córrego Ponte Baixa e, finalmente, as extensões das avenidas Chucri Zaidan e 

Água Espraiada (atual Roberto Marinho), ambas do programa da Operação 

Urbana Água Espraiada. Apenas para esta última, o convênio firmado alcançou 

aporte estadual de R$ 625mi (valor-base)62. 

Em função dos convênios com o governo do estado, o processo relativo 

aos estudos e projetos para a avenida Roberto Marinho (bem como as demais 

obras acima mencionadas) foram transferidos para a Dersa. Coube a empresa 

atualizar os estudos de engenharia, rever as soluções previamente adotadas 

pelas áreas técnicas dos órgãos municipais e gerenciar os procedimentos 

licitatórios63. 

A reunião de todos esses projetos em um único órgão da administração 

indireta estadual possibilitou que fossem incluídos nas práticas já estruturadas 

de corrupção e beneficiamento das empresas líder do setor de obras públicas. 

De acordo com as investigações do Ministério Público Federal (MPF) no 

processo que ficou conhecido como a “Lava-Jato Paulista”, ainda em 2004, com 

o início do processo de licitação da grandiosa obra do Trecho Sul do Rodoanel, 

teve início na cúpula da DERSA um esquema de ajuste prévio e cartel com 

grandes empreiteiras, em troca de pagamento de propina sobre percentual 

 
62SÃO PAULO (Estado). Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
de 2008 e 2007 da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, São Paulo 14 abr. 2009. Caderno Empresarial, v. 119, n. 69, p. 31. 
63 De acordo com a apresentação do então Secretário de SIURB, Elton Santa Fé Zacarias, na 
audiência pública do PL de alteração da lei da OUC-AE: “Ao longo do tempo esse processo foi 
transferido para a Dersa por força de convênios anteriores assinados. A Dersa realizou os 
primeiros estudos de engenharia e a solução final foi a construção de um conjunto de dois túneis 
com a extensão de aproximadamente dois quilômetros, a urbanização de todo o conjunto das 
moradias precárias na forma de um parque de aproximadamente 600 mil metros quadrados e a 
construção de vias parque laterais que não se comunicam com a Rodovia dos Imigrantes.”. SÃO 
PAULO (Município). Câmara Municipal. Processo referente ao Projeto de Lei 01-0025/2011. São 
Paulo, 2011, p. 199. 
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fixado do valor das medições. Os agentes públicos encaminhavam às 

empreiteiras material sigiloso sobre o empreendimento, cabendo a elas ajustar 

entre si a divisão de mercado, escolhas dos lotes e propostas de cobertura. Uma 

vez aberta a licitação, cabia a esses mesmos agentes públicos inabilitar as 

demais empresas que tentassem participar do certame. Em troca da propina, as 

empresas eram contempladas na divisão dos lotes da licitação e era assegurada 

a assinatura de termos aditivos ao longo da execução do contrato, permitindo o 

superfaturamento. Segundo as investigações, o esquema levou ao aumento de 

aproximadamente 10% no valor das obras.64. 

A princípio, teriam sido reunidas pela diretoria de engenharia da estatal 

as cinco maiores empreiteiras nacionais – Andrade Gutierrez; Camargo Correa; 

OAS; Odebrecht e Queiroz Galvão. Nos meses subsequentes, teriam se juntado 

também a CR Almeida; Constran; Galvão Engenharia; Mendes Júnior e Serveng. 

Ao final, o esquema teria envolvido ainda outras 14 empresas, além da 

presidência e diretoria da DERSA e da presidência da EMURB no período. 

Com a transferência dos demais projetos do Sistema Viário Estratégico 

Metropolitano para a DERSA, o conluio estruturado para a obra do Rodoanel 

passou a incorporá-los a partir de 2008. Assim, os convênios firmados entre 

estado e município possibilitaram a produção de um grande “acordo de mercado” 

para as principais obras viárias paulistas do período. Segundo investigações do 

MPF, parte das verbas de propina seriam destinadas à campanha de Kassab à 

Prefeitura em 2008. Nesse contexto, as obras do SVE – e, em particular, a 

extensão da Avenida Roberto Marinho – passam a ser incluídas no rol de 

prioridades municipais. Já na campanha de Kassab as obras do SVE passaram 

a constar de seu programa de governo. No documento, o candidato também 

reforçava o comprometimento de sua gestão com o aumento da arrecadação por 

venda de CEPACs na OUCAE. Posteriormente, a obra passou a compor também 

o plano plurianual e o plano de metas elaborado pela gestão em 2012. 

Com a transferência do processo para a DERSA e imerso nessas teias de 

relações entre o setor de obras públicas e a estatal, o projeto de extensão da 

Avenida Roberto Marinho passa por duas importantes alterações que afetam de 

 
64 Os fatos constam da denúncia apresentada em 21 de março de 2018 pelo Ministério Público 
Federal nos autos do Ação Penal nº 0002176-18.2017.403.6181, que tramita no TRF-3. 
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forma importante a trajetória futura da operação urbana: uma em relação à 

concepção do projeto e outra em relação ao formato da licitação. Em relação à 

primeira, foram estudadas três novas soluções de engenharia para o traçado da 

Avenida. Primeiro, contemplou-se a manutenção da construção de avenida 

expressa, com um túnel com cerca de 700 metros para ligação com a rodovia 

dos Imigrantes. Contudo, sob o argumento de “evitar a fragmentação urbana 

gerada por uma via expressa do porte proposto”, o setor de engenharia da 

empresa passou a propor a implantação da via em formato de túnel (EMURB, 

2003). Assim, a segunda alternativa apresentada contemplava a construção de 

túnel ao longo de todo o traçado, com 3600 metros de comprimento. Contudo, a 

dimensão física desse projeto o tornaria inviável tanto do ponto de vista dos 

impactos urbanísticos, ambientais e sociais como do financeiro. Assim, foi 

formulada e adotada uma terceira proposta, com alteração do traçado do túnel 

para reduzir o comprimento a 2350 metros. Dessa forma, o projeto se torna muito 

mais ambicioso e seu orçamento alcança valor muito superior – se em 2004 o 

primeiro prospecto da operação urbana estimava o custo total das obras em R$ 

1,1bi, a nova proposta já era orçada em R$1,6bi apenas para o túnel, alcançando 

um total de R$2,1bi considerando o parque e as habitações de interesse social 

incorporadas, como será discutido a seguir. 

Uma vez alterado o projeto no nível estadual, os órgãos do governo local 

decidiram alterar também o formato da licitação. Até então, discutia-se no interior 

da Secretaria de Infraestrutura a licitação e realização do projeto de extensão 

por trechos. A primeira etapa seria o projeto que ficou conhecido como 

“Puxadinho”, que compreendia a extensão a partir da altura da Avenida Lino de 

Moraes Leme – onde se encerrava o trecho construído no governo Maluf– até a 

Avenida Pedro Bueno, tendo sido incluída a construção de um viaduto na 

Avenida Santo Amaro. Os preparativos para a publicação do edital dessa 

licitação já vinham sendo realizados e, inclusive, já teriam sido encaminhados 

para exame do TCM, segundo as informações prestadas pelos representantes 

do órgão no Grupo Gestor65. Contudo, após a decisão de modificar o projeto e 

em meio aos acordos entre DERSA, EMURB e as empreiteiras envolvidas, 

optou-se por realizar a licitação e a execução de todo o traçado da Avenida de 

 
65 Apresentação da 13ª Reunião Ordinária do GG-OUCAE. 
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uma só vez. Para tanto, a contratação foi dividida em quatro lotes com valores 

de aproximadamente R$500mi cada, compreendendo trechos do túnel, 

construção de vias locais, áreas verdes e habitações de interesse social, como 

será discutido na próxima seção.  

Do ponto de vista do setor de obras públicas, esse formato de licitação 

apresentava a grande vantagem de possibilitar a contratação imediata de 

diferentes consórcios para os diferentes lotes da obra, sem necessidade de 

aguardar a realização de trechos sequenciados. A rapidez do procedimento e a 

restrição da concorrência foram reforçados, ainda, pela adoção por EMURB de 

um procedimento de pré-qualificação para seleção das empresas, com restrição 

da participação na concorrência pelos lotes apenas àquelas que haviam sido 

pré-qualificadas. Essas alterações procedimentais da licitação em conjunto com 

a ampliação do escopo do contrato, portanto, foram paulatinamente 

possibilitando a estruturação dos acordos e a intermediação de interesses entre 

empresas e atores públicos no desenvolvimento das obras viárias. 

Essas alterações no projeto da avenida levaram, inclusive, a alteração da 

lei da Operação Urbana Água Espraiada em 2011. De acordo com burocratas da 

empresa de desenvolvimento urbano (agora denominada “SP-Urbanismo”) 

entrevistados, a partir de análises do Tribunal de Contas Municipal e de 

discussões no âmbito do grupo gestor participativo da operação urbana, o corpo 

técnico passou a considerar necessário o encaminhamento de alteração da lei 

original da operação à Câmara dos Vereadores, para inclusão das novas 

diretrizes da obra no texto. O principal motivo residia no fato de que um trecho 

do novo túnel proposto se encontrava fora do perímetro da operação urbana, de 

forma que havia divergências sobre a possibilidade jurídica da obra ser 

financiada com recursos da operação urbana. A aprovação do projeto de 

alteração da lei em 2011 conferiu legitimidade formal ao papel desempenhado 

pelo instrumento na administração Kassab.66 

 
66Em 2011, o Partido dos Trabalhadores ingressou no TJ-SP com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade contra a alteração legal promovida pelo governo Kassab (ADIn nº 0001252-
24.2012.8.26.0000). A ação foi julgada parcialmente procedente em 2020 pelo STF, que 
considerou que a obra do túnel localizada em área externa ao perímetro da operação urbana não 
poderia ser financiada com recursos da operação urbana. 
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Essas narrativas sobre a aterrissagem de fluxos de recursos e política 

advindos da DERSA e da Lava-Jato durante o governo Kassab e seus impactos 

sobre a operação urbana levantam provocações importantes acerca de como 

prioridades e diretrizes de uso dos recursos das operações urbanas são 

definidas. Embora durante o governo Marta o alto escalão da empresa de 

desenvolvimento urbano compartilhasse certas ideias acerca do papel das 

operações urbanas na cidade e a importância do uso da arquitetura como forma 

de atração do mercado imobiliário, esse ideário não parece ter tido continuidade 

nos governos seguintes. Embora a produção de grandes obras viárias tenha 

permanecido central na produção da operação urbana, esse resultado não pode 

ser explicado pela existência de uma diretriz institucional explícita e pela 

existência de um arranjo institucional que permite que implementá-la de forma 

linear. Ao contrário, as decisões sobre o que fazer na Água Espraiada nesse 

momento refletem dinâmicas políticas multi-escalares, relacionadas aos 

alinhamentos político-partidários entre níveis de governo e a formação de 

grandes esquemas de corrupção de escala nacional e que envolvem estratégias 

de financiamento de campanha dos partidos políticos. Em outras palavras, não 

se trata de uma política produzida pelas operações urbanas. Ao contrário, trata-

se da mobilização das operações urbanas por dinâmicas políticas mais amplas 

que a própria escala urbana, mas que para aterrissar no território, se valem dos 

instrumentos disponíveis nessa escala para se materializar. 

 

Cena 3: O início da produção de HIS 

Muito embora o esquema de corrupção e financiamento de campanha 

durante o governo Kassab tenha fortalecido a centralidade do componente viário 

na operação urbana Água Espraiada, não se pode ignorar que também nesse 

momento, pela primeira vez, recursos de operação urbana começaram a ser 

aplicados em projetos de habitação de interesse social para a população 

moradora de favelas no perímetro. Conforme observado na fase anterior, nem 

mesmo um governo de esquerda fortemente comprometido com os movimentos 

de moradia na cidade e com a pauta habitacional, como o governo Suplicy, havia 

direcionado recursos das OUCs para habitação. 
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Ainda no final do primeiro governo Kassab, em meados de 2007, teve 

início a desapropriação das primeiras cinco áreas para a produção de HIS com 

recursos do caixa da OUC. Até o final do segundo governo, em 2012, seriam 

contratados os projetos executivos e obras de seis empreendimentos 

habitacionais para essas terras: Jardim Edith I (252 UHs; creche; restaurante-

escola e UBS); Jardim Edith II (68 UHs); Gutemberg (19 UHs); Iguaçu (19 UHs); 

Corruíras (244 UHs) e Estevão Baião67 (300 UHs). 

 

Figura 8: Primeiros conjuntos habitacionais da OUC Água Espraiada 

 

Na linha superior: conjunto habitacional Corruíras (esquerda) e Jardim Edith II (direita). Abaixo: 

Jardim Edith I (esquerda) e Gutemberg (1), Iguaçu(2) e Estevão Baião(3). 

Fotos: Daniel Ducci; SEHAB; Nelson Kon; Marcos Boldarini. 

 

Em meados do segundo governo Kassab, o avanço nos projetos da Via 

Parque e do túnel e a consequente necessidade de remover grande parte das 

favelas da região localizadas às margens do córrego para essas intervenções 

motivou o início da discussão sobre um projeto habitacional mais amplo para as 

 
67 Até o momento da escrita deste trabalho, o conjunto habitacional Estevão Baião ainda não 
havia sido entregue, devido a problemas e atrasos no contrato de construção. Em janeiro de 
2021, sua construção encontra-se em fase final, com entrega estimada para março de 2021. Os 
conjuntos Jardim Edith I, Corruíras; Gutemberg e Iguaçu foram entregues em 2013, e o conjunto 
Jardim Edith II em 2017. 
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favelas da Água Espraiada. Até o final no mandato, seriam contratados projetos 

arquitetônicos para a produção de aproximadamente 10mil UHs, das quais 4mil 

foram inseridas na licitação da Via Parque e túnel, de forma que sua construção 

seria realizada pelas empreiteiras a serem contratadas para as obras viárias e 

pagas com recursos da OUCAE. As 6mil unidades restantes seriam financiadas 

com recursos de CDHU, a partir de convênio firmado entre a secretaria municipal 

e a empresa pública estadual68. 

Também foram emitidos Decretos de Interesse Social e de Utilidade 

Pública para 65 áreas, sendo ajuizadas ações de desapropriação para pelo 

menos 47 dessas áreas até o final do mandato69. Com isso, teve início de forma 

inédita a formação de um banco de terras públicas para a produção de HIS em 

perímetro de operação urbana, financiado exclusivamente com os recursos 

arrecadados com a venda de CEPACs. Até dezembro de 2012, haviam sido 

gastos aproximadamente R$ 120,5mi (em valor corrente) com terrenos para 

habitação. 

