
CAPÍTULO 5

DESIGUALDADE, ESTRUTURA PRODUTIVA E POLÍTICAS 
TERRITORIAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Tomás Wissenbach1

1 INTRODUÇÃO

Pela segunda vez consecutiva, a cidade de São Paulo aprova um Plano Diretor 
Estratégico (PDE), em contexto de governos progressistas, que coloca a redução 
da desigualdade como um dos seus principais objetivos.2 Os limites e a capacidade 
dos instrumentos de planejamento municipais para alcançá-la, porém, permanecem 
como uma questão em aberto. É certo que a dimensão territorial tem se configurado 
como elemento central na reprodução do acesso desigual aos benefícios da urbani-
dade – entre outros, Maricato (1996) e Villaça (2001). Nesse sentido, a combinação 
articulada entre o ordenamento territorial, com a ampliação das demarcações de 
zoneamento inclusivo, e a definição dos investimentos prioritários nas áreas com 
maior presença de famílias em situação de alta vulnerabilidade social, sugere um 
forte avanço em direção a uma cidade mais justa.

Por outro lado, a melhor distribuição de rendimentos, se não é a única, é 
relevante componente na redução da desigualdade urbana. E, enquanto as políticas 
mais nitidamente territoriais, como a habitacional e de regulação imobiliária, apa-
recem explicitamente com instrumentos concretos, aquelas referentes às questões 
de renda e emprego ainda ressentem de um maior acúmulo no âmbito da política 
urbana no Brasil. Seja no debate público, nos estudos comparativos, na bibliografia 
sobre o tema ou na quantidade de dispositivos autoaplicáveis e regulamentados, 
a justa atenção tem sido muito mais preponderante aos primeiros temas do que 
ao segundo.

1. Geógrafo e mestre em geografia humana pela Universidade de São Paulo (USP) e diretor do Departamento de 
Produção e Análise de Informação (Deinfo) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) da Prefeitura 
de São Paulo. E-mail: <twissenbach@gmail.com>.
2. O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, de 2002, anuncia, no artigo 7o, como o primeiro dos seus 
princípios “justiça social e redução das desigualdades sociais e regionais” e, no artigo 8o, entre os objetivos “promover 
a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem diferentes camadas da população e regiões da cidade”. Já o 
PDE 2014 insere entre os princípios “a equidade e inclusão social e territorial” a ser alcançada por meio da “redução das 
vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos populacionais e entre os distritos e bairros do Município 
de São Paulo”. Também insere no artigo 70, que enumera os seus objetivos, “reduzir as desigualdades socioterritoriais”.
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Diante desse aparente desequilíbrio, o monitoramento da dinâmica e da 
distribuição dos rendimentos na cidade emerge como um componente impor-
tante para aprimorar a política urbana no sentido de que esta se efetive como um 
instrumento para que a cidade se torne menos desigual. E, dado o seu caráter 
multideterminado, e do alcance limitado das políticas municipais em relação à 
redução da desigualdade de renda, seu acompanhamento contínuo permitirá a 
constante avaliação das políticas. Com isso, a redução da desigualdade poderá 
deixar de ser um enunciado genérico para ser um referencial de aferição do sentido 
da política urbana.

Precisamente por isso que, acompanhada das ações de fortalecimento da 
política de informações na gestão Haddad, da qual podemos citar como exemplos 
a criação de uma infraestrutura de dados espaciais, o GeoSampa, e de um obser-
vatório de indicadores da cidade, o ObservaSampa, o PDE estabelece, nos seus 
artigos 356 a 359, a obrigatoriedade de o poder público municipal acompanhar, 
por meio de indicadores, a sua implementação.3

No tocante à aferição da evolução dos rendimentos no município, no entanto, 
a indisponibilidade de um indicador anual ainda impede um trabalho mais acurado 
de avaliação desse objetivo. Tal elemento, enquanto ainda não equacionado, torna 
mais importante a ampla utilização dos dados censitários e, sobretudo, tornam 
mais relevantes a construção de séries históricas longas como é o caso do acervo 
construído no âmbito do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, desen-
volvido por Ipea, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e 
Fundação João Pinheiro (FJP).

Nesse contexto, este capítulo aborda as mudanças na distribuição de ren-
da, a partir dos dados do referido Atlas, para a cidade e para 32 subprefeituras. 
O estudo indica que, apesar do período de intenso crescimento econômico, da 
queda da participação dos domicílios considerados pobres e do pequeno au-
mento do rendimento médio da maioria deles, o nível de desigualdade man-
teve-se inalterado na última década. Isso se expressa no índice de Gini e po-
der ser indicado pelo aumento na participação dos extratos de maior renda (1% 
e 10% mais ricos). Os resultados apontam ainda que as subprefeituras são 
mais homogêneas do que o município, o que indica forte segregação urbana.  
As transformações da estrutura produtiva e a dinâmica espacial da cidade podem 
ser os aspectos estruturais que impediram que a cidade se tornasse menos desigual, 
o que revela o potencial da política urbana associada a uma política produtiva em 
São Paulo.

3. O GeoSampa é um sistema que unifica as informações georreferenciadas de vários órgãos da administração à semel-
hança da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ver: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. O ObservaSampa 
é uma plataforma de indicadores da cidade que permite acompanhar o desempenho de diferentes políticas setoriais. 
Ver:  <http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>. 
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2 DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Os dados apresentados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, ao 
permitir retroagir a desigualdade na distribuição de renda para o início da década 
de 1990, subsidiaram estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (SMDU), lançando um olhar para essa dinâmica ao longo das 
últimas décadas.4 Nesse período, verificou-se, na capital paulista, que os índices 
de Gini passaram de 0,56 em 1991 para 0,61 em 2000,  subindo para 0,62 em 
2010. Tal constatação é contraintuitiva se levarmos em consideração uma série de 
indicadores socioeconômicos relativos ao contexto nacional. Quanto à dinâmica 
dos dois primeiros, é amplamente discutida a melhoria em diversos índices sociais 
e, da mesma forma, no que ocorreu em relação à distribuição dos rendimentos do 
trabalho, conforme gráfico 1.

GRÁFICO 1
Evolução do índice de Gini (1991, 2000 e 2010)
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>.

No caso do município, há uma aparente contradição entre esse desempenho 
e o conjunto de indicadores socioeconômicos da cidade. A taxa de desemprego que 
iniciou o decênio em 16,5%, chegando a um pico de 18,9% caiu para patamares 

4. Estudo realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria Municipal 
de Planejamento (Sempla) foi a base para os resultados apresentados aqui. Ver: São Paulo. Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Cidade. Persiste a alta desigualdade de renda no município de São Paulo. (Informes Urbanos 
no 19). Disponível em: <https://goo.gl/jTnHOk>. 



Territórios em Números: insumos para políticas públicas a partir da análise 
do IDHM e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras

156 | 

bastante inferiores, cerca de 12,5%. O produto interno bruto (PIB) e o PIB per 
capita tiveram um crescimento expressivo: em valores correntes foram de R$ 160 
bilhões e R$ 15 mil em 2000, respectivamente, para R$ 460 bilhões e R$ 43 mil 
em 2010. Também no caso do rendimento per capita, houve uma melhora contínua: 
R$ 1.050,76 em 1991 para R$ 1.216,54 em 2000 e atingiu R$1.516,21 em 2010.

O fato de o índice de Gini não ter acompanhado nem a melhora em contexto 
nacional nem, tampouco, os próprios indicadores econômicos do município, levam 
a questão sobre o que ocorreu tanto com o rendimento dos mais pobres quanto 
aos segmentos mais ricos de sua população.

Em relação ao primeiro grupo, os dados apresentados no Atlas, e analisados 
pelo estudo da SMDU, indicam o contrário do que aconteceu com o índice de 
Gini: a década de 1990 apresentou um crescimento percentual dos domicílios em 
condição de pobreza e a década seguinte apresentou dinâmica inversa. Ou seja, nos 
anos 2000 houve uma significativa redução tanto dos domicílios “extremamente 
pobres” (renda mensal per capita de até R$ 70,00), como dos domicílios “pobres”, 
com renda per capita de até R$ 140,00; e ainda aqueles “vulneráveis à pobreza”, 
com renda per capita de até R$ 255,00 (todos em valores de agosto de 2010).

GRÁFICO 2
Proporção de domicílios por condição de pobreza – município de São Paulo  
(1991, 2000 e 2010)
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>.
Elaboração:  São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Informes Urbanos no 19. Disponível em: <https://

goo.gl/jTnHOk>. 
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Houve também melhora, em termos reais, no rendimento médio dos estratos 
mais pobres, com exceção dos “extremamente pobres”, cujo rendimento médio caiu 
abaixo do nível apresentado em 1991. Em suma, e respondendo à indagação inicial, 
os dados apontam que a manutenção da desigualdade de rendimentos ocorreu de 
forma combinada com a diminuição da proporção dos domicílios considerados 
pobres e com aumento do rendimento médio deles.