 

Figura 9: Planta do projeto da Via Parque, Parque Linear e HIS do setor Jabaquara-
Americanópolis 

Fonte: SP-Urbanismo, 2016 

 

Cabe ainda mencionar que, a partir de 2012, a pedidos de SEHAB em 

reunião do grupo gestor participativo da operação urbana70, os gastos com 

 
68 Termo de Cooperação Técnica 9.00.00.00/3.00.00.00/0206/10 São Paulo Urbanismo  
SEHAB Execução da “Via Parque”. 
69 Informações apresentadas na 28ª reunião ordinária do GG-OUCAE. 
70 26ª reunião ordinária do GG-OUCAE. 
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gerenciamento técnico e social das HIS, assim como o pagamento de aluguel 

social71 para as famílias removidas72 por situação de risco (como incêndios ou 

desabamentos) ou por frentes de obra da operação urbana passaram a ser 

financiados com os recursos da operação urbana, resultando em despesas 

semestrais de aproximadamente R$ 5mi, segundo estimativas da secretaria. 

Todos esses resultados representam contrapontos às explicações 

vigentes na literatura sobre as operações urbanas, de forma que é preciso 

compreender seus processos de produção. Afinal, se as OUCs operassem como 

fórmulas mágicas apenas, não seria esperada a aplicação de recursos de 

CEPAC na formação de um banco de terras para HIS; na construção de novos 

empreendimentos habitacionais e em pagamentos de auxílio aluguel para 

famílias de baixa renda afetadas por situações de risco. Especialmente sob um 

governo de centro-direita, com redes fortemente vinculadas aos setores da 

incorporação e da construção civil e, portanto, muito poroso às demandas 

desses grupos.  

Esses resultados não podem ser explicados por um processo único, mas 

resultam de dinâmicas diferentes, emaranhadas e improvisadas. Nos trechos a 

seguir, iremos destacar os dois processos principais identificados por essa 

pesquisa: a atuação de burocratas empreendedores de política na busca pela 

expansão das fontes de recurso para programas habitacionais e a judicialização 

da política por representantes de moradores de favela. 

 

(i) O papel dos burocratas empreendedores de programas habitacionais 

Durante as administrações Serra-Kassab, a coordenação dos programas 

de habitação de interesse social em São Paulo foi centralizada sob a Secretaria 

de Habitação, mais especificamente, na Superintendência de Habitação Popular 

 
71 A política do aluguel social ou bolsa aluguel consiste em um programa de auxílio financeiro 
prestado pela prefeitura às famílias removidas por frente de obras públicas, situações de risco 
ou ações de HABI/SEHAB. Vide N.R. 76. 
72 Segundo dados de SEHAB, até dezembro de 2012, havia 1.231 famílias da Água Espraiada 
em atendimento de auxílio aluguel. Por decisão do Conselho Municipal de Habitação, o valor 
mensal do auxílio é de R$ 300,00. Cabe ressaltar que, para as 272 famílias do Jd. Edith, devido 
à decisão judicial, o valor do auxílio passou a ser de R$ 500,00. 
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(HABI)73. O comando dessa agência foi assumido por uma burocrata em 

particular, com um perfil técnico-político, cuja trajetória de longa data na 

administração municipal e em programas habitacionais, especialmente em 

projetos de urbanização de favelas, lhe conferiram uma grande capacidade 

técnica e capital social – particularmente em meio às redes do PSDB – tornando-

a uma figura notória na trajetória da política habitacional da cidade e uma 

importante empreendedora de políticas desse setor. 

Ao assumir o cargo em 2005, a Superintendente considerava que um dos 

principais desafios para a gestão da política habitacional na cidade consistia em 

“encontrar os caminhos do dinheiro” para que os programas planejados 

pudessem ser viabilizados, implantados e continuados pelas administrações 

seguintes. Em sua visão, esse desafio perpassava pela construção de diretrizes 

e soluções de política pública capazes de “ganhar as autoridades que definem 

os recursos”, construindo uma narrativa que conferisse ao projeto legitimidade 

política, especialmente no interior do gabinete do prefeito – que, tanto no caso 

do Serra como do Kassab, não tinham na agenda habitacional uma pauta 

prioritária de seus programas de governo. Também considerava fundamental a 

construção de capacidades técnicas e políticas para institucionalizar e assegurar 

a continuidade dos projetos e fluxos de recursos, tais como a produção de dados 

que embasassem e justificassem os projetos; a capacitação das equipes de 

técnicos para que pudessem “trabalhar no convencimento de novos políticos” 

que assumissem a prefeitura e as secretarias; assim como o estabelecimento de 

relações de diálogo e troca com as comunidades de favelas afetadas, 

assegurando seu engajamento e participação. 

Uma das estratégias adotadas pela Superintendência para lidar com os 

dilemas orçamentário e de legitimidade política foi a construção de programas 

integrados com outros setores e projetos que dispunham de fluxos de recurso 

sobressalentes e apoio governamental. Conforme apresentado na primeira 

 
73De acordo com Marques, Pulhez e Pagin (2018, p. 146), desde a redemocratização em 88, a 
política municipal de habitação tem sido conduzida por três agências municipais – a empresa 
pública municipal de habitação (COHAB); a Superintendência de Habitação Popular (HABI) e o 
Departamento de Regularização de Parcelamento do Solo (RESOLO), sendo esses dois últimos 
subordinados à SEHAB – e por uma agência estadual – a empresa pública estadual de habitação 
(CDHU). Ao longo dos diferentes governos, essas quatro agências apresentaram diferentes 
níveis de capacidade técnica e política e diferentes graus de centralização ou articulação na 
elaboração, coordenação e implementação dos programas habitacionais. 
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seção desse capítulo, uma das principais ações de SEHAB residiu na articulação 

com o setor de saneamento, resultando na criação do Fundo Municipal de 

Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI) e na orientação da política 

habitacional para a urbanização de favelas localizadas em áreas de fundo de 

vale, córregos e outras áreas de risco social e ambiental, valendo-se do layer 

das bacias hidrográficas como unidade de legibilidade do território e 

planejamento das ações habitacionais. Também aqui a capacidade de 

articulação da Superintendente com a empresa estadual de saneamento, a 

SABESP, devido à experiência prévia no Programa Guarapiranga e a rede lá 

construída parece ter figurado como uma engrenagem central na construção das 

novas diretrizes da política. Em sua percepção, a articulação entre as políticas 

de saneamento e habitação e a construção de uma narrativa política de que a 

política habitacional é também questão de saúde pública e preservação 

ambiental foi chave para a obtenção de apoio político no gabinete do prefeito 

ainda sob o mandato de José Serra, cuja agenda tinha em temas de saneamento 

e saúde pública alguns de seus eixos centrais. Assim, quando Kassab assumiu 

a prefeitura, na percepção da Superintendência, a política habitacional já se 

encontrava mais fortalecida perante o gabinete, especialmente após o início das 

primeiras intervenções em favelas, como o projeto de urbanização em 

Paraisópolis, que já se encontrava na fase de implementação. 

Diante do sucesso dessa primeira estratégia, uma segunda ação da 

Superintendência para abrir os “caminhos do dinheiro” consistiu na mobilização 

dos recursos das operações urbanas Água Espraiada e Faria Lima para a 

execução de projetos de urbanização e favelas nesses perímetros. De acordo 

com a Superintendente, até então ainda não haviam sido empregados recursos 

das OUCs em projetos habitacionais, de forma que era preciso convencer o 

prefeito, secretário e os grupos gestores participativos das operações urbanas 

acerca dos projetos de urbanização de HABI para esses perímetros. 

Entre 2008 e 2009, teve início a elaboração de dois “projetos-piloto” de 

urbanização de favelas em perímetros de operação urbana: na Faria Lima, foi 

priorizada a ação na ZEIS da comunidade do Real Parque e na Água Espraiada, 

foram retomadas as ações na ZEIS do Jardim Edith, além da construção de 

empreendimentos em outros quatro terrenos desapropriados no mesmo ano pela 
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prefeitura com recursos da operação urbana. Conforme será discutido a seguir, 

a priorização dessas comunidades, especialmente do Jardim Edith, também foi 

fortemente influenciada pela organização e mobilização dessas comunidades 

em torno do direito a permanecer nos territórios e a consequente judicialização 

das operações urbanas a partir dos conflitos com o Poder Executivo. 

Esses dois projetos representaram para HABI mais uma oportunidade de 

aplicar e aprimorar as ideias e instrumentos que estavam orientando, de forma 

mais ampla, a política de urbanização de favelas no município e a estratégia de 

legitimação política dos programas de HABI perante o alto Executivo. Merece 

destaque a aplicação do paradigma da arquitetura modernista, de alto padrão e 

com projetos elaborados por escritórios de arquitetura renomados. O projeto 

para a ZEIS do Jardim Edith, em particular, foi elaborado por um dos mais 

célebres escritórios de arquitetura e urbanismo de São Paulo, tendo conquistado 

prêmios nacionais e internacionais, além de ter sido destaque nas exposições 

de diversas bienais de arquitetura pelo mundo.  

Essa característica se tornou uma das marcas de identificação dos 

programas habitacionais sob essa administração, compondo o conjunto de 

ideias empreendidas pela Superintendência que foram estratégicas para a 

conquista do apoio político na superior administração sob aquela conjuntura. Na 

visão da Superintendente, a aplicação desse paradigma arquitetônico gerou 

apoio dos programas também no meio acadêmico global, mais especificamente 

dentre universidades norte-americanas, como as faculdades de arquitetura das 

universidades de Harvard e Columbia, que firmaram programas de colaboração 

e intercâmbio com a Secretaria de Habitação, para que seus alunos atuassem 

em alguns dos projetos de urbanização de favelas paulistanos.74 

A partir do final de 2009 e início de 2010, com a retomada à nível municipal 

do projeto da Via Parque e do túnel da Avenida Água Espraiada por SIURB e 

 
74 Apesar da articulação de HABI com universidades e escolas de arquitetura estrangeiras, cabe 
mencionar que, no debate acadêmico da arquitetura e urbanismo nacional, a política de 
urbanização de favelas do governo Kassab é um assunto controverso. Diversos trabalhos 
apontam críticas à construção de novos empreendimentos com remoção da favela e barracos e 
à ideologia do embelezamento urbano. Embora não faça parte do escopo deste trabalho entrar 
no debate da arquitetura e urbanismo acerca dos modelos de política habitacional, cabe destacar 
que esse debate se relaciona com divergências de linhas teóricas adotadas nas duas maiores 
escolas de arquitetura de São Paulo: da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da 
Universidade de São Paulo. 
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SP-Urbanismo, teve início a discussão acerca das remoções de favelas 

necessárias a essas intervenções. Estimava-se uma demanda habitacional 

superior a 8mil famílias ao longo do córrego da região. O surgimento desse 

“problema” na agenda municipal abriu mais uma janela de oportunidade para 

HABI e SEHAB barganharem recursos da operação urbana para sua política de 

urbanização de favelas.  

Devido aos aprendizados acumulados com as ações já desenvolvidas no 

âmbito do programa de urbanização de favelas e dos primeiros projetos em 

operações urbanas; das redes e articulações costuradas ao longo dessas 

primeiras ações; do desenvolvimento de capacidades técnicas e políticas no 

interior da Secretaria de Habitação e do apoio político angariado pela pasta no 

interior do governo, HABI e SEHAB se encontravam mais equipadas e 

fortalecidas para empreender sua agenda, barganhar recursos, executar ações 

com maior velocidade em relação às outras pastas e institucionalizar a habitação 

social nos caminhos do dinheiro da operação urbana. 

Assim, com o início das discussões sobre o projeto da Via Parque e do 

túnel, as Secretarias de Infraestrutura e Verde e Meio Ambiente convidaram a 

Secretaria de Habitação para integrar as reuniões de elaboração. Na visão da 

Superintendente de HABI, a articulação prévia com os secretários de ambas as 

pastas, particularmente com o então secretário de infraestrutura, que havia 

ocupado o posto de secretário de habitação durante os primeiros anos do 

governo, foi um fator importante para essa integração na fase de elaboração da 

intervenção. O resultado, encarado como uma experiência bem sucedida de 

integração intersetorial pela burocracia, foi o planejamento da produção de 

aproximadamente 10mil unidades habitacionais para os setores Jabaquara e 

Americanópolis da operação urbana. Desse total, 40% das unidades planejadas 

(4mil UHs) foram inclusas no pacote da licitação do viário e do parque, o que 

deveria assegurar seu pagamento com os recursos da operação e sua execução 

pelas empreiteiras investidas nos acordos da Lava-Jato Paulista. 

O uso de recursos da operação urbana para pagamento de apenas uma 

parcela das unidades habitacionais necessárias para o atendimento das famílias 

às margens do córrego foi aceito nas negociações por SEHAB, uma vez que as 

6mil unidades restantes seriam financiadas em sede do convênio da secretaria 
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com a empresa estadual de habitação, a CDHU. Essa mobilização da operação 

urbana pelas burocracias como uma fonte de recurso adicional para a 

viabilização de projetos no território (e não como um grande projeto urbano para 

a produção da cidade) nos auxilia a compreender o porquê da ausência de um 

conflito de interesses direcionado a o que a operação urbana deve ser e fazer. 

Assim como a burocracia habitacional, as outras pastas também desenvolveram 

estratégias próprias para complementar os recursos faltantes para os seus 

projetos, barganhando o uso dos recursos de CEPAC a depender a 

disponibilidade ou não de fontes alternativas. Em síntese, sob o prisma das 

operações urbanas, nos parece razoável assumir que as políticas vão sendo 

produzidas à medida e que são viabilizadas financeiramente – ou ainda, as 

políticas seguem o dinheiro, e não o contrário. 

Além de amarrar a construção das novas unidades habitacionais com a 

produção do viário e assegurar o fluxo de recursos da operação urbana para a 

produção habitacional, o segundo avanço conquistado por SEHAB nesse 

momento residiu no uso de recursos da operação urbana para compra de um 

banco de terras para a produção habitacional no perímetro, no momento anterior 

à produção do viário e à valorização imobiliária da região. 

Antes mesmo da submissão do projeto de alteração da lei da operação 

urbana para a aprovação das mudanças nos planos da extensão da Avenida 

Água Espraiada com o acréscimo da Via Parque e do túnel, a Superintendência 

de HABI teria buscado a burocracia de SP-Urbanismo para formular soluções 

conjuntas acerca de como liberar as terras para a construção do novo parque 

habitacional na região. Na percepção tanto da Superintendência de HABI, como 

de burocratas da secretaria de habitação e da empresa de desenvolvimento 

urbano, a construção de uma articulação entre as duas agências teria sido 

azeitada naquele momento devido à atuação da coordenadora da OUCAE no 

interior de SP-Urbanismo. A presença dessa burocrata, em particular, se tornou 

um facilitador importante do diálogo, uma vez que, além de sua formação 

acadêmica em arquitetura, havia trabalhado em HABI/SEHAB durante um 

período longo de sua carreira no setor público, de forma que era percebida como 

uma entusiasta do programa habitacional. 
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Esse diálogo resultou na realização, ainda em 2009, de um mutirão de 

burocratas de SEHAB e SP-Urbanismo para prospecção de áreas passíveis de 

declaração de interesse social para construção dos empreendimentos 

habitacionais. Para essa ação, foram seguidas as diretrizes iniciais do projeto da 

operação no sentido de privilegiar terrenos de pequeno e médio porte, 

espalhados pelo território para construção de edifícios integrados à vizinhança. 