Se não foram nem os indicadores socioeconômicos mais gerais e nem o 
rendimento domiciliar per capita dos mais pobres que contribuiu para a ma-
nutenção da alta concentração de rendimentos no município, evidentemente, 
que resta à dinâmica dos estratos mais altos da população a explicação para esta 
estagnação na evolução do índice de Gini da renda na cidade de São Paulo. 
Nesse sentido, os dados do Atlas permitiram verificar que, em relação aos 10% 
mais ricos, a participação no total de rendimentos aumentou de 47,9% para 
53,6% entre 2000 e 2010.

Considerando que se trata ainda de um contingente populacional ele-
vado, e no sentido de aprofundar a leitura dos dados, podemos indagar qual 
foi a dinâmica relativa aos 1% mais ricos da cidade, isto é, um contingente 
populacional um pouco superior a 100 mil pessoas. Estudo da Prefeitura do 
Município de São Paulo (PMSP), a partir da base de domicílios da amostra dos 
Censos Demográficos 2000 e 2010, calculou o peso relativo desse grupo para 
apresentá-lo em contraposição à metade mais pobre da população, conforme 
apresentado em gráfico a seguir.

GRÁFICO 3
Participação na renda total, segundo estratos selecionados – município de São Paulo 
(2000 e 2010)
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Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE.
Elaboração:  São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Informes Urbanos no 19. Disponível em: <https://

goo.gl/jTnHOk>. 
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Os resultados apontam que, se a participação dos 10% com maiores 
rendimentos passaram de 47,95% para 53,68%, este crescimento deve-se à 
participação do 1% com maiores rendimentos na cidade: sem este estrato a 
participação dos 10% mais ricos teria queda de 1,69 pontos percentuais (de 
34,92% para 33,23%). Por outro lado, se a metade mais pobre da cidade, cerca 
de 5 milhões de pessoas, tinha, junta, participação na renda pouco superior 
aos 1% mais ricos, em dez anos passou a ter apenas a metade em relação ao 
mesmo grupo. Embora o estudo aponte cautela em analisar esses dados em 
função da diminuição da amostra de 2000 para 2010, não resta dúvida que é 
nesse ponto, isto é, no crescimento do rendimento dos muito ricos na cidade, 
que está a base para compreender a estagnação da melhoria na distribuição 
dos rendimentos na cidade.

A evolução da distribuição dos rendimentos na cidade de São Paulo, 
portanto, se dá em meio a contrastes entre situações distintas. O mesmo es-
tudo aponta que se trata sim de um caso minoritário: apenas pouco mais de 
7% dos municípios brasileiros apresentou quadro similar, ou seja, de melhora 
de distribuição de renda na década de 1990 e estagnação ou piora na década 
de 2000. Artigos que trabalham com o mesmo período nos Estados Unidos, 
por sua vez, apontam uma similaridade: grandes metrópoles tendem a ser 
mais desiguais do que o país como um todo e suas sedes mais desiguais ainda 
(Berube e Holmes, 2016).

Embora não se trate de um caso único, a particularidade de São Paulo 
resulta de uma dupla combinação. Por um lado, pelo fato de a desigualdade 
ter diminuído na década de baixo crescimento econômico e de alta substantiva 
do desemprego e ter estagnado na década de recuperação econômica, baixo 
desemprego e aumento do rendimento médio. Nesse caso, assemelha-se a um 
conjunto de cerca de trezentos municípios brasileiros. Por outro, pelo fato de a 
estagnação da redução da desigualdade ter se dado em função do crescimento 
mais expressivo dos muito ricos, mesmo com os mais pobres tendo melhorado 
a sua situação em termos de rendimento médio. Nesse ponto, assemelha-se com 
o que ocorreu, em período mais recente, com grandes metrópoles americanas, 
como Los Angeles e Nova Iorque. Em ambas, a renda dos altos estratos caiu 
mais lentamente que a dos mais pobres, em um contexto de crises econômicas 
(Berube e Holmes, 2016).
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3 TERRITÓRIO, DINÂMICA PRODUTIVA E A PERMANÊNCIA DA DESIGUALDADE

Os dados do Censo, ao permitirem a desagregação para as 32 subprefeituras 
da cidade de São Paulo, indicam também que, do ponto de vista territorial, 
não houve mudança significativa na distribuição da população segundo os 
estratos selecionados, conforme demonstra a tabela 1.