Até o final do governo Kassab, seriam identificadas e declaradas de interesse 

social mais de 60 áreas nos dois setores da operação urbana, cujas 

desapropriações seriam pagas pelo caixa da OUC. 

O terceiro avanço promovido por SEHAB no sentido de institucionalizar o 

projeto habitacional no plano de implementação da operação urbana residiu na 

realização de um cadastro habitacional amplo, digitalizado e vinculado com 

bases de dados abertas do município, com informações detalhadas das famílias 

beneficiárias do atendimento. O cadastro figurou como um instrumento 

importante para que HABI pudesse planejar suas ações a partir de dados 

concretos e, com isso, barganhar recursos a partir de um número fixo de 

atendimentos que deveriam ser garantidos. Também é importante destacar que, 

do ponto de vista das comunidades, a abertura dos dados do cadastramento 

também representava maior segurança acerca da garantia de atendimento 

habitacional definitivo.  

Essa iniciativa estava vinculada com a ação mais ampla de SEHAB de 

criação do Plano Municipal de Habitação (PMH) e desenvolvimento de um 

sistema digital de dados e informações para a habitação social na cidade, que 

em 2006 daria origem ao Habisp. Foi fruto de uma construção de política que se 

iniciou ainda em 2004, a partir da parceria firmada entre SEHAB e a organização 

internacional Cities Alliance75, para planejamento e criação de capacidades de 

gestão da política habitacional no município. Com base no diagnóstico resultante 

do acordo de cooperação técnica, em 2005 SEHAB contratou uma equipe de TI 

para o desenvolvimento de um sistema de dados e informações para subsídio 

da política habitacional que pudesse ser alimentado regularmente pelas equipes 

 
75 A Cities Alliance – Cities Without Slums é fruto de uma parceria entre cidades de mais de 20 
países membros, para desenvolvimento de estratégias visando a redução da pobreza urbana. 
Sua operação se dá a partir de um fundo gerido em parceria com o Escritório das Nações 
Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS). 
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técnicas do órgão e que também fosse user-friendly para o acesso de burocratas 

e do público externo76. 

O lançamento do Habisp permitiu à HABI experimentar novas formas de 

produzir dados sobre a demanda habitacional da cidade, que se tornavam mais 

seguros e confiáveis – tanto para a burocracia como para a população que 

esperava receber o benefício. Assim, foi no âmbito da Operação Água Espraiada 

que, pela primeira vez, a agência capacitou suas equipes de campo para a 

aplicação de um cadastro totalmente digitalizado, realizado não mais em fichas 

de papel, mas através de tablets e notebooks conectados à internet que 

armazenavam as informações coletadas diretamente no novo sistema. De 

acordo com a Superintendente, foi realizado o registro fotográfico de cada família 

em frente à residência e fotocópias de seus documentos, para embasar as 

informações alimentadas no sistema. 

Essa inovação no cadastramento também permitiu à agência criar novos 

dispositivos para garantia do atendimento habitacional às famílias e 

comunidades. Esses objetos compunham a estratégia de fortalecimento dos 

vínculos de confiança entre burocracia e beneficiários – seja para evitar protestos 

e mobilizações quando da realização de remoções ou para fortalecer o poder de 

reivindicação dos beneficiários perante o Poder Público. Para cada família 

cadastrada no Habisp foi entregue um “Cartão de Cadastro Familiar”, contendo 

os dados da família e sua vinculação ao programa da OUC Água Espraiada (vide 

figura abaixo). Assim, elas passavam a ter em mãos um objeto físico, na forma 

de um cartão plástico, que atestava e materializava seu direito a um atendimento 

habitacional futuro.  

 

 
76 O relatório da Cities Alliance sob a iniciativa de desenvolvimento do Habisp pode ser lido em: 
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/CA%20HABISP.pdf (Acesso em 10 de outubro de 
2020). 

https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/CA%20HABISP.pdf
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Figura 10: Cartão de Identificação de cadastro social e registros do processo de 
cadastramento digital 

 

Fonte: SEHAB 

 

A partir da realização do cadastro e da criação de informações concretas 

sobre a demanda habitacional, também se tornou possível para HABI reivindicar 

o pagamento de auxílio aluguel pela operação urbana para as famílias 

cadastradas removidas antes da provisão habitacional definitiva por situação de 

risco (como incêndios, desabamentos ou enchentes) ou por abertura de frente 

de obra. O benefício do auxílio-aluguel foi instituído no município pela Secretaria 

em 2009, e prevê recurso de atendimento de até R$ 300,00 para as famílias 

atingidas por remoção sob circunstâncias como obra, risco ou determinação 

judicial77. Contudo, os normativos municipais são bastante vagos em relação ao 

tempo de oferecimento do auxílio e acerca das condições de suspensão, não 

 
77 De acordo com Cunha (2019), a origem do programa de auxílio aluguel residiria no programa 
Bolsa Aluguel, criado em 2004 ainda sob o governo de Marta Suplicy. Nessa primeira versão, o 
programa tinha como objetivo atender as famílias afetadas por obras, sendo o valor do subsídio 
deduzido do pagamento do aluguel após a apresentação da documentação na Caixa Econômica 
Federal. Já em 2007, a administração Serra-Kassab criou o Programa Parceria Social, visando 
atender um público mais amplo que o governo anterior, como pessoas em situação de rua e 
vítimas de violência doméstica. O programa, no entanto, só seria implementado em 2009, sendo 
substituído nesse mesmo ano por uma nova política que passou a chamar “Ações para 
Habitação”. Por meio do normativo de lançamento do programa – Decreto Municipal 51.653/2010 
– foi estabelecido como objetivo o auxílio aos moradores removidos por obras públicas, 
determinação judicial ou intervenções de SEHAB/HABI. Contudo, segundo o autor, tanto o 
decreto como os demais normativos que regulamentam o programa não estabelecem 
parâmetros objetivos para sua aplicação, tais como critérios de vinculação do benefício com 
atendimento definitivo, tampouco estabelecem um processo administrativo para ingresso no 
programa. 
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prevendo sua vinculação a algum tipo de atendimento habitacional definitivo. 

Assim, o fato de, na operação urbana ter surgido uma prática informal de 

proteger as famílias cadastradas até o reassentamento definitivo representou 

uma inovação em relação à política habitacional no restante da cidade. 

Entre 2009 e 2012, o auxílio-aluguel foi pago às famílias removidas da 

operação urbana com recursos da própria SEHAB. Porém, em 2012, a partir do 

fortalecimento da interlocução entre SEHAB e SP-Urbanismo, foi solicitado ao 

grupo gestor a inclusão dos pagamentos mensais no fluxo de caixa da operação, 

o que foi aprovado por unanimidade. Além disso, visando assegurar que não 

houvesse descontinuidade nos pagamentos e fortalecer a confiança da 

comunidade no compromisso da administração em implantar o projeto, a 

Superintendência de HABI produziu um documento intitulado “Compromisso de 

Atendimento Habitacional”, assinado pessoalmente pela Superintendente e 

entregue a cada família. O documento assegurava o pagamento do auxílio até a 

conclusão das obras dos empreendimentos habitacionais, em troca da 

desocupação pacífica dos domicílios pelas famílias. Segundo a Superintendente 

e as equipes de trabalho social, o termo apenas foi produzido após realizações 

com a procuradoria de SEHAB que asseguraram as técnicas de sua validade 

jurídica. 

Uma última estratégia construída em HABI a partir do processo do 

cadastramento, com o intuito de fortalecer os vínculos com as comunidades 

afetadas pela operação, residiu na experimentação com um novo espaço 

participativo informal para moradores de favelas e seus representantes: o 

“Fórum de Lideranças”.  

Segundo o relato de uma das burocratas de HABI que coordenou o 

trabalho social na operação urbana, ao ingressarem nas comunidades as 

equipes diagnosticaram um forte desconhecimento da população acerca do 

instrumento das operações urbanas e o rol de direitos e obrigações nelas 

previstos. Diante desse cenário, buscaram identificar as lideranças de cada 

comunidade e realizaram um primeiro curso de capacitação, com especial 

enfoque na legislação das OUCs, trazendo inclusive pessoas envolvidas na 

criação do instrumento para oferecer palestras e tirar dúvidas da população. Em 

sua percepção, durante essa primeira interação entre burocratas e lideranças 
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comunitárias, teria ocorrido uma confluência dos interesses das burocracias de 

médio e baixo escalão envolvidas no TS e dos representantes das comunidades 

no sentido de criar um espaço onde houvesse uma troca contínua de 

informações entre ambos os lados. A partir de experiências anteriores em outros 

projetos de urbanização, como nas favelas de Paraisópolis e Heliópolis, as 

técnicas de HABI propuseram então o formato do Fórum de Lideranças. 

Contudo, ao contrário do que havia sido realizado na cidade até então, o fórum 

da operação Água Espraiada trazia uma inovação importante: foi proposta a 

realização de um fórum único para agregar todas as lideranças de comunidades 

da região, ao invés do modelo de um fórum por comunidade, como vinha sendo 

realizado não apenas nos projetos de urbanização, mas também em conselhos 

gestores de ZEIS e outras políticas habitacionais. 

 

Figura 11: Cartilha informativa sobre a Operação Urbana distribuída às lideranças e à 
população 

 

Fonte: SEHAB 
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Um dos fatores que parece ter motivado essa confluência de interesses 

entre burocracia e lideranças comunitárias reside na postura ativista das 

burocracias de médio e baixo escalão no trabalho social da política habitacional 

em São Paulo. O uso de estratégias de ação criativas e experimentais para 

promover arenas participativas junto aos atores comunitários em meio ao 

trabalho social pela burocracia implementadora da política habitacional foi 

verificada por Silveira (2019) no âmbito da empresa estadual de habitação 

(CDHU). O caso da operação urbana Água Espraiada sugere que fenômeno 

semelhante ocorre no nível municipal dentro de HABI.  

Na visão da coordenadora do trabalho social entrevistada, o fato da ação 

estar sendo implementada dentro de perímetro de operação urbana demandou 

que ela e sua equipe – que até então não haviam tido experiência com o 

instrumento urbanístico – buscassem “uma nova forma de trabalhar”, que 

olhasse para a cidade e considerasse a legislação urbanística, como as 

ferramentas disponibilizadas no PDE e no Estatuto da Cidade. Afinal, a operação 

urbana criava uma situação que tornava aquele território diferente do restante da 

cidade: o perímetro dispunha de uma lei que garantia para aquelas famílias o 

direito ao atendimento habitacional definitivo. A existência desse layer jurídico 

sobre a área teria feito com que, desde o início do trabalho social, o 

conhecimento da dimensão legal passasse a ser percebido por essas técnicas 

como algo estratégico para sua atuação em prol das comunidades.  

Nesse contexto, o fórum de lideranças foi concebido como um espaço de 

capacitação das lideranças comunitárias para que pudessem “espalhar as 

informações [sobre a implementação da operação urbana] nas comunidades” e 

com isso “brigar pelo número exato” de atendimentos habitacionais, “garantir que 

fossem realizados dentro do perímetro, mantendo os vínculos sociais da região, 

além de lutar para que fosse construídas “primeiro as unidades habitacionais, e 

depois a obra viária”, garantindo que as famílias não ficassem em uma situação 

de precariedade, dependente do auxílio aluguel para se reassentar em uma 

comunidade mais distante. 

Uma vez identificadas e capacitadas as lideranças das 29 comunidades 

cadastradas por SEHAB, a equipe de HABI passou a realizar reuniões com 

frequência mínima mensal com o Fórum para repasse das informações sobre a 
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operação. Além de se tornar um espaço de troca de informações e apontamento 

de reivindicações da comunidade, o fórum também se tornou uma arena 

decisória acerca dos critérios de reassentamento, definindo a ordem de 

atendimento das comunidades nos empreendimentos habitacionais, as regras 

de priorização das famílias atendidas e de definição das vizinhanças nos andares 

dos prédios. Ao longo dos primeiros anos de trabalhos, as lideranças 

comunitárias do fórum também passaram a reivindicar junto às técnicas de HABI 

a criação de um novo assento no grupo gestor participativo da operação urbana. 

Essa demanda foi intermediada pelas técnicas com SP-Urbanismo, de forma que 

em 2012 um representante eleito pelo fórum passou a ser membro do GG, com 

direito à voz e voto nas deliberações. 

Outros exemplos de ação desenvolvidas pela equipe do TS em parceria 

com as comunidades foram a criação de um jornal comunitário, intitulado “Jornal 

da Gente”, com o intuito de incrementar a circulação de informações nas 

comunidades e fortalecer o papel dos líderes na transmissão das informações e 

“tranquilização das comunidades”; o desenvolvimento de atividades 

socioeducativas ambientais com crianças e jovens; mutirões de limpeza das 

comunidades; atendimento aberto à população em geral para esclarecimento de 

dúvidas e resolução de conflitos nos “Plantões Sociais” realizados na própria 

comunidade; visitas domiciliares para resolução de conflitos pontuais levantados 

nos plantões e o oferecimento de cursos de administração de condomínio em 

parceria com o SECOVI. 
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Figura 12: Registros fotográficos de reuniões do Fórum de Lideranças e de atividades 
socioeducativas realizadas com crianças e adolescentes nas comunidades 

 

Fonte: SEHAB, 2010 

 

Ao mesmo tempo em que o fórum foi pensado como uma iniciativa ativista 

pela ponta, a coordenação obteve importante apoio da Superintendência para a 

ação. Do ponto de vista do alto escalão, o fórum fortalecia a estratégia de 

legitimação do projeto junto às comunidades e suas lideranças e de criação de 

laços de confiança, seja para facilitar a implementação e evitar conflitos e 

mobilizações; seja para engajar as comunidades na defesa do projeto e na 

demanda por sua continuidade em caso de mudanças da conjuntura política. 

Nesse sentido, uma das iniciativas para o fórum a partir dos projetos da 

Superintendência residiu na organização de reuniões de trabalho entre os 

escritórios de arquitetura contratados e as lideranças, para que essas pudessem 

fornecer informações sobre a comunidade, apresentar suas demandas e opinar 

sobre os projetos arquitetônicos apresentados. Também foram organizadas 

visitas para os arquitetos e lideranças a empreendimentos de HABI já prontos, 

como em Paraisópolis. Essa troca entre comunidades e arquitetos ainda na fase 
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de elaboração dos projetos representava, portanto, uma forma de assegurar o 

apoio das comunidades e sua confiança no trabalho realizado por HABI, evitando 

tensões durante o trabalho social e nas remoções. 