TABELA 1
Onde vivem os paulistanos pertencentes a cada estrato – município de São Paulo 
(2000 e 2010)

2000 2010

Subprefeitura % Subprefeitura %

1% mais abonados

Pinheiros 25,8 Pinheiros 23,5

Vila Mariana 17,2 Vila Mariana 18,6

Sé 12,3 Sé 9,7

Butantã 8,3 Butantã 9,0

Lapa 7,4 Lapa 8,4

Outras 28,9 Outras 30,6

10% mais abonados

Pinheiros 14,3 Vila Mariana 14,6

Vila Mariana 14,0 Pinheiros 13,8

Sé 10,1 Lapa 9,4

Lapa 8,0 Sé 9,4

Santo Amaro 7,1 Butantã 7,1

Outras 46,5 Outras 45,5

50% menos abonados

Capela do Socorro 7,2 M´Boi Mirm 6,9

M´Boi Mirim 6,5 Capela do Socorro 6,7

Campo Limpo 6,0 Campo Limpo 6,5

Itaquera 5,6 Itaquera 5,4

Vila Prudente/ Sampopemba 5,3 São Mateus 5,0

Fonte: Censo Demográficos 2000 e 2010/IBGE.
Elaboração: Sempla/CDEC. 
Obs.: proporções da renda total da cidade das quais se apropriaram os segmentos determinados na tabela.

A expressão espacial da desigualdade na distribuição é evidente, e também 
pode ser representada quando comparamos a participação das 32 subprefeituras 
na distribuição dos rendimentos vis-à-vis a participação no total da população.
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GRÁFICO 4
Hiato de participação da população nos rendimentos – subprefeituras do município 
de São Paulo (2010)
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Fonte: Censo demográfico 2010/IBGE.

Já o cálculo do índice de Gini nas subprefeituras, realizado apesar de algumas 
dificuldades na origem do dado,5 traz, por sua vez, a resposta a outra indagação 
relativa ao grau de heterogeneidade intraurbana. O gráfico 5 mostra o cálculo do 
índice de Gini para as 32 subprefeituras.

5. O aplicativo de coleta do Censo Demográfico 2010 não incluía um código específico para o registro da categoria 
rendimento ignorado e, em um grande número de domicílios, os recenseadores acabaram por optar por registrá-los 
como sem rendimentos, ou seja, com rendimento domiciliar igual a zero. Após a verificação de que havia pouca variação 
quanto à participação dos domicílios sem rendimentos no total de cada subprefeitura, optou-se por considerá-los no 
cálculo uma vez que a possível superestimação dos resultados afetaria todas igualmente.
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GRÁFICO 5
Coeficiente de Gini do rendimento domiciliar per capita – município de São Paulo (2010)
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Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE.
Elaboração: SMDU.

A leitura regionalizada do índice aponta, de forma indireta, o grau de segregação 
intraurbana. Isso pode ser aferido uma vez que todas as subprefeituras revelam grau de 
desigualdade menor que o município. As subprefeituras mais igualitárias, por sua vez, 
estão localizadas nas franjas periféricas da cidade, confirmando esse padrão.

O padrão de segregação intraurbana ressalta e reforça a dimensão territorial 
como destacado fator histórico e estrutural que reproduz a desigualdade ao longo 
das gerações (Villaça, 2001). A formação econômica e territorial de São Paulo está, 
assim, intimamente ligada a esse quadro. A vila de 90 mil habitantes em 1890 viu 
sua população atingir 9 milhões apenas cem anos depois, foi a principal plataforma 
de alavancagem do processo de industrialização brasileira.6 Marcada pelo artifício 
dos baixos salários como elemento atrator de capitais, esse movimento trouxe 
como consequência o expressivo crescimento horizontal e periférico. Excluídas 
do mercado formal de habitação, as classes trabalhadoras ficaram abandonadas à 
própria sorte, devendo resolver os seus problemas de moradia por meio de terra 
barata (sem infraestrutura) e pela autoconstrução (Maricato, 1996). Somado a 
isso, a combinação entre ausência de mecanismos de controle da especulação com 
a terra urbana e planejamento de cunho rodoviarista, levou à expansão descontí-

6. Dados extraídos do histórico demográfico do município de São Paulo a partir dos dados censitários do IBGE. Ver: 
<https://goo.gl/y4JLEB>.
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nua da mancha urbana, na qual várzeas, áreas de risco e ambientalmente frágeis 
tornaram-se a única solução.

A questão habitacional do município emerge como principal consequência disso: 
os dados indicam que quase um terço dos paulistanos vive em assentamentos precá-
rios (FSEADE, 2008), cuja densidade demográfica dobrou em dez anos. Ao mesmo 
tempo, distritos mais bem servidos por serviços públicos, áreas verdes, empregos e 
infraestrutura de mobilidade tiveram sua densidade reduzida. De acordo com os Censos 
do IBGE, enquanto distritos bem localizados tiveram queda acentuada na densidade 
demográfica entre 1980 e 2010 (Alto de Pinheiros – de 66 para 56 hab./ha; Itaim 
Bibi – 116 para 93 hab./ha; Pinheiros – 118 para 81 hab./ha), em outros, periféricos, 
as densidades praticamente dobraram (Lajeado –75 para 178; Vila Jacuí – 90 para 
184; Sapopemba – 132 para 210).

As dinâmicas mais recentes e que impactam a distribuição de renda se dão a 
partir desse quadro, configurando uma combinação perversa de elementos que se 
superpõem. A questão da mobilidade pode ser também apontada como decisiva 
para essa dinâmica. Há um padrão perverso no comportamento na combinação 
entre renda, os índices de mobilidade e os motivos de viagem (Vasconcellos, 2012).

Se não há dúvida de que os padrões de desigualdade na cidade têm no terri-
tório elemento central na sua reprodução – daí as ênfases dos planos diretores em 
tratar da desigualdade socioespacial ou socioterritorial –, ele não é o único fator 
explicativo para o fenômeno na cidade de São Paulo. Nesse sentido, convém aqui 
destacar duas dimensões que podem estar no âmbito da política urbana, a saber, 
a base tributária da cidade e a sua estrutura produtiva.

A base tributária regressiva é um dos elementos que perpetuam esse quadro 
no Brasil e, por consequência, tem impactos evidentes na cidade de São Paulo. 
Entre diversos estudos e pesquisas realizados para esse caso, vale citar um deles, 
que se aproxima dos estratos de renda analisados anteriormente: enquanto os 
indivíduos que recebem mais de trinta salários mínimos (SMs) pagam 29% do 
salário em impostos, os que recebem até dois SMs dispendem 53% da sua renda 
com impostos (Ipea, 2009).

Soma-se a isso a dinâmica imobiliária em si, já que a cidade de São Paulo, além 
de abrigar a sede das principais empresas do segmento da incorporação imobiliária 
é também o principal objeto da ação incorporadora (Wissenbach, 2008). Nesse 
sentido, e resgatando o histórico debate relativo ao solo criado e sua adequada 
socialização, o Plano Diretor de 2002 introduziu na cidade a outorga onerosa do 
direito de construir pelo qual há a cobrança pela construção acima do chamado 
coeficiente básico de aproveitamento. Ao mesmo tempo, o plano estabeleceu que o 
valor arrecadado fosse destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
destinando assim parte dos recursos oriundos pela valorização imobiliária para 
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investimentos na cidade. A fórmula de cálculo, no entanto, não foi suficiente para 
que essa transferência absorvesse parcela significativa da receita produzida pelas 
incorporadoras: dos mais de R$ 100 bilhões de receita bruta, apenas 1,7 foi de 
fato destinado ao fundo.7 Em função desse diagnóstico, o PDE 2014 aprofundou 
os instrumentos de socialização dos ganhos de produção da cidade por meio de 
dois mecanismos: i) reduziu o coeficiente de aproveitamento básico para 1 em 
toda a cidade (exceto nas áreas ambientais, nas quais os índices são menores); e 
ii) aprimorou a fórmula de cálculo da contrapartida financeira utilizando valores 
de terrenos mais próximos aos de mercado.

Ao mesmo tempo, a estrutura da arrecadação das receitas próprias do município sofreu 
uma alteração significativa e que não aponta para uma estrutura tributária mais justa. Conforme 
demonstrado no gráfico 6, houve forte crescimento na participação do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no período. 

GRÁFICO 6
Receita arrecadada – ISS e IPTU – município de São Paulo (2002-2010)

(Em R$ bilhões correntes)
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Fonte: Prefeitura de São Paulo; Secretaria Municipal de Finanças.

Cabe destacar que São Paulo não é um caso isolado diante desse quadro, e 
nem que se trata de um fenômeno tão recente. A participação do IPTU nas recei-
tas próprias dos municípios brasileiros era, em 1991, de 37,9%, enquanto o ISS 
representava 27,9%. Já em 2007, a participação do primeiro passou para 28,6%, 
enquanto o segundo subiu para 47% (Domingos, 2011).

7. Dados relacionados à produção imobiliária oriundos da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp); Dados 
de arrecadação da Outorga Onerosa do Direito de Construir extraídos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
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Finalmente, uma questão importante e que pode ser objeto da política urbana 
e que, em certa medida, tem sido objeto do ordenamento territorial da cidade diz 
respeito às mudanças nas dinâmicas produtivas da cidade. Durante os últimos 150 
anos, a cidade de São Paulo refez sua base produtiva diversas vezes, adaptando-se 
às mudanças tecnológicas e econômicas sofridas pelo Brasil e pelo mundo nesse 
período. A cidade passou por dois importantes processos, simultâneos, ao longo 
das décadas de 1980 e 1990: i) o deslocamento do núcleo dinâmico de sua es-
trutura produtiva de setores da indústria (principalmente a automobilística) para 
serviços de alto valor agregado, ainda que o caráter diversificado de sua economia 
tenha sido mantido; e ii) ao mesmo tempo – e isso distingue São Paulo de outras 
importantes cidades do planeta –, essa transição se deu em duas décadas de con-
texto econômico recessivo no plano nacional, com importantes repercussões nas 
dinâmicas da cidade, sobretudo na dificuldade de absorção dos desempregados da 
indústria no mercado de trabalho (Bessa et al., 2012).