Antes de prosseguir com a explicação das outras dinâmicas que 

ensejaram no início da produção habitacional na OUC Água Espraiada, cabe 

aqui ressaltar que tanto o empreendedorismo de políticas pela Superintendência 

de HABI como o ativismo burocrático no médio e baixo escalão dessa agência 

são dinâmicas próprias da política pública de habitação que chegam na operação 

urbana devido ao envolvimento de SEHAB na implementação e impactam o que 

é feito no território e como os recursos arrecadados com as vendas de CEPAC 

são gastos. Trata-se, mais uma vez, de dinâmicas externas e independentes à 

operação, mas que ao mobilizá-la como uma ferramenta para viabilizar certos 

projetos e interesses, afetam o que ela é capaz de produzir e sua relação com a 

cidade e o território. 

 

(ii)  A mobilização da comunidade do Jardim Edith e a judicialização da 

Operação Urbana 

Se sob uma perspectiva top-down o instrumento da operação urbana 

ofereceu à burocracia do setor habitacional uma oportunidade de abrir novos 

caminhos do dinheiro para viabilizar sua agenda em uma parte da cidade, sob 

uma perspectiva bottom-up o instrumento também foi mobilizado pelas 

lideranças de uma das comunidades do perímetro, a comunidade do Jardim 

Edith, para promover habitação de interesse social e, com isso, assegurar seu 

direito à permanência em um dos lotes mais valorizados da cidade. 

Como apresentado nos capítulos anteriores, os conflitos pelo terreno do 

Jardim Edith são antigos. As primeiras remoções na comunidade datam ainda 

do governo Maluf, antes mesmo da aprovação da operação urbana, motivadas 

pelo início das obras do primeiro trecho da Avenida Água Espraiada. Uma vez 

que a construção do viário demandava a remoção de apenas uma parcela da 

comunidade, um grupo de empresários com atuação na região teria formado um 

pool – a Associação de Promoção Habitacional e Social – para arrecadar verbas 

para a compra de terreno e construção de moradias em área localizada a mais 
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de 15 quilômetros da região (Fix, 2001; Frúgoli Jr., 2001). Com isso, buscava-se 

legitimar a remoção integral da comunidade do terreno localizado na valiosa 

esquina das avenidas Água Espraiada e Berrini e sua expulsão dos circuitos de 

valorização da cidade. Segundo Fix (2001), a quantidade de moradias 

construídas com os recursos da doação do pool, no entanto, era insuficiente para 

o número de desabrigados, e diante da ausência de uma solução pública, muitas 

famílias foram parar nas ocupações às margens da represa Billings, no extremo 

sul da cidade. 

Não obstante as disputas pelo terreno, parte da comunidade resistiu às 

remoções públicas e as pressões privadas, e permaneceu na região. Apesar do 

decréscimo no número de domicílios, no início do governo Marta Suplicy, ainda 

restavam centenas de família na área. Assim, durante a elaboração do projeto 

de lei da operação urbana Água Espraiada em 2001, a área foi demarcada como 

uma das ZEIS do projeto. Essa ação fazia parte da tentativa do governo petista 

de legitimar o uso do instrumento, visto com desconfiança entre membros da 

gestão e sua base aliada. Para tanto, buscaram criar uma nova “marca” para as 

operações urbanas que as distinguissem da política de obras do governo Maluf 

e as aproximasse dos interesses dos movimentos populares de moradia da 

cidade. Nesse contexto, a reparação daquilo que era considerado uma dívida 

histórica com a comunidade do Jardim Edith e a priorização do atendimento 

habitacional para as famílias que resistiram no terreno era um componente 

importante da narrativa política construída, conforme já colocado no início deste 

capítulo. 

No entanto, essa forma de pensar a habitação social na operação urbana 

não teve continuidade no governo Serra-Kassab. Uma vez que não havia 

necessidade de remover a comunidade por obra ou por risco, a provisão 

habitacional para o Jardim Edith não foi tratada como uma pauta prioritária. O 

alto interesse imobiliário e empresarial no terreno também pode ser considerado 

um fator de incidência que explica o baixo interesse do governo em priorizar a 

urbanização da favela na ZEIS. Além disso, do ponto de vista da Secretaria de 

Habitação, havia territórios mais prioritários para o seu projeto habitacional, tanto 

na cidade de forma geral como no perímetro da operação urbana. O imbróglio 

jurídico envolvendo a regulação fundiária do terreno da ZEIS do Jardim Edith 



133 
 

tornavam seu uso custoso administrativamente e financeiramente para a 

burocracia habitacional, de forma que desapropriar e construir as HIS em outras 

áreas figurava como uma estratégia mais célere, prática e econômica para a 

resolução do problema. 

Contudo, no intervalo entre 2005 e 2007, novas tensões surgiram entre a 

prefeitura e o Jardim Edith. A escalada do conflito incentivou a mobilização da 

comunidade em torno do “direito de ficar aqui”, que em sua visão, era 

assegurado pela lei da operação urbana consorciada. 

Em meados de 2005, um incêndio na favela deixou cerca de 90 famílias 

desabrigadas. A decisão do prefeito de oferecer alojamento temporário em um 

abrigo a mais de 2km de distância gerou indignação entre as famílias, que 

demandavam o uso de uma escola pública dentro da comunidade. A sensação 

de descaso e insegurança foi agravada pela declaração de Serra aos jornais da 

cidade de que seria oferecido atendimento habitacional às famílias do Jd. Edith 

em conjuntos que estavam sendo construídos por CDHU em área periférica da 

zona leste de São Paulo, a mais de 15km – ferindo o compromisso firmado pelo 

governo anterior de prover o atendimento habitacional na própria ZEIS da 

comunidade78. 

Ao final do mesmo ano, com o avanço nas obras viárias de ligação da 

ponte estaiada com a avenida, a Secretaria de Infraestrutura passou a considerar 

necessária a remoção de faixa da comunidade na qual habitavam 199 famílias. 

De forma bastante célere, a equipe de HABI/SEHAB foi mobilizada para 

realização de cadastro e remoção. De acordo com o relato de uma das 

lideranças, esse episódio impactou fortemente a percepção de insegurança 

compartilhada na comunidade, motivando-os a se organizar através de sua 

associação de moradores para buscar informações sobre a operação urbana e 

articular-se com potenciais parceiros, tais como vereadores próximos. 

Em setembro de 2007, um novo incêndio na favela deixou outras 80 

famílias desabrigadas. O episódio foi amplamente coberto pela mídia e jornais 

 
78 LEITE, Fabiana. Em SP, fogo desaloja 350 pessoas em favela. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 18 abr. 2005. Caderno Cotidiano. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1804200521.htm. Acesso em: 06 fev. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1804200521.htm
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locais da cidade, que pressionavam a prefeitura por uma solução definitiva para 

a questão do Jardim Edith. 

Em resposta à urgência da demanda, HABI/SEHAB seguiu o protocolo 

convencional de atuação da agência em casos de remoção por risco. Deu início 

à realização de um novo cadastro social do Jardim Edith, oferecendo às famílias 

(tanto às desabrigadas como àquelas que permaneciam em suas casas) no 

momento do cadastro diferentes opções de atendimento habitacional que 

poderiam ou não aceitar. Foram cinco as opções oferecidas à comunidade: (i) 

atendimento habitacional definitivo em conjuntos habitacionais que ainda 

estavam sendo construídos por CDHU na região do Campo Limpo (a aprox.. 

10km de distância do Jd. Edith); (ii) atendimento em conjunto de CDHU próximo 

à Rodovia Raposo Tavares (15km de distância); (iii) conjunto habitacional na 

periferia da zona leste da cidade (40km de distância); (iv) carta de crédito de 

verba de apoio habitacional no valor de R$ 5.000,00 e (v) verba para compra de 

moradia de até R$ 8.000,00. 

A oferta de empreendimentos habitacionais em regiões distantes foi 

compreendida pela principal liderança do Jd. Edith como uma tentativa da 

prefeitura de retirá-los da área a qual tinham direito e “mandá-los para longe”. 

Em sua visão, ao demarcar o terreno da comunidade como ZEIS e impor que os 

investimentos da operação urbana (tanto viários como habitacionais) fossem 

obrigatoriamente realizados dentro do perímetro, a lei da operação urbana lhes 

garantia o direito de permanecer naquele local e obrigava a prefeitura a prover o 

atendimento no território da ZEIS. Segundo técnicos de SEHAB, essa visão 

também era compartilhada por burocratas do baixo e médio escalão, alguns dos 

quais buscavam se valer das oportunidades de interlocução durante o trabalho 

social para explicar à comunidade sobre o papel da ZEIS (instrumento ainda 

considerado novo à época) e seus direitos no âmbito da operação. Nesse 

cenário, a demanda da associação dos moradores passa a centrar-se no “direito 

de ficar” no Jardim Edith. 

Uma das estratégias empregadas pela associação de moradores para 

apresentar sua demanda ao Poder Executivo municipal residiu na mobilização 

do grupo gestor participativo da operação urbana – órgão no qual possuíam 

representação com direito à voz e voto. Em reunião de outubro de 2007, a 
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liderança do Jd. Edith solicitou aos representantes do Poder Público a 

implementação da ZEIS na região, e colocou que a comunidade não estava de 

acordo com a remoção para o Campo Limpo. Contudo, a instituição participativa 

não se mostrou como uma arena suficiente para o processamento do conflito. A 

resposta dos representantes de SEHAB e SP-Urbanismo foi a de que as famílias 

não eram obrigadas a aceitar as alternativas propostas e que já estavam 

reservando verbas para a compra de terrenos para HIS no perímetro da 

operação. Em outras palavras, não houve uma compreensão de que se tratava 

de uma demanda pelo “direito de ficar”. 

Diante da dificuldade de “serem ouvidos” pelo Poder Executivo, a 

comunidade passou a mobilizar sua rede para identificar outros repertórios de 

ação para garantir seu direito de ficar. De acordo com uma das lideranças 

entrevistadas, a articulação construída com a União dos Movimentos de Moradia 

no âmbito do grupo gestor da operação se provou essencial. Devido a sua 

estrutura organizacional de grande porte, a UMM possui um setor jurídico 

próprio, com expertise no litígio estratégico de demandas habitacionais e 

fortemente relacionado com atores estatais. Esses advogados intermediaram a 

articulação da associação de moradores da comunidade com os órgãos públicos 

de representação judicial: a Defensoria Pública (DP-SP) e o Ministério Público 

do Estado de São Paulo (MPE). 

Embora tanto a Defensoria como o Ministério Público representem 

agências estatais, diversos estudos têm demonstrado que elas não operam 

como burocracias clássicas, no sentido de serem coesas e subordinadas aos 

interesses da Chefia de Estado. Ao contrário, esses órgãos de defesa de direitos 

apresentam vínculos fortes com a sociedade civil organizada, think-tanks, 

universidades, mídia e até mesmo com burocratas de baixo e médio escalão do 

Poder Executivo, atuando muitas vezes de forma ativista e em rede com esses 

outros atores estatais e não-estatais, buscando mobilizar leis e outros 

instrumentos jurídicos para intermediar as demandas de grupos vulneráveis e 

constranger a elaboração ou implementação de programas e políticas públicas 

(Coslovsky, 2015; Maciel, 2011; McCann, 2010; Pereira, 2014). No caso da 

política urbana em São Paulo, Coslovsky (2015) argumenta que é justamente 

esse caráter poroso e emaranhado dessas agências a outros grupos sociais e 
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redes que permite que atuem em projetos de transformação social através da 

mobilização de instrumentos jurídicos e da disputa sobre os significados de leis 

e normativos da política urbana. 

No Jardim Edith, a articulação da comunidade com a Defensoria Pública 

se deu por meio da atuação do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. 

O NHABURB consiste em um órgão permanente, criado para prestar apoio às 

comunidades com demandas jurídicas relacionadas ao direito à moradia digna 

ou ao direito à cidade79. Segundo Coslovsky (Ibid., p. 1113), sua criação foi fruto 

da demanda de movimentos sociais urbanos envolvidos na criação da própria 

Defensoria, no ano de 2006, de forma que sua atuação foi construída em meio 

a processos de aprendizado mútuo entre defensores – muitas vezes 

inexperientes em relação ao direito urbanístico e às normas de planejamento 

urbano – e movimentos sociais. Isso conferiu à atuação do Núcleo um caráter 

que pode ser chamado de ativista e com forte accountability aos atores sociais. 

De acordo com um dos defensores do NHABURB entrevistados, o caso 

do Jd. Edith entrou na agenda do Núcleo devido à atuação que vinham 

realizando em face da política do governo Kassab de remoção de favelas 

localizadas em terras públicas. Em sua visão, o caso representava, uma 

oportunidade de criar um precedente jurídico contrário às remoções e, ainda, de 

mobilizar os instrumentos jurídicos para mover SEHAB a implementar a política 

habitacional. 

Nesse contexto, a estratégia jurídica elaborada pelos defensores, em 

conjunto com o Ministério Público e com a Associação de Moradores do Jd. 

Edith, foi a de ingressar com uma Ação Civil Pública em face da Prefeitura. Na 

inicial protocolada em dezembro de 2007, foram apresentados dois pedidos 

principais: (i) a paralisação imediata das obras da operação urbana e das 

remoções sem um atendimento habitacional definitivo no território da operação 

e (ii) a regularização fundiária da área da ZEIS e a provisão habitacional para a 

comunidade na área, em obediência ao direito de reassentamento definitivo no 

perímetro previsto na lei da operação. 

 
79 A apresentação do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública 
de SP se encontra em: https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2994 
(Acesso em 28 out. 2020) 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2994
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A Associação de Moradores sagrou-se vitoriosa após decisão da primeira 

instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Magistrado responsável pelo 

caso considerou que a intervenção judicial deveria ter como “finalidade garantir 

a tais famílias uma efetiva e concreta política habitacional que não se limite ao 

cheque de R$ 5.000,00”, uma vez que “a lei que regula a operação urbana prevê 

o reassentamento definitivo das famílias atingidas pelas obras, enquanto o 

Estatuto da Cidade também exige um programa de atendimento econômico e 

social para a população diretamente afetada pela operação. Aliás, o Estatuto da 

Cidade afirma que o objetivo da política urbana tem por diretriz garantir o direito 

à moradia, dentre outros.”. Afirmou ainda em sua decisão que “se por um lado 

não se pode tomar por ilegítimo o oferecimento do ‘cheque-despejo’, o fato é que 

ele não pode ser a única alternativa viável e imediata aos moradores, porque se 

assim for não há escolha e, portanto, não há política habitacional e respeito à 

dignidade humana.”. 