Em 1985, cerca de 950 mil paulistanos, ou 36% dos ocupados formais no 
setor privado, trabalhavam na indústria de transformação. Durante os quinze anos 
seguintes, aproximadamente metade desses postos desapareceu, fazendo com que 
apenas 18% dos ocupados formais trabalhassem na manufatura. Na última década, 
entretanto, parte dos empregos na manufatura foram recuperados, com a criação de 
cerca de 200 mil novos postos, o que não significou uma retomada da participação 
da indústria de transformação no conjunto de empregadores: seu peso relativo, 
mesmo com o aumento absoluto do emprego, continuou diminuindo, chegando 
a 15% dos ocupados formais do setor privado paulistano em 2010.

Dinâmica distinta aconteceu no ramo de serviços e comércio. A cidade viu 
emergir um complexo setor de serviços, que ganhou dinâmica própria na medida 
em que foi inserido no mercado e esse mercado se expandiu a partir da maior in-
ternacionalização da economia brasileira e da incorporação das novas tecnologias 
da informação e comunicação. Além disso, setores que até meados dos anos 1980 
possuíam forte presença na capital, mas também em outras praças brasileiras, 
concentraram-se ainda mais em São Paulo. Esse foi o caso das finanças, de certas 
atividades bancárias e das agências de propaganda e publicidade (Comin et al., 2012).

Salienta-se que o setor de serviços da capital paulistana, principalmente sua 
porção mais sofisticada e especializada, tem participação cada vez mais alta nos 
empregos, no valor adicionado entre as atividades produtivas na cidade e nas 
receitas municipais (Comin et al., 2012). Ao mesmo tempo, consolidou-se como 
importante fator de aglomeração para o tipo de atividade industrial que ainda 
encontra na cidade de São Paulo e em suas imediações um fator de manutenção 
de parte da produção industrial na cidade (Matteo, 2008).
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Tal dinâmica ganha ainda mais sentido quando relacionada com um processo 
identificado por Saskia Sassen e relacionado ao processo de internacionalização 
das grandes cidades do mundo (Sassen, 1993). Entre os impactos destacados 
pela autora, um dos pontos que pode ser chave para compreender a dinâmica 
da desigualdade em São Paulo diz respeito à tendência à polarização do mercado 
de trabalho nas cidades globais. Isso porque o desenvolvimento dos serviços de 
gerenciamento de uma atividade econômica cada vez mais descentralizada leva a 
um forte crescimento no rendimento das ocupações de qualificação mais elevada, 
mas absorvendo um pequeno contingente. Por outro lado, tem-se o crescimento 
das ocupações de prestação de serviços auxiliares (como segurança, limpeza, telea-
tendimento), que absorve um grande contingente do mercado de trabalho com 
salários muito baixos. No meio, há queda dos empregos industriais que absorvem 
trabalhadores de nível médio com boa remuneração.8

Em meio às transformações intensas na estrutura produtiva e no mercado de 
trabalho paulistanos, há, portanto, uma dinâmica relacionada às transformações 
em grandes cidades do mundo que apontam para um importante desafio em busca 
de melhores distribuições nos rendimentos.

4  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA COM POTENCIAL DE ESTIMULAR 
A INCLUSÃO PRODUTIVA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE

A política urbana e os instrumentos urbanísticos previstos no âmbito do marco 
regulatório do desenvolvimento urbano possibilitam um conjunto importante 
de estratégias que podem contribuir para ampliar a capacidade do município de 
reduzir a desigualdade. Isso porque são, potencialmente, capazes de: i) dinamizar a 
atividade industrial, capaz de criar postos de trabalho em ocupações intermediárias; 
ii) descentralizar a oferta de empregos em áreas com grande concentração popula-
cional e menor oferta de empregos; e iii) estimular investimentos em infraestruturas 
ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.

As operações urbanas consorciadas (OUCs) tem, no contexto do PDE 2014, 
seu escopo territorial delimitado pela Macroárea de Estruturação Metropolitana 
(MEM). Entre as características dessa porção do espaço urbano está a presença his-
tórica das atividades industriais, que passam, desde a década de 1980, por processo 
de reestruturação. Por esse motivo, e em função das premissas de preservação das 
zonas com caráter produtivo na revisão do marco regulatório paulistano, possui forte 
incidência das zonas predominantemente industriais e zonas de desenvolvimento 
econômico.

8. Outras pesquisas têm apontado para o mesmo fenômeno em grandes cidades americanas. Ver: Mistry, N. Byron, J. 
The Federal Role on Supporting Urban Manufacturing. Brookings; Pratt Center, 2011.
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Tal contexto territorial traz grandes possibilidades de afetar as dinâmicas 
produtivas da cidade e revelam o seu conflito com a incorporação imobiliária, 
que tem grande interesse nesse território. Não está claro, porém, quais forças irão 
prevalecer na transformação das áreas das OUCs. É notável, nesse sentido, que o 
atual projeto de lei da Operação Urbana Bairros do Tamanduateí preserva as zonas 
produtivas e procura induzir as dinâmicas imobiliárias em outras porções do seu 
perímetro (São Paulo, 2015c).

A evolução da formulação das operações urbanas, no entanto, tem sido 
bastante gradual. Partindo de um instrumento eminentemente baseado na comer-
cialização do potencial construtivo e na implantação de uma lista de obras, nota-se 
uma evolução no sentido de uma maior articulação com a concepção de projeto 
urbano, envolvendo a articulação de estratégias urbanísticas, ambientais e econô-
mico-financeiras (Maleronka, 2011). Há ainda um longo percurso a ser trilhado 
no sentido de que essa modalidade de grande projeto urbano, dada a capacidade 
mobilizadora de investimentos e o seu contexto territorial, seja mais bem alinhada 
a conteúdos econômicos que combinem uma estratégia de transformação territorial 
a uma política de desenvolvimento produtivo, a exemplo do que ocorre, em alguns 
casos, em projetos similares em países desenvolvidos.  É importante dizer que há, 
nesse caso, um limite tênue entre projetos organicamente inseridos em uma visão 
de fomento à atividade econômica e projetos que apenas utilizam o rótulo como 
um pretexto para o desenvolvimento imobiliário.

Já as zonas produtivas, Zonas Predominantemente Industriais (ZPIs) e de 
Desenvolvimento Econômico (ZDEs) caracterizam-se, fundamentalmente, por não 
permitirem a realização de empreendimentos verticais pelo mercado imobiliário. 
Tal característica, associada a um índice baixo de coeficiente de aproveitamento, 
contém a valorização da terra nesses locais. Com isso, e com a permissão de di-
ferentes atividades industriais, as regulações de uso e ocupação do solo protegem 
esses espaços para atividades produtivas.

As ZPIs e ZDEs revelam, portanto, a capacidade de promover atividades 
econômicas que não resistiriam à valorização do solo urbano e têm se revelado 
importantes para manter o emprego industrial na cidade. Durante a década de 
2000, o crescimento dos empregos industriais nas ZPIs foi de 2,38% ao ano (a.a.), 
enquanto no município (exclusive as ZPIs) foi de 1,49% a.a. Isso não impediu que 
tais zonas fossem também relevantes para alguns setores de serviços, notadamente os 
chamados serviços auxiliares prestados às empresas, com crescimento do emprego 
de 4,98% ao ano (São Paulo, 2015b).

Em suma, tais zonas diminuem a disputa pela localização, abrindo espaço também 
para atividades logísticas, atacadistas e de serviços e para instalações universitárias. São 
importantes para manter uma estrutura econômica diversificada, tornando a cidade 
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mais resistente às crises e oferecendo oportunidades para diferentes grupos ocupacionais, 
sobretudo as ocupações intermediárias. Além disso, sua localização também revela um 
potencial interessante. Isso porque estão situadas em um cinturão intermediário da 
cidade, entre o centro expandido, altamente concentrador de empregos, e as periferias, 
com grandes concentrações populacionais. Permitem, com isso, a melhor distribuição 
territorial dos empregos na cidade.

Entretanto, o instrumento do zoneamento é, por si só, claramente insuficiente 
para conter a queda da atividade industrial, determinada por outros fatores alheios 
à ação do município. Além disso, a simples demarcação das zonas, embora tenha 
se revelado importante, não contempla outras necessidades dos setores industriais, 
como infraestrutura adequada, acesso à capital e apoio técnico.