Ao condicionar a continuidade da operação urbana à oferta de provisão 

habitacional definitiva para a comunidade do Jardim Edith, a decisão judicial 

ensejou a discussão sobre a forma de implementar a política habitacional. Diante 

da complexidade da operação urbana e da baixa transparência do Poder 

Executivo quanto aos números do cadastro habitacional e dos recursos 

disponíveis em caixa, o Judiciário se tornou uma arena de levantamento e 

produção de informações da política e de intermediação de ideias e interesses 

entre prefeitura e comunidade. Na própria decisão judicial, o Magistrado solicitou 

à Prefeitura a apresentação de dados consolidados com o número de famílias 

que ainda permaneciam no Jardim Edith após as remoções já realizadas e do 

número de atendimentos habitacionais que deveriam ser realizados no perímetro 

da operação. 

Diante disso, a Secretaria de Habitação aplicou novamente cadastros às 

famílias remanescentes, dessa vez com opções de atendimento habitacional no 

Jardim Edith ou em outro empreendimento habitacional dentro do perímetro da 

operação urbana. Após a apresentação de cada uma das fichas cadastrais pelo 

órgão nos autos do processo judicial, foi constatado que das 815 estabelecidas 

no Jardim Edith até o incêndio de 2007, 550 ainda permaneciam no local. 

Dessas, 257 optaram pelas unidades habitacionais na ZEIS ou em outros 
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empreendimentos no perímetro da operação urbana e 293 escolheram outros 

benefícios, como as verbas auxiliares para compra de moradia – o ‘cheque-

despejo’. 

A partir do levantamento dos números do atendimento habitacional, a 

Defensoria ingressou com pedido de audiência de conciliação. Em setembro de 

2008, foi firmado acordo entre a Prefeitura, a Associação de Moradores, a 

Defensoria e o Ministério Público, visando a regularização fundiária da área da 

ZEIS e o atendimento habitacional definitivo às 257 famílias que optaram por 

permanecer no perímetro. Foi apresentado projeto de conjunto habitacional por 

SEHAB que também incluía a provisão de três equipamentos públicos para a 

comunidade: uma UBS, uma creche e um restaurante-escola, anexos aos 

edifícios residenciais. No acordo, foi estabelecido ainda que o valor do auxílio 

aluguel de R$300,00 segundo as diretrizes municipais, poderia alcançar quantia 

de R$500,00, mediante vistoria do imóvel, para os imóveis de alvenaria já 

consolidados na comunidade. 

A partir do acordo, a implementação dos conjuntos habitacionais 

continuou a ser monitorada pelo Poder Judiciário nos autos do processo da ação 

civil pública. O Tribunal permaneceu como a arena decisória e de deliberação 

sobre alteração nos projetos arquitetônicos dos conjuntos habitacionais e de 

monitoramento da qualidade dos produtos entregues. Até o momento de escrita 

deste trabalho, o processo da ACP permanece em tramitação, uma vez que 

estão em aberto questões relativas à construção da UBS do conjunto. 

 

Terceira Fase: Governos Haddad (PT, 2013-2016), Dória (PSDB, 2017-2018) e 

Covas (PSDB, 2018-2020) 

 

Após o período de oito anos de administrações de centro-direita à frente 

da prefeitura de São Paulo, as eleições de 2012 foram vencidas pelo candidato 

petista Fernando Haddad, marcando uma nova mudança partidária na cidade e 

o retorno da centro-esquerda ao governo municipal. De forma geral, o governo 

Haddad representou um período de experimentalismos e inovações relevantes 

na política municipal, especialmente na política urbana – que adquiriu forte 
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prioridade ao longo do governo80. Novas ideias e paradigmas de política foram 

adotadas (Requena, 2018); mudanças na estrutura administrativa foram 

implantadas, por vezes resultando na produção de capacidades técnicas e 

políticas (Campos, 2018; Godoy, 2018; Hoyler, 2018; Requena 2018) e novos 

instrumentos e ferramentas de governo foram criados e testados (Campos, 

2018) – tudo isso com diferentes graus de sucesso em termos de resultados de 

política e de permanência nos governos seguintes. 

Em relação às operações urbanas, de acordo com o Secretário de 

Desenvolvimento Urbano à época, o principal objetivo da nova administração 

consistia em fortalecer a capacidade de gestão e a transparência sobre a 

aplicação dos recursos arrecadados, garantindo que fossem atendidos os 

investimentos considerados prioritários na agenda do governo. As cenas a seguir 

narram duas tentativas para fazer avançar essa estratégia. Em primeiro lugar, 

ainda no início do governo, a administração buscou redefinir as prioridades de 

investimento público na operação urbana Água Espraiada, visando mobilizar o 

instrumento para viabilizar os projetos prioritários do plano de governo. 

Posteriormente, já no período final do mandato, em meio à esforços de SMDU 

para fortalecer suas capacidades de coordenação e gestão dos instrumentos 

urbanísticos, bem como os processos de transparência e participação no setor, 

foi criado um novo órgão para gestão das operações urbanas no interior da SP-

Urbanismo. Ao mesmo tempo, foram desenvolvidas novas ferramentas de 

produção de informações e coordenação das ações no território. 

 

Cena 4: Mudança na priorização dos investimentos públicos na OUC Água 

Espraiada e os entraves jurídicos para produção de HIS 

 
80 A priorização da agenda urbana durante a gestão Haddad esteve associada não apenas à 
agenda do governo e suas preferências, mas também à eclosão do Movimento Passe-Livre e às 
“Manifestações de Julho de 2013”. Segundo o então Secretário de Desenvolvimento Urbano, 
essa mobilização, que em pouco tempo alcançou escala nacional, ensejou uma transformação 
nas demandas dos movimentos por reforma urbana. Antes centradas na luta por moradia digna, 
passaram a incorporar ideias ligadas ao “direito à cidade” e ao “urbanismo tático”. Diante a força 
das manifestações, associada aos cortes orçamentários nos programas federais devido à crise 
econômica e à queda nos indicadores de popularidade do prefeito, o “governo teve que se 
reinventar” ainda em seu sexto mês. Assim, pautas como a expansão da malha de transporte 
coletivo; a construção de faixas exclusivas de ônibus e ciclofaixas; a promoção da agricultura 
urbana e o fortalecimento do uso do espaço público para cultura e lazer foram incorporadas às 
agendas da Secretaria e do gabinete do prefeito. 
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Ainda em fevereiro de 2013, apenas dois meses após o início do novo 

governo, a prefeitura anunciou a alteração nas prioridades do programa de obras 

da OUC Água Espraiada, por meio da suspensão dos contratos relativos às 

obras do túnel de interligação entre a Avenida Água Espraiada e a Rodovia dos 

Imigrantes. Com isso, visava acelerar a produção de 8mil unidades 

habitacionais81; as construções do parque linear ao longo do córrego e da obra 

viária de extensão da Avenida Chucri Zaidan. Essa última, embora fosse um 

projeto viário, representava um dos investimentos em mobilidade considerados 

relevantes pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma vez que a avenida 

incorporava conexões com a malha de ciclofaixas e de faixas exclusivas de 

ônibus da cidade. De acordo com o comunicado da prefeitura, essa decisão teria 

sido tomada a partir das prioridades definidas em sede do novo Plano de Metas 

(2013-2016), e da percepção da nova administração de que os recursos de 

operação urbana seriam insuficientes para financiar todos os projetos: 

 

"Na operação urbana Água Espraiada, há um conjunto grande de obras. 
Não há recursos para isso tudo e para o túnel. Então as pessoas se 
manifestaram nas audiências públicas e disseram: ‘Vamos inverter: ao 
invés do túnel, vamos priorizar todas essas obras e quando vendermos 
mais CEPACs, sobretudo na região do Jabaquara, você pode retomar a 
ideia de fazer o túnel, que já está licitado e licenciado. Não está havendo 
um cancelamento, apenas uma inversão de prioridade. Com 2,3 bi em 
caixa, vamos fazer isso” (Prefeito Fernando Haddad, Nota de 
Esclarecimento82). 

 

Essa inversão no rol de prioridades da operação urbana empreendida 

pelo próprio prefeito e que resultou na suspensão de grades contratos de obras 

e nos acordos com as empreiteiras implica em um contraponto relevante aos 

argumentos presentes na literatura já citados, que não pode ser ignorado. Assim 

como no governo Kassab, no governo Haddad os recursos da operação também 

seriam aplicados a partir de preferências do governo, e não de um esquema para 

valorização da terra propriamente dito. Porém, a nova administração buscou 

 
81 Embora durante o governo Kassab se falasse em 10mil UHs na OUC Água Espraiada, durante 
o governo Haddad passou-se a utilizar a estimativa conservadora de 8mil UHs para o território. 
82 A nota de esclarecimento encontra-se disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/sp_obras/operacoes_urbanas/agua_e
spraiada/index.php?p=38039#:~:text=Dr.,a%20licen%C3%A7a%20ambiental%20j%C3%A1%2
0emitida).Acessado em: 05 jul. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/sp_obras/operacoes_urbanas/agua_espraiada/index.php?p=38039#:~:text=Dr.,a%20licen%C3%A7a%20ambiental%20j%C3%A1%20emitida).Acessado
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/sp_obras/operacoes_urbanas/agua_espraiada/index.php?p=38039#:~:text=Dr.,a%20licen%C3%A7a%20ambiental%20j%C3%A1%20emitida).Acessado
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/sp_obras/operacoes_urbanas/agua_espraiada/index.php?p=38039#:~:text=Dr.,a%20licen%C3%A7a%20ambiental%20j%C3%A1%20emitida).Acessado
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descontinuar o projeto do túnel da Avenida Água Espraiada, em detrimento dos 

acordos com empreiteiras realizados no governo Kassab, visando priorizar obras 

de habitação social, meio-ambiente, lazer e mobilidade.  

Ao mesmo tempo em que a redefinição das prioridades na OUC Água 

Espraiada marcou uma primeira tentativa do governo Haddad de mobilizar o 

instrumento para viabilizar sua agenda de política urbana – o afastando da lógica 

de produção de grandes obras viárias voltadas à circulação individual por 

automóveis – a implementação das novas diretrizes sofreu uma série de 

entraves jurídicos, que retardaram a produção habitacional no período. 

O primeiro obstáculo enfrentado para a implementação das HIS residiu na 

vinculação de metade das unidades habitacionais planejadas (4mil UHs) ao 

contrato de construção do túnel. Conforme discutido na seção anterior, durante 

o governo Kassab, uma das estratégias empreendidas por SEHAB/HABI para 

assegurar a implementação do projeto habitacional na região consistia na 

licitação conjunta das habitações sociais com as obras da Via Parque e do túnel 

– de forma que as mesmas empreiteiras seriam responsáveis pela construção 

dos três componentes (viário, habitacional e ambiental) do projeto. Contudo, 

segundo burocratas entrevistados, a suspensão informal da execução da obra 

do túnel pelo governo Haddad deu origem a diversos conflitos entre a prefeitura 

e as construtoras, que consideravam o ato uma violação contratual. Afinal, a obra 

do túnel representava mais da metade do valor do contrato, e era o objeto de 

principal interesse econômico das empresas.  

Ao longo dos próximos anos, foram realizadas uma série de negociações 

entre a procuradoria municipal e as construtoras, visando produzir 

entendimentos acerca do conteúdo jurídico do contrato e chegar a acordos em 

termos de pagamento. Porém, apenas algumas das construtoras concordaram 

em realizar as obras dos empreendimentos habitacionais sem um prazo para 

realização do túnel, ficando em aberto uma solução definitiva para o programa 

habitacional do perímetro. 

O segundo obstáculo residiu na vinculação das outras 4mil unidades 

habitacionais planejadas ao convênio com a empresa estadual de habitação 

(CDHU), firmado ainda sob o governo anterior. A troca partidária no governo 

municipal impunha o fim do alinhamento com o governo estadual e da política de 
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convênios entre os dois níveis. Ao mesmo tempo, marcava uma nova 

possibilidade de aliança com o governo federal. Sob essa conjuntura, a principal 

agenda da política habitacional no município se tornou a promoção de novas 

unidades por meio do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) (Marques, 

Pulhez e Pagin, 2018, p. 152). Essa estratégia foi replicada para o projeto da 

Água Espraiada, que passaria a ser financiado pelos fluxos de recurso federais, 

e não mais por convênios com o estado. 

Contudo, ao tentar por em prática a parceria via MCMV, as burocracias 

de SEHAB e SP-Urbanismo se depararam com novos dilemas jurídicos, devido 

às regras e condições de financiamento estabelecidas pelo programa, ainda 

desconhecidas pelas áreas técnicas municipais responsáveis. Um exemplo de 

dilema jurídico enfrentado pela burocracia residiu no estabelecimento de 

diretrizes urbanísticas e arquitetônicas específicas pelo MCMV, incompatíveis 

com os projetos já contratados por HABI para a operação Água Espraiada. A 

adoção do paradigma de arquitetura modernista que marcou os programas de 

urbanização de favela durante o governo Kassab tornava os projetos municipais 

maiores e mais caros do que o permitido pelos normativos do programa federal. 

Diante desse impasse, coube à Secretaria de Habitação revisar todos os projetos 

já elaborados, de forma a adequá-los às regras do programa83. 

Um outro exemplo residiu nos critérios de seleção dos beneficiários. No 

âmbito da operação urbana, a produção habitacional se dirigia, obrigatoriamente, 

ao atendimento das famílias residentes das favelas do perímetro, que inclusive 

já se encontravam cadastradas e mobilizadas em torno da política através do 

fórum de lideranças e do grupo gestor participativo da operação. No entanto, o 

programa Minha Casa Minha Vida possui sua própria fila de atendimento e 

regras específicas de definição dos indivíduos elegíveis para recebimento do 

benefício. Diante desse dilema jurídico acerca da possibilidade de direcionar a 

produção habitacional financiada pelo MCMV para a demanda municipal da 

operação urbana, burocratas de médio-escalão de SEHAB e SP-Urbanismo 

buscaram construir canais de diálogo com a burocracia do Ministério das 

Cidades. As entrevistadas relatam que ambas as pastas buscaram realizar 

reuniões e seminários com burocratas do programa e realizaram consultas aos 

 
83 Ata da 31ª Reunião Ordinária do GG-OUCAE. 
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órgãos federais, buscando produzir entendimentos jurídicos acerca da 

aplicabilidade dos normativos federais. 

No entanto, essa construção se revelou incompatível com o tempo de 

governo. Ao final de 2015, a questão acerca da aplicação do MCMV na operação 

urbana permanecia incerta. Com a crescente crise econômica e os cortes dos 

repasses federais aos municípios via programas como MCMV e PAC, a 

possibilidade de obter recursos federais para a operação urbana se tornava cada 

vez menos provável.  