Finalmente, o Plano Diretor cria as figuras dos Perímetros de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico e Polos Estratégicos de Desenvolvimento Econômico. 
Esses instrumentos “buscam a geração de emprego e renda em áreas populosas da 
cidade que contam com importantes eixos de acesso viário e de transporte público 
coletivo por meio de incentivos urbanísticos e fiscais para usos não residenciais”. 
Os incentivos urbanísticos consistem em ampliar o coeficiente de aproveitamento 
máximo em 4 e isentar a cobrança da outorga onerosa do direito de construir. Já 
os incentivos fiscais preveem a redução da cobrança de ISS para 2%, e isenção de 
IPTU e de ISS para as empresas que se instalarem nas regiões incentivadas. Embora 
não existam ainda resultados em relação aos impactos dos incentivos urbanísticos 
na cidade, os incentivos fiscais apontam algum resultado positivo, gerando pouco 
mais de 5.500 empregos no extremo leste da cidade.

Os limites das políticas de incentivos fiscais, ao mesmo tempo, têm 
sido destacados por diferentes estudos. Realizada em 2001, pela Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (FSEADE), a Pesquisa da Atividade 
Econômica Paulista (Paep) investigou a preferência locacional das empre-
sas, listando uma série de fatores. O item “incentivos fiscais” foi o fator 
com menor incidência de respostas por sócios e proprietários de empresas 
do estado de São Paulo. Outro estudo apontou não haver associação entre 
incentivos fiscais e desempenho econômico, seja medido por salários, seja 
medido por taxas de desemprego. 

Uma das hipóteses seria que tais instrumentos não são componentes relevantes para 
o desempenho econômico das empresas. Um artigo publicado no Journal of Regional 
Sciences aponta que os incentivos não contribuem de forma significativa na lucratividade 
e no crescimento das empresas e dos empregos. Outro estudo, ainda, analisou o peso 
de incentivos em impostos sobre a propriedade e mostra que o grande efeito é afetar 
as finanças públicas das áreas mais pobres (Kenyon et al., 2012).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura dos dados relativos à distribuição de rendimentos no município abre 
uma discussão relevante acerca dos limites e possibilidades dos instrumentos 
de política urbana que, reiteradamente, vêm trazendo como objetivo central 
a redução da desigualdade na cidade. Apesar do aumento na renda dos mais 
pobres ter sido significativa, a desigualdade na cidade de São Paulo permaneceu 
inalterada, provavelmente em função do crescimento ainda mais intenso dos 
extratos mais ricos.

Essa dinâmica se deu em uma década particularmente favorável do ponto 
de vista da geração do emprego, o que coloca como mais complexa a tarefa de 
redução da desigualdade na cidade neste e no próximo decênio. Os instrumentos 
relacionados ao ordenamento territorial da cidade, isto é, aqueles no qual o setor 
público regula o privado (Villaça, 2005) se definem fortemente em torno da inclusão 
territorial, seja ao propor uma mudança estrutural no padrão de mobilidade da 
cidade, ao orientar o crescimento para as áreas com disponibilidade de transporte 
de alta e média capacidade, seja ao criar condições para a produção de habitação 
em áreas com boa infraestrutura (por exemplo, com o aumento de 50% nas Zeis 
destinadas à produção habitacional).

A dimensão dada ao desenvolvimento econômico e ao reequilíbrio das ati-
vidades econômicas no território, porém, ainda pedem maior maturação, apon-
tando para um importante horizonte para pesquisa e formulação de instrumentos 
de políticas urbanas. Estes, por sua vez, e segundo a bibliografia citada no item 
anterior, têm tido eficácia bastante questionável. As cidades, sobretudo as gran-
des metrópoles brasileiras, ressentem de estratégias mais explícitas de geração de 
emprego e renda e políticas mais ativas. O papel dos governos locais nos projetos 
de desenvolvimento econômico, por exemplo, no apoio a alguns setores da in-
dústria tem sido destacado por diferentes autores (Katz e Bradley, 2013; Burdett, 
Colantonio e Rode, 2014). Se os planos urbanos desejam alcançar o objetivo de 
fomentar cidades menos desiguais, deverão dar mais atenção para as estratégias 
de desenvolvimento produtivo e territorial. Em parte, tal objetivo já tem sido 
contemplado, por exemplo, na manutenção dos territórios industriais na cidade 
de São Paulo, com resultados positivos.

O recém aprovado Estatuto da Metrópole, ao estabelecer a obrigatoriedade 
de planos metropolitanos de desenvolvimento urbano integrado, pode trazer 
uma oportunidade nesse sentido. Talvez, ao ampliar a escala de abordagem de 
planejamento, este estatuto obrigue os formuladores e atores sociais participantes 
a sair das soluções mais tradicionais, eficazes em muitos aspectos, mas que têm 
efeitos limitados para enfrentar diretamente a questão da desigualdade de renda 
nas metrópoles.
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