Diante desse cenário, após a nomeação de novo Secretaria para a pasta 

de habitação84 no início de 2016, o prefeito solicitou à pasta urgência na 

apresentação de novas soluções para o problema habitacional da Água 

Espraiada. Assim, o novo Secretário e sua equipe passaram a reestruturar o 

programa habitacional para a OUCAE a partir de novas estratégias de 

financiamento, desta vez, valendo-se de convênio com a empresa municipal de 

habitação (COHAB). Contudo, com o encerramento do governo e a perda de 

Haddad no pleito eleitoral de 2016, o novo projeto não foi implementado. 

 

Cena 5: A criação da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas (DGO) e a 

estruturação de capacidades de monitoramento 

Apesar dos entraves enfrentados para modificar o status quo no uso dos 

recursos das operações urbanas, o governo Haddad buscou ainda reestruturar 

a máquina administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de SP-

Urbanismo para ampliar o controle e a transparência na gestão e monitoramento 

dos recursos de operação urbana.  

Essa ação fazia parte de uma iniciativa mais ampla do governo e de 

SMDU de implementar novas metodologias de trabalho para promoção do 

planejamento urbano participativo; acesso à informação; transparência e 

modernização dos acervos documentais da cidade. Seu marco inicial residiu no 

 
84 No início da administração de Haddad, a pasta de habitação foi atribuída como parte da política 
de coalizão do governo a José Floriano de Azevedo Marques Neto, figura ligada às redes do 
Partido Progressista (PP). Porém, em 2016 a pasta retornou ao controle petista, através da 
nomeação de João Sette Whitaker para novo secretário.  
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lançamento em 2015 do projeto de cooperação técnica internacional “Gestão da 

Informação e do Conhecimento para o Planejamento Urbano Participativo da 

Cidade de São Paulo”, por meio da parceria entre SMDU, a agência de 

cooperação internacional UNESCO e a Agência Brasileira de Cooperação do 

Ministério das Relações Exteriores (ABC). Ao longo de 2015 e 2016, esse projeto 

contratou uma série de consultorias que tinham como objetivo, segundo os 

documentos oficiais publicados pela prefeitura, “fomentar estudos técnicos e 

cursos de capacitação para acompanhar a modernização da informação e do 

conhecimento; desenvolver metodologias e estratégias de gestão urbana 

participativa, com foco em gestão da informação e do conhecimento, avaliadas 

por meio da implementação de projetos piloto; promover estudos técnicos 

especializados que subsidiem o desenvolvimento de políticas públicas de 

modernização de arquivos documentais realizados; e sistematizar e avaliar os 

resultados do Projeto de Cooperação Técnica, com vistas a sua consolidação e 

posterior disseminação.”. 

Um dos resultados desses esforços foi o lançamento de novas 

plataformas digitais de acesso à informação e monitoramento participativo das 

políticas de planejamento urbano na cidade. Dentre elas, merecem destaque a 

plataforma “Gestão Urbana”, que disponibiliza informações e bases de dados 

dos instrumentos jurídicos da política urbana, dentre os quais as OUCs; a 

“Observa Sampa”, que monitora os indicadores de implementação do programa 

de metas da cidade e do PPA e, por fim, a “GeoSampa”, que reúne centenas de 

bancos de dados de diferentes órgãos com informações georreferenciadas sobre 

diferentes políticas da cidade. 

Esse processo de “descobrimento e controle das informações” do 

planejamento urbano, nas palavras do então Secretario de Desenvolvimento 

Urbano, embora iniciado pela Secretaria, demandava também a articulação com 

a empresa municipal de desenvolvimento urbano. Afinal, além de deter as 

informações sobre as operações urbanas consorciadas vigentes na cidade, ela 

também havia sido designada como a agência responsável pela formulação e 

gestão dos projetos urbanísticos futuros da cidade previstos no novo Plano 

Diretor Estratégico, em particular, dos PIUs e dos arcos de reestruturação urbana 
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(vide Capítulo 1). Assim, era fundamental equipar a empresa com novas 

capacidades de coordenação das informações e monitoramento dos projetos. 

De acordo com o Secretário, a primeira avaliação sua e de sua equipe era 

a de que havia gargalos na estrutura administrativa de SP-Urbanismo, 

resultando na fragilidade dos processos de gestão das informações. Um desses 

gargalos consistia na ausência de uma área dedicada à coordenação das 

intervenções públicas e do uso dos recursos nos territórios das operações 

urbanas. No intervalo entre 2011 e 2015, a empresa organizava suas atividades 

por meio de três Diretorias principais, além da Presidência e seu gabinete: a 

Diretoria de Participação e Representação dos Empregados; a Diretoria de 

Paisagem Urbana e a Diretoria de Desenvolvimento e Gestão. Essa última se 

subdividia em quatro Superintendências: Administrativa; Financeira; de Gestão 

e de Desenvolvimento. A gestão das operações urbanas ficava à cargo, portanto, 

desta última, mais especificamente, de sua Gerência de Operações Urbanas. Já 

as demais tratavam de questões internas da empresa, e não dos projetos 

urbanísticos.  

 

Figura 13: Antigo organograma de SP-Urbanismo (2011-2015) 

 

Fonte: SP-Urbanismo 
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As competências da Gerência, no entanto, eram limitadas à administração 

dos CEPACs. Suas atividades principais compreendiam o controle dos estoques 

de potencial adicional de construção e o acompanhamento dos processos de 

adesão e aprovação dos empreendimentos que realizassem uso de CEPAC. Em 

outras palavras, o órgão realizava a coordenação apenas das entradas de 

recurso no caixa, mas não havia um procedimento de trabalho dedicado ao 

controle das saídas e ao monitoramento dos investimentos realizados no 

território.  

Em função disso, até 2015, o monitoramento das OUCs era realizado de 

forma predominantemente artesanal. Cada intervenção era implementada pela 

secretaria-fim responsável, de modo que que as bases de dados relativas às 

intervenções públicas eram armazenadas de forma esparsa, espalhadas nos 

computadores de burocratas de diferentes pastas e órgãos85. Em SP-Urbanismo, 

a burocrata designada para coordenar o grupo gestor participativo da operação 

urbana tornava-se indiretamente responsável por gerir toda a cadeia de 

produção e transmissão das informações: ao mesmo tempo em que era a 

responsável por contactar cada uma das secretarias-fim para solicitar 

informações sobre andamentos, também cabia a ela transmiti-las ao GG e a 

superior Administração, além de repassar as orientações desta para os demais 

atores. 

Diante da ausência de uma base de dados de monitoramento única que 

todos os envolvidos na produção das operações urbanas pudessem alimentar 

regularmente, as informações reunidas “na unha” por essa burocrata eram 

apresentadas em relatórios de gestão com um formato bastante agregado, que 

não permitiam aos demais atores estatais e não-estatais envolvidos realizar um 

acompanhamento detalhado de cada um dos projetos. Tampouco ofereciam 

insumos consistentes para o planejamento e tomada de decisão sobre os rumos 

futuros das operações, uma vez que não especificavam de forma clara itens 

 
85 Conforme argumentam Hoyler e Campos (2019), a prática da produção e controle sobre 
documentos e informações é fundamental para a dinâmica da burocracia de médio escalão. O 
controle sobre o que é registrado é importante tanto para a segurança desses burocratas sobre 
a legitimidade de suas ações quanto como recurso de poder dentro das organizações nas quais 
operam. 
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como projeções de gastos futuros e percentual de execução física de cada uma 

das obras. A imagem abaixo mostra o modelo de relatório utilizado no 

monitoramento das operações urbanas até então. 

 

Figura 14: Antigo modelo de relatório financeiro  

 

Fonte: SP-Urbanismo 

 

Com base nesse diagnóstico dos gargalos em SP-Urbanismo, no final de 

2015, foi realizada uma reorganização na estrutura administrativa da empresa, 

que resultou na criação da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas (DGO). 

A partir de 2016, teve o início o processo de estruturação interna do novo órgão, 

que tinha dentre seus objetivos fortalecer o papel de coordenação de SP-

Urbanismo sobre as operações urbanas e seu território e robustecer a relação 

da agência com a sociedade civil. Para tanto, a DGO buscou lançar mão de 

algumas linhas de ação, dentre as quais a revisão da estrutura organizacional 

de suas equipes e a criação de procedimentos de coordenação da informação e 

transparência. 

Em relação à estrutura organizacional, a nova Diretoria constituiu três 

gerências com as competências que consideravam necessárias para estruturar 

a gestão das operações urbanas. A primeira delas consistia na Gerência de 
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Implantação Territorial, que tinha como objetivo acompanhar a transformação no 

território da operação urbana, tanto por meio da análise de adesões de 

empreendimentos imobiliários privados como através da articulação com SP-

Obras e demais secretarias-fim responsáveis pelas obras. A segunda gerência 

foi denominada Orçamento e Finanças, cuja competência compreendia o 

acompanhamento da execução orçamentária das operações, bem como o 

controle dos fluxos de caixa. De acordo com a então Diretora, antes da criação 

da GOF, embora já houvesse um controle financeiro sobre as contas bancárias 

das OUCs, essa visão voltada ao planejamento e monitoramento orçamentário 

ainda não existia na empresa. Por fim, a terceira gerência criada foi a de 

Participação Social, que tinha como objetivo instituir as metodologias e 

ferramentas para a articulação da agência com os atores da sociedade civil. Uma 

vez implantada essa reestruturação, a nova Diretoria passou a contar com uma 

equipe de 26 pessoas, dentre as quais: um diretor; três assessores; três 

gerentes; onze técnicos; três técnicos-administrativos e cinco estagiários. 

 

Figura 15: Organograma reformulado de SP-Urbanismo (2015-2019) 

 

Fonte: SP-Urbanismo 

 

Já a linha de gestão das informações tinha como principal objetivo integrar 

as informações contratuais; financeiras; orçamentárias e territoriais sobre as 
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intervenções públicas das OUCs. Para tanto, inicialmente, as equipes da 

Diretoria fizeram um levantamento das bases de dados e processos 

administrativos relativos aos contratos das obras espalhados pelas secretarias-

fim. Segundo relatos de técnicos entrevistados, a reunião desses arquivos e 

documentos foi muito complexa, seja pelas disputas de poder entre burocratas 

e burocracias pelo controle sobre informações, seja pela dificuldade de identificar 

e encontrar os processos mais antigos, ainda sob formato físico e não 

registrados nos sistemas digitais da prefeitura.  

Uma vez coletadas as bases de dados, arquivos e documentos, foi criado 

o Cadastro de Referência das intervenções públicas, visando integrar todas 

essas bases. Ele consistia em uma listagem de cada uma das intervenções 

públicas previstas nas leis das Operações Urbanas, às quais foram atribuídos 

códigos para a unificação das informações. Na sequência, munida do cadastro, 

a equipe de DGO produziu a Planilha de Monitoramento das intervenções 

públicas. Esse dispositivo consistia em uma grande base de dados desagregada 

por intervenção, com informações acerca de cada um dos contratos 

administrativos, valores iniciais, aditivos e atualizações contratuais e valores 

executados. Para assegurar a atualização automática dos valores executados, 

a planilha foi conectada ao Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) da 

Secretaria Municipal da Fazenda. Além disso, foi instaurado um processo de 

revisão semanal pela equipe de DGO responsável, para inclusão de novos 

contratos. As bases foram armazenadas na rede interna da empresa, 

possibilitando o compartilhamento das informações e atualizações pelo corpo 

burocrático e evitando a concentração em indivíduos e setores. 

A partir da organização das informações na planilha, a Diretoria promoveu 

ainda a geoespacialização dos dados, criando um sistema de informação 

geográfico (SIG) das intervenções em operações urbanas. Com isso, tornou-se 

possível gerar informações cartográficas padronizadas para o planejamento e 

monitoramento das ações nos territórios das operações urbanas. 

A criação dessas ferramentas de gestão das informações e 

monitoramento teve efeitos sobre as capacidades de coordenação de SP-

Urbanismo e de participação social na operação urbana. Em relação à primeira, 

na percepção da então Diretora de Gestão, a posse de informações fortalecia o 
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papel de coordenadora de SP-Urbanismo, ao facilitar a interlocução tanto com o 

Secretário de Desenvolvimento Urbano quanto com as demais pastas, além de 

oferecer à SP-Urbanismo “uma outra visão” sobre a implementação das ações 

no território. Afinal, com as informações esparsas em diferentes órgãos, 

compreender os avanços na implementação das obras e a evolução da 

execução orçamentária demandava “juntar vários pedacinhos”. A unificação das 

bases de dados possibilitava, portanto, uma visão integrada do território e da 

situação financeiro-orçamentária. 

Um exemplo dessa “mudança de visão” a partir da integração e 

espacialização das informações consistiu na percepção da necessidade de 

refinar a estratégia de implementação das obras da Via Parque e das habitações 

de interesse social na Água Espraiada, construindo um plano de ação 

coordenado entre os setores de obras, saneamento, verde e habitacional. A 

partir do cruzamento das bases cartográficas de favelas na região; das áreas 

desapropriadas para construção de HIS e da localização das obras previstas, foi 

possível identificar quais trechos de obra produziriam remoções; o tamanho de 

cada um dos lotes e o andamento das obras em cada um dele. Essa nova visão 

territorial e intersetorial possibilitou um primeiro ensaio de coordenação das 

diferentes ações no território, como a sincronização entre frente de obras, 

desapropriações de áreas e construção de HIS, que seria aprimorado nos 

governos seguintes, como será discutido mais adiante. 

 



151 
 

Figura 16: Cartografia do projeto reformulado da Via Parque 

 

Fonte: Apresentação da 41ª Reunião Ordinária do GG-OUCAE. 

 

A coordenação territorial e financeira foi fortalecida ainda por outras duas 

iniciativas da DGO. Em primeiro lugar, a criação do “GT HIS”, que consistia em 

uma arena deliberativa e decisória informal para planejamento e 

acompanhamento das ações relativas aos conjuntos habitacionais na Água 

Espraiada, que reunia quinzenalmente integrantes do alto escalão de SP-

Urbanismo, SEHAB, COHAB e SP-Obras, além de membros do grupo gestor, 

como os representantes das associações de moradores de favelas. De acordo 

com a Diretora de Gestão das Operações Urbanas, uma vez que a empresa 

agora detinha as informações de acompanhamento, havia se tornado mais fácil 

cobrar andamentos das demais pastas e tomar decisões conjuntamente. 

Além do GT, também fortaleceu a coordenação exercida por SP-

Urbanismo a centralização orçamentária das operações urbanas em SMDU. Até 

2014, as operações urbanas não possuíam uma unidade orçamentária própria, 

de forma que as obras eram inseridas nos orçamentos de cada uma das 
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secretarias-fim responsáveis pela execução. Dessa forma, cabia à SMDU e SP-

Urbanismo negociarem anualmente o orçamento com cada uma das pastas. 

Além disso, a ausência de uma unidade tornava difícil reunir os dados 

orçamentários para monitoramento da implementação. Porém, a criação de uma 

unidade orçamentária em SMDU para cada operação urbana permitiu que a 

secretaria e a empresa de desenvolvimento urbano passassem a ter maior 

controle sobre o planejamento dos investimentos e capacidade de 

monitoramento das atividades de cada secretaria-fim. 

Já em relação à participação social nas operações urbanas, a DGO e a 

gerência de participação social buscaram mobilizar as novas ferramentas de 

gestão das informações para ampliar e qualificar o acesso à informação dos 

representantes no grupo gestor da operação urbana. A partir da planilha de 

monitoramento, foi criado um novo formato de apresentação dos dados (vide 

imagem abaixo) que permitia uma visão mais desagregada e detalhada sobre o 

uso dos recursos e andamento das obras. A institucionalização desse formato 

de apresentação e comunicação visual possibilitou aos grupos da sociedade civil 

comparar as informações disponibilizadas a cada reunião e questionar o uso dos 

recursos.  
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Figura 17: Novo modelo de relatório financeiro  

 

Fonte: SP-Urbanismo 

 

Além disso, também cabe destacar que a gerência buscou instituir um 

padrão de relacionamento com os representantes da sociedade civil. Buscou 

instituir um fluxo regular de elaboração de atas das reuniões e de apresentações, 

enviados eletronicamente aos representantes antes de cada encontro 

presencial.  

Conforme apontado no início dessa seção, todas essas ações foram 

realizadas apenas no final do governo Haddad, não havendo tempo suficiente 

para que seus efeitos sobre as operações urbanas fossem observados ainda 

nesse mandato. Contudo, apesar da troca partidária em 2017 devido à perda 

eleitoral de Haddad para o candidato do PSDB João Dória, foi possível observar 

algumas continuidades dessa construção ao longo do novo governo. 

Uma das mudanças observadas nos processos decisórios das operações 

urbanas foi o fortalecimento do papel dos representantes da sociedade civil do 

grupo gestor participativo nas deliberações sobre a priorização no uso dos 

recursos. Ainda no final do governo Haddad, com o novo formato de 
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apresentação dos dados no grupo gestor e a maior abertura da “caixa-preta” dos 

recursos, representantes da sociedade civil, em particular as representações da 

Universidade de São Paulo e do sindicato das incorporadoras, passam a apontar 

para a insuficiência de recursos em caixa para a realização de todas as obras 

planejadas, e demandam a elaboração de um plano de prioridades realista para 

o uso dos recursos restantes. Com a troca de governo, as entidades sociais 

seguiram pressionando os novos representantes públicos para que a operação 

urbana fosse revista. 

Em julho de 2017, a coordenação de SP-Urbanismo realizou reunião 

extraordinária do grupo gestor86 para deliberação acerca de uma proposta de 

priorização baseada nas considerações que vinham sendo realizadas no órgão 

ao longo das reuniões do primeiro semestre. Pela primeira vez na trajetória da 

operação, a proposta descrevia detalhadamente os trechos de obra que seriam 

executados e propunha orçamentos para cada um, buscando montar um plano 

compatível com os recursos disponíveis no caixa da operação. Cabe mencionar 

que a proposta continha uma frente importante de produção habitacional, 

visando a entrega de 788 UHs. A habitação representava o segundo maior 

investimento, com orçamento de R$ 130,7mi, atrás da obra de extensão da 

Avenida Chucri Zaidan, para o qual previam a aplicação de R$151,3mi. 

A maior capacidade dos representantes da sociedade civil para deliberar 

sobre o uso dos recursos e arrecadação de CEPACs também pode ser 

observada nas discussões acerca do último projeto de lei elaborado por SP-

Urbanismo para alterar a legislação da OUC Água Espraiada87. A revisão do 

marco legal entrou na agenda da empresa ainda em 2013, por motivos técnicos 

ligados às exigências no âmbito do licenciamento ambiental. Contudo, como o 

estoque de potencial adicional estava prestes a se esgotar – o que, em tese, 

levaria ao fim da operação urbana – a empresa aproveitou a oportunidade para 

alterar as regras de limite de estoque e, com isso, ampliar o volume de CEPACs 

disponíveis para venda nos setores mais aquecidos em termos de mercado. 

Durante as deliberações sobre o projeto no Grupo Gestor, a iniciativa foi 

fortemente apoiada pelos representantes das associações de moradores de 

 
86 2ª Reunião Extraordinária do GG-OUCAE. 
87 PL 722/2015. 
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favelas, que, diante do cenário recém exposto de escassez de recursos na 

operação urbana, passaram a considerar a realização de novos leilões de 

CEPACs uma condição necessária à implementação do projeto habitacional no 

perímetro. Inclusive, durante as votações do PL, houve importante mobilização 

das comunidades, que buscaram o apoio de vereadores próximos e realizaram 

manifestações à frente da Câmara. 

Durante as deliberações sobre o PL no Grupo Gestor, houve também 

atuação importante da entidade de representação profissional dos arquitetos e 

dos representantes da universidade e das faculdades de arquitetura. Esses 

atores viram na revisão uma janela de oportunidade para ampliar as regras 

direcionadas à produção ambiental. A sugestão proposta deu origem a 

acréscimos na lei que previram: (i) destinação mínima de 30% dos recursos 

arrecadados em CEPAC com HIS (percentual esse superior à norma do Plano 

Diretor Estratégico de 2013, que prevê 25%); (ii) reassentamento definitivo de 

todas as famílias previamente cadastradas e atingidas por obras ou intervenções 

da operação e (iii) empenho dos recursos arrecadados nos leilões em prazo 

máximo de até 5 anos. 

Ao mesmo tempo em que os representantes da sociedade civil no grupo 

gestor têm manifestado maior consciência acerca de aspectos financeiros e 

orçamentários da operação urbana, a forma como SP-Urbanismo vem 

construindo as decisões acerca do uso dos recursos a serem arrecadados com 

os próximos leilões sugere uma postura menos vertical e mais articulada com as 

demais pastas e com a sociedade civil. Uma evidência nesse sentido foi a 

realização de um conjunto de oficinas entre 2019 e 2020, visando construir o 

plano de prioridades em diálogo com as secretarias-fim e com os representantes 

da sociedade civil. Foi realizada uma oficina para discussão dos 

empreendimentos habitacionais e duas para as obras da Via Parque e do Parque 

Linear. Diante da escassez de recursos, buscou-se definir trechos de obras 

prioritários do parque e do viário. A partir do uso dos dados cartográficos, a 

coordenação da empresa buscou cruzar essas áreas com as remoções 

necessárias, número de famílias das comunidades afetadas e áreas 

desapropriadas disponíveis para a construção de HIS. Ao final das oficinas, foi 
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construída uma matriz para articular todos os eixos de ação priorizados, gerando 

um cronograma físico-orçamentário único para o projeto.  

 

Figura 18: Plano de priorização integrado e georreferenciado da intervenção da Via 
Parque elaborado a partir das oficinas de SP-Urbanismo (2019-2020) 

 

Fonte: SP-Urbanismo 

 

A organização da estrutura administrativa e a criação de instrumentos e 

ferramentas para coordenação das informações financeiras e territoriais em SP-

Urbanismo e SMDU, mostram mais um episódio em que as diretrizes da política 

municipal e a agência de burocratas foram determinantes na condução das 

operações urbanas. Embora seja cedo para dizer se essas construções geraram 
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capacidades estatais em sentido forte na administração municipal, essas 

ferramentas sobreviveram à mudança de governo e seguem produzindo efeitos 

sobre a transparência no uso dos recursos da operação urbana e incentivando 

à empresa municipal de desenvolvimento urbano a coordenar o processo de 

implementação de forma mais articulada aos demais atores estatais e não-

estatais, resultando em um melhor azeitamento das linhas de ação e em maior 

controle sobre a execução do componente habitacional. Ao mesmo tempo em 

que o instrumento parece demonstrar versatilidade ao também viabilizar políticas 

sociais, além de grandes obras viárias, parece ainda estar longe de uma 

iniciativa coerente de produzir uma cidade mais justa e agradável de se viver. 

 

A produção do território como resultado do emaranhamento de dinâmicas 

da política e das políticas públicas locais 

 

Ao longo do período analisado, a OUC Água Espraiada foi regida não por 

uma lógica coesa de valorização fundiária e crescimento econômico e urbano, 

como sugerido pela literatura, mas por fluxos da política e das políticas públicas 

locais e multiescalares. Diretrizes do governo local, dinâmicas locais e de outras 

instâncias aterrissaram no território em diferentes momentos, emaranhando-se 

com interesses e disputas do próprio território. Esse processo improvisado, 

bagunçado e ad hoc resultou em variações nos padrões de uso dos recursos ao 

longo do tempo e, consequentemente, em diferentes efeitos sobre a 

transformação do espaço. 

  

Tabela 5: Condicionantes da produção do território da OUC Água Espraiada a partir das 
3 dimensões de análise 

 Fase I 
 

Fase II Fase III 

 Marta Suplicy (PT) José Serra (PSDB) 
Gilberto Kassab (DEM) 

Fernando Haddad (PT) 
João Dória (PSDB) 

Bruno Covas (PSDB) 

Diretriz de 
Governo 

-Produção de caixa para o 
urbano 
 
-Nova marca para a política de 
obras e para as operações 
urbanas 
 
-Atendimento às demandas do 
movimento popular de moradia 

-Viabilização de grandes obras 
de infraestrutura viária 

-Prioridade da agenda urbana e 
reorientação do uso dos 
instrumentos urbanísticos a 
partir de diretrizes de direito à 
cidade 
 
-Transparência; gestão da 
informação e planejamento 
urbano participativo 
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Política e 
políticas 
locais 

-Viabilização da OUC via uso de 
arquitetura icônica e marketing 
urbano 
 
-Questão fundiária da ZEIS do 
Jd. Edith 

-Empreendedorismo de políticas 
por SEHAB/HABI 
 
-Mobilização social 
 
-Judicialização da política e 
ativismo judicial 

-Criação de capacidades e 
instrumentos de gestão das 
informações e 
georreferenciamento dos dados 
 
-Fortalecimento da capacidade 
de coordenação e articulação 
intersetorial de SP-Urbanismo 
 
-Fortalecimento da participação 
e da atuação dos 
representantes da sociedade 
civil no GG 

Política e 
políticas 
multi-
escalares 

-Recursos do BID e da CEF para 
o programa Morar no Centro 

-Convênios com o governo do 
estado (DERSA e CDHU) 
 
-Corrupção (Lava-Jato Paulista) 

-Articulação com governo 
federal e fluxos de recurso do 
programa MCMV 

 

Durante a primeira fase da implementação, sob a administração petista 

de Marta Suplicy, as diretrizes de governo para a política urbana foram marcadas 

por ambiguidades. Diante da situação de escassez orçamentária no município, 

especialmente para as áreas não protegidas pelas regras federais, o governo 

buscou mobilizar diferentes instrumentos de arrecadação para produzir caixa, 

dentre os quais as operações urbanas. Porém, devido às críticas sofridas pelas 

OUCs, especialmente na comunidade de arquiteto-urbanistas ligados ao 

movimento de reforma urbana, seu uso impunha o desafio de se desvincular do 

legado da política de grandes obras viárias do governo Maluf, marcado por 

remoções e desapropriações em massa, e criar uma nova “marca” para a política 

de infraestrutura da cidade. A solução encontrada para obter apoio para o projeto 

da OUC Água Espraiada foi a de incluir no rol de investimentos propostos tanto 

a obra de extensão da avenida, presente há décadas na agenda do setor de 

obras da cidade, como um projeto habitacional para atender o déficit de moradias 

da população de baixa renda na região. Dessa forma, foram instituídas regras 

que visavam incentivar a produção habitacional, tal como a demarcação de 

diversas ZEIS pelo território.  

Contudo, uma vez aprovado o projeto, a mobilização da OUC para a 

produção habitacional enfrentou dois desafios, oriundos das dinâmicas e regras 

do território. Em primeiro lugar, a proximidade com a operação urbana Faria Lima 

causava na burocracia de SP-Urbanismo um receio da venda de CEPACs 

fracassar, devido à concorrência com o mercado imobiliário daquela área. Para 

contornar esse problema, a estratégia formulada foi a de priorizar uma obra que 

pudesse ser utilizada como um marco arquitetônico icônico – dando origem ao 
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projeto da Ponte Estaiada. Não se pode negar que essa estratégia ia de encontro 

ao interesse do empresariado e das incorporadoras com interesse em investir na 

região. 

Além disso, a decisão de começar o projeto habitacional pelo atendimento 

habitacional ao Jardim Edith fez com que a burocracia da empresa municipal de 

habitação se deparasse com um obstáculo que não havia sido antevisto: a 

situação fundiária daquela ZEIS. Esse problema se relevou mais complexo de 

ser resolvido administrativamente do que o permitido pelo tempo de governo. A 

isso, se somou a preferência da pasta de priorizar as ações do programa Morar 

no Centro ao invés da operação urbana. Afinal, além de sua importância para a 

plataforma, o programa contava com financiamento federal e internacional 

(dinâmica multiescalar). 

 Já na segunda fase da implementação, durante os governos de Serra e 

Kassab, as diretrizes de governo nasceram emaranhadas à dinâmicas 

multiescalares. Esse período foi marcado por um duradouro alinhamento 

partidário entre os governos municipal e do estado, dando origem a uma política 

de convênios entre as duas instâncias. Nesse cenário, o esquema de corrupção 

e financiamento ilegal de campanha articulado na DERSA, denominado de Lava-

Jato Paulista pelas investigações do Ministério Público Federal, foi replicado em 

obras municipais que, por integrarem o programa do Sistema Viário Estratégico, 

receberiam repasses estaduais – dentre as quais, o projeto de extensão da 

Avenida Água Espraida. Diante da importância do viário, a operação urbana 

passou a ser mobilizada como um instrumento financeiro para viabilizar a obra – 

constando no próprio programa de governo a meta de elevar o potencial 

arrecadatório das OUCs. Além disso, o projeto tornou-se mais caro e complexo, 

o que demandou inclusive a revisão do marco legal da operação urbana. 

Essa diretriz centrada no viário, no entanto, foi atravessada por dinâmicas 

locais e territoriais, produzindo efeitos complexos sobre o território. A localização 

da obra em área de córrego ocupada por favelas abriu uma janela de 

oportunidade para a Superintendência de Habitação Popular se valer da 

operação urbana como um novo “caminho do dinheiro” para seu programa de 

urbanização de favelas. O empreendedorismo de política exercido no âmbito 
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dessa agência fez com que, pela primeira vez em sua trajetória, a OUC passasse 

a destinar recursos para a habitação de interesse social.  

Os avanços conquistados por HABI podem ser explicados por, ao menos, 

três elementos. Em primeiro lugar, o apoio dos gabinetes tanto de Serra como 

de Kassab ao programa de urbanização. Embora a pauta habitacional não fosse 

central para nenhum dos programas, a estratégia de política desenvolvida por 

HABI – que lançou mão da articulação com programas de saneamento e do uso 

de projetos arquitetônicos de alto padrão – conferiu à agência grande 

legitimidade. Em segundo lugar, as novas capacidades e instrumentos de 

política desenvolvidas por HABI – tal como os cadastros digitalizados e 

conectados às bases de dados sociais do município e novas tecnologias sociais 

– conferiram maior agilidade à implementação do projeto habitacional e evitaram 

a eclosão de conflitos com as comunidades afetadas – possibilitando, inclusive, 

a construção de vínculos de confiança com lideranças locais. Em terceiro, a 

articulação com SP-Urbanismo, fortalecida pelo fato da burocrata responsável 

pela coordenação do grupo gestor da OUC considerar relevante o projeto 

habitacional, além de ter passagem por SEHAB em sua trajetória profissional. 

Além do empreendedorismo de política, a produção habitacional foi 

motivada ainda pela judicialização da operação urbana, a partir da mobilização 

da comunidade do Jardim Edith. A articulação com a União dos Movimentos de 

Moradia e a presença na cidade de dois órgãos públicos de defesa de direitos 

com um histórico de ativismo em matéria de direito à cidade e à moradia digna 

possibilitaram a comunidade mobilizar o instrumento – especialmente, a 

ferramenta da ZEIS – para garantir seu “direito de ficar” em uma das esquinas 

mais valorizadas de São Paulo. A arena judicial se tornou, ao longo do 

julgamento da ação civil pública apresentada, uma instância de intermediação 

dos interesses da comunidade e do Poder Executivo e de discussão de detalhes 

da política, como o projeto arquitetônico dos edifícios e a implantação de outros 

equipamentos públicos na área. 

Por fim, a terceira fase da implementação se iniciou no governo Haddad 

e tem apresentado sinais de continuidade nos governos PSDBistas de Dória e 

Covas. Durante o governo Haddad, em relação às diretrizes de governo, a 

agenda urbana foi colocada dentre as pautas chave do governo, devido à 
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confluência entre as preferências da gestão e do contexto político das 

manifestações de julho de 2013. Nesse cenário, o governo buscou readequar os 

marcos legais e instrumentos do planejamento urbano à sua agenda de direito à 

cidade, transparência e planejamento urbano participativo. Esses esforços foram 

desenvolvidos e forma incremental, em meio a experimentalismos e exercícios 

de tentativa e erro. 

Em um primeiro momento, na OUC Água Espraiada, essa diretriz motivou 

uma tentativa de redefinição das prioridades. Ao suspender a execução dos 

contratos para construção do túnel, o governo buscava favorecer à implantação 

das habitações de interesse social. Contudo, essa iniciativa foi cortada por uma 

outra dinâmica multiescalar: o alinhamento partidário entre os governos federal 

e municipal e a readequação dos projetos habitacionais da cidade à diretriz de 

financiamento por meio do programa Minha Casa Minha Vida – ao invés dos 

convênios com CDHU. A incidência desse fluxo nos ajuda a compreender as 

dificuldades enfrentadas pelo governo Haddad para entregar as habitações na 

Água Espraiada. Em particular, os desencaixes jurídicos entre o programa e a 

operação urbana produziram atrasos na ação. Em meados de 2015, com a 

escalada da crise econômica e os cortes nos repasses federais, somados aos 

entraves legais, coube às burocracias de SP-Urbanismo e SEHAB desenhar 

novas soluções para a questão habitacional do córrego Água Espraiada. 

Em um segundo momento, em resposta a essa diretriz, SMDU buscou 

estruturar e implementar projetos para criação de capacidades de gestão da 

informação, transparência e participação. Em meio a essas ações, a estrutura 

administrativa de coordenação das operações urbanas foi redefinida e foram 

criadas ferramentas para gestão das informações territoriais e financeiras que 

fortaleceram as capacidades de coordenação, monitoramento e participação 

social nas operações. Apesar dessa iniciativa ter um baixo grau de 

institucionalização em termos de formalização via normativos, sinais de 

continuidade têm sido observados nas novas administrações. A tradução dessas 

ferramentas em um formato de apresentação para uso regular no grupo gestor 

fez com que os representantes da sociedade civil passassem a cobrar mais 

ativamente o acesso à informação, impondo constrangimento a eventuais 

retrocessos. A visualização integrada das informações financeiras e territoriais 
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também parece estar motivando a coordenação de SP-Urbanismo a buscar 

formas novas e criativas de planejar o uso dos recursos da operação, mais 

integradas às secretarias-fim e à sociedade civil. 

Apesar dessas mudanças na fase mais recente, as operações urbanas 

ainda estão longe de figurar como um instrumento para a produção apenas de 

habitação de interesse social, como demandado por muitos críticos no campo do 

urbanismo. Tampouco figuram como um instrumento de transformação racional 

da cidade, seja no sentido de uma cidade empresarial e voltada à especulação 

imobiliária ou no sentido de uma cidade mais justa e agradável. Essas mudanças 

na forma como a operação urbana Água Espraiada foi sendo mobilizada pelos 

diferentes atores ao longo do tempo são um indicativo da plasticidade e 

maleabilidade do instrumento, que explicam os conflitos constantes ao redor do 

uso dos recursos e a contingencialidade nas decisões tomadas. Não se trata-, 

portanto, de uma narrativa sobre uma cidade racionalmente planejada, mas sim, 

sobre uma cidade continuamente disputada e improvisada. 
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∙∙Considerações Finais∙∙ 

 

 

 

 

 

Afinal, quem governa as Operações Urbanas Consorciadas na cidade de São 

Paulo?  

 

A produção das Operações Urbanas Consorciadas na cidade de São 

Paulo não consiste em um objeto novo no debate mais amplo dos estudos 

urbanos e do urbanismo. Na literatura nacional, trabalhos seminais têm sugerido 

que esse instrumento resultaria de dinâmicas de captura do Estado pelos 

capitais do urbano, em particular, pelos interesses do mercado imobiliário. 

Frequentemente, o instrumento é descrito como um megaprojeto de renovação 

do espaço urbano, que atende às demandas nacionais e internacionais pela 

financeirização do solo e pela produção de espaços market-friendly na cidade, 

providos de infraestrutura de qualidade, áreas de consumo e lazer e marcos 

icônicos da arquitetura. 

Partindo da interlocução com essa literatura e adotando uma lente de 

análise própria da política do urbano e da ciência política, o trabalho buscou 

reinserir o Estado, governos e burocracias na construção e produção das 

operações urbanas consorciadas. Sugerimos que o enquadramento teórico da 

captura do Estado, assim como o enquadramento centrado nos arranjos 

institucionais dos megaprojetos, embora iluminem dinâmicas importantes, não 

são suficientes para explicar a política das operações urbanas em São Paulo. 

Afinal, diferentemente de outros casos, as operações urbanas em São Paulo não 

surgiram da necessidade de oferecer uma resposta política à uma crise fiscal 

generalizada. Uma vez que as cidades brasileiras recebem fluxos de recurso 

contínuos do governo federal nas áreas da saúde e educação –  e são obrigadas 

a investir pisos mínimos de recurso nessas duas áreas – não há uma 
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incapacidade fiscal total dos governos locais para produzir políticas. Há, contudo, 

uma escassez específica do setor de política urbana, que explica a existência de 

conflitos alocativos e disputas intra-burocráticas entre essas pastas. 

Nesse contexto institucional, as operações urbanas não operam como 

máquinas de crescimento; como megaprojetos de renovação urbana; como uma 

nova escala de governança na cidade e tampouco como um projeto central às 

agendas de prefeitos e empreendedores de política locais. Elas não adquirem 

tamanho status e envergadura perante a agenda política e as políticas públicas 

locais. Isso não significa, no entanto, que sejam irrelevantes para a política 

municipal. Ao contrário, sua importância reside no fato de oferecerem ao Poder 

Público um instrumento jurídico-financeiro extremamente útil para alimentar o 

caixa da prefeitura e engordar a fatia de recursos para uso discricionário do 

prefeito em sua agenda urbana. 

Ao serem mobilizadas dessa forma pelos atores públicos, as Operações 

Urbanas Consorciadas paulistanas não ganham a mesma roupagem 

institucional adquirida pelo projeto carioca do Porto Maravilha, que consagra a 

primeira experiência nacional com um megaprojeto de renovação urbana. 

Sugerimos que é justamente seu caráter pouco institucionalizado, plástico e 

maleável que faz das operações urbanas um instrumento muito interessante 

para prefeitos e demais tomadores de decisão na cidade de São Paulo. A 

ausência de um arranjo institucional robusto permite aos governos e suas 

burocracias mobilizá-las de acordo com suas diretrizes, interesses e agendas. 

Isso nos ajuda a compreender a permanência desse instrumento ao longo de 

tantos governos de diferentes alinhamentos ideológicos, assim como a trajetória 

de mudanças na forma como os recursos são gastos ao longo do tempo e na 

institucionalização de regras que vinculam recursos à finalidades mais 

redistributivas, como a produção de habitação de interesse social. 

É justamente no emprego dos recursos arrecadados que reside o aspecto 

mais controverso acerca do instrumento no debate urbano. O fato de as 

operações urbanas terem feito pouco pela cidade em termos sociais e 

redistributivos e terem sido mobilizadas em grande parte para a produção de 

grandes obras viárias, alinhadas aos interesses dos capitais incorporador e da 

construção civil, mobilizou grande parte das críticas apresentadas pela literatura. 
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Para muitos autores, esse diagnóstico reforçaria as explicações que apontam 

para a captura do Estado e para a força estrutural dos interesses privados sobre 

os processos decisórios no interior do aparato estatal. 

Embora a concentração de poder político e recursos nesses setores não 

deva ser menosprezada pelas análises de governança, a partir da reconstituição 

empírica da trajetória da implementação de uma operação urbana consorciada 

em particular, foi possível verificar que as dinâmicas que modelam a produção 

do território das operações não são geradas exclusivamente pelo instrumento. 

Isto é, as operações urbanas não conformam uma escala de governança que 

impõe uma lógica própria sobre o território, bypassando o governo local. Ao 

contrário, o instrumento influencia e é influenciado por fluxos da política e das 

políticas pública do governo local, do território, assim como das outras escalas 

de governo.  

A partir dessas dinâmicas, sugerimos que ao longo de sua 

implementação, as operações urbanas operam sobre o território como um layer 

que introduz instrumentos, normas e recursos, misturando-se aos demais layers, 

fluxos e dinâmicas que operam e são operados sobre o território. Assim, 

decisões vão sendo tomadas de forma fragmentada e ad-hoc ao longo do tempo, 

não havendo uma lógica única ou homogênea que justifica o comportamento dos 

atores. Cada um deles atua a partir de interesses e disputas nas quais estão 

imersos, muitas vezes com origens na própria lógica setorial do pedaço da 

operação sob sua coordenação (como habitação, grandes obras de 

infraestrutura viária, transporte, etc.).  

Contudo, a cada rodada do jogo político, decisões tomadas vão 

incrementalmente diminuindo o espaço de discricionariedade disponível para os 

tomadores de decisão na próxima rodada – e, consequentemente, o nível de 

maleabilidade e flexibilidade do instrumento. Isso significa que a decisão de 

empenhar recursos em uma ponte de alto padrão construtivo e de engenharia, 

por exemplo, torna esse recurso indisponível para projetos habitacionais ou de 

transporte coletivo em rodadas posteriores do jogo. Ou ainda, que a formulação 

de projetos habitacionais; a contratação de projetos de arquitetura e engenharia 

e a compra de terrenos tornam mais difícil sua reversão no futuro e asseguram 
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o direcionamento de recursos para o setor, em detrimento das grandes obras de 

engenharia. 

A análise empírica da implementação da maior operação urbana em São 

Paulo – a OUC Água Espraiada – ao longo do período entre 2001 a 2020 reforça 

o argumento de que as decisões sobre como e com o quê gastar os recursos 

arrecadados não foram tomados a partir de uma lógica única e coesa de 

valorização fundiária e beneficiamento do setor incorporador. As decisões foram 

influenciadas, predominantemente, por três elementos principais da política 

local: (i) as diretrizes de governo; (ii) disputas políticas e arranjos de políticas 

públicas locais; (iii) disputas políticas, arranjos de políticas públicas e fluxos de 

recursos advindos de outras escalas de governo e com aterrissagem no território. 

Esses três elementos afetaram as decisões de implementação com 

diferentes intensidades e em diferentes combinações ao longo do tempo, nos 

ajudando a compreender o que explica a existência de variação nos padrões de 

uso dos recursos ao longo do tempo, em termos do balanço entre investimentos 

com finalidades mais ou menos inclusivas em face das populações vulneráveis 

da região, particularmente moradores de favelas. A partir da incidência desses 

elementos que conseguimos desvendar, por exemplo, o porquê do governo 

Marta Suplicy, de centro esquerda, não ter utilizado recursos da OUC em 

habitação de interesse social, não obstante a força da agenda e o controle petista 

da pasta nesse governo; a presença de níveis importantes de investimento em 

HIS durante o governo Serra-Kassab, de centro-direita, não obstante e força das 

relações entre esses prefeitos e o setor incorporador; e finalmente, o 

redirecionamento do projeto habitacional da operação durante o governo petista 

de Haddad, com tentativa de captação de recursos junto ao programa federal 

Minha Casa Minha Vida, entraves sofridos para execução dessa ideia e para 

implementação das unidades habitacionais, além da iniciativa de construção de 

ferramentas e técnicas de coordenação, participação e transparência, que 

deixou legados e modelou a condução da política no governo subsequente, 

novamente sob o PSDB. 

Diferentemente dos megaprojetos urbanos, as operações urbanas 

consorciadas não se definem pela centralidade da valorização da terra; pela 

robustez institucional; pela centralidade na agenda de política urbana ou por uma 
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agenda de crescimento econômico e competitividade global. São instrumentos 

jurídico-financeiros amorfos, plásticos e maleáveis, mobilizados pela prefeitura 

para alimentar seu caixa e engordar a fatia de uso discricionário do prefeito. 

Nesse contexto institucional, a definição do uso desses recursos perpassa por 

agendas de política, disputas intra-burocráticas e conflitos locais no território. 

Não há um resultado predeterminado, sendo o processo decisório hiper 

fragmentado e o jogo político jogado continuamente, enquanto sobrarem 

recursos e enquanto for possível alterar contratos e projetos. É nessa disputa 

constante que operações urbanas são improvisadas cotidianamente no território 

da cidade. 
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