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INTRODUÇÃO

Transformações no Mercado Imobiliário Pós Pandemia 
da Covid 19: monitoramento da centralidade na Vila 

Prudente, na cidade de São Paulo.

Palavras-chave: transformações no mercado imobiliário, pandemia do 
Covid-19, centralidade urbana
Aluna: Mariana Helena Campos Costa FECFAU UNICAMP
Orientação: Prof.Drª Gisela Cunha Viana Leonelli FECFAU UNICAMP

A pandemia da Covid 19 impactou drasticamente a utilização dos espaços da cidade, a 

partir do seu início em 2020. Um dos aspectos de intensa alteração durante esse período foi as 

dinâmicas imobiliárias, incluindo o mercado formal e informal, tornando-se o objeto de 

investigação do Projeto de Pesquisa Interinstitucional “Transformações no Mercado Imobiliário 

pós Covid-19 no Brasil: territórios recuados e ameaçados, territórios conquistados e  ampliados”.

No Brasil, além do impacto na mortalidade e saúde da população, o cenário pandêmico 

se sobrepôs às desigualdades sociais associadas ao desemprego e à moradia, atingindo de 

forma desigual a população de maior vulnerabilidade social. Os contrastes tornaram-se evidentes 

no espaço físico da cidade com o aumento do número de despejos1 em detrimento ao boom 

imobiliário e aumento nos lançamentos de edifícios residenciais2.

Seguindo as medidas de isolamento indicadas pela Organização Mundial da Saúde3, a 

fim de diminuir o contágio da doença, o fechamento de serviços não essenciais durante vários 

períodos de 2020 e 2021 afetou a economia e trouxe instabilidade para pequenos e grandes 

estabelecimentos, resultando no fechamento de inúmeros comércios e serviços, além dos altos 

índices de desemprego4. A adaptação para comércio online e delivery transformou as dinâmicas 

de compra e estocagem de produtos, implicando diretamente em alterações no comércio físico.

Já o fechamento de escolas e universidades, bares e restaurantes, migração do trabalho 

presencial para remoto nos casos possíveis, exigiu uma nova adaptação dos espaços de 

moradia, resultando na maior procura por unidades habitacionais para acomodar o ambiente de  

trabalho e estudo, grande mobilidade no mercado de aluguéis devido a queda de rendimentos e a 

incapacidade de pagamento, aumento das ocupações informais e ações estatais de despejos 

forçados e remoções. 

OBJETIVO
Visando contribuir para o Projeto Interinstitucional, a seguinte pesquisa de iniciação 

científica objetiva monitorar essas alterações no mercado imobiliário residencial, comercial e de 

serviços em decorrência da pandemia, tendo como base uma centralidade urbana no bairro da 

Vila Prudente, na cidade de São Paulo. A partir dos registros e metodologia padronizada, passa a 

ser possível a comparação com as alterações das demais localidades brasileiras e interpretação 

de fenômenos recorrentes.

1https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/08/24/numero-de-familias-despejadas-de-casa-cresce-340percent-na-pa
ndemia.ghtml
2https://exame.com/bussola/mercado-imobiliario-se-destaca-na-pandemia-e-preve-crescimento-para-2021/
3https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/oms-reforca-que-medidas-de-isolamento-social-sao-a-melhor-alter
nativa-contra-o-coronavirus.ghtml
4https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/23/no-de-desempregados-diante-da-pandemia-aumentou-em-34-milhoes-
em-cinco-meses-aponta-ibge.ghtml

https://exame.com/bussola/mercado-imobiliario-se-destaca-na-pandemia-e-preve-crescimento-para-2021/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/oms-reforca-que-medidas-de-isolamento-social-sao-a-melhor-alternativa-contra-o-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/oms-reforca-que-medidas-de-isolamento-social-sao-a-melhor-alternativa-contra-o-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/23/no-de-desempregados-diante-da-pandemia-aumentou-em-34-milhoes-em-cinco-meses-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/23/no-de-desempregados-diante-da-pandemia-aumentou-em-34-milhoes-em-cinco-meses-aponta-ibge.ghtml
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METODOLOGIA
Foi escolhida como objeto do monitoramento a Rua do Orfanato, no bairro da Vila Prudente, 

cidade de São Paulo. Localizada próxima ao Metrô Vila Prudente e ao Terminal de ônibus da Vila 

Prudente, concentra grande número de estabelecimentos comerciais, residenciais, de serviços e 

instituições, tornando-se passagem estratégica de grande parte da população do bairro. 

Como forma de registro das alterações optou-se pela produção de mapas 

georreferenciados, planilhas organizadas por edificação e registros fotográficos autorais, tendo 

como base informações obtidas no GeoSampa, portal de mapas oficial da Cidade de São Paulo 

que reflete a infraestrutura municipal de dados geográficos da capital.

A planilha principal de registros foi desenvolvida mensalmente durante o período da 

pesquisa, cujas informações são obtidas presencialmente e registradas visualmente por meio de 

fotos. Como comparativo em relação a períodos pré-pandemia da Covid -19, também foram 

desenvolvidas planilhas de registro de uso e ocupação de 2019 e início de 2021 utilizando o 

Google Street View como fonte.

Figura 1: Trecho modelo da planilha mensal  de registros de uso e ocupação por número da 
edificação. Fonte: produção própria.

Utilizando os registros das planilhas e fotografias tiradas são desenvolvidos os mapas 

com bases georreferenciadas do IBGE. O mapa de uso e ocupação do solo introduz a pesquisa 

e é utilizado como base para os demais mapas mensais que visam registrar e evidenciar as 

mudanças no uso de cada imóvel, principalmente associados à ociosidade, como lotes para 

alugar, estabelecimentos fechados, mudanças de estabelecimento e edificações demolidas.

Figura 2 : Mapa de Uso e Ocupação da Rua do Orfanato, Outubro de 2021. Fonte: produção própria.
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Segundo dados coletados e registrados nas planilhas, a instabilidade (entendida como 

falta de permanência a longo prazo do empreendimento) e maior vulnerabilidade comercial 

mostra-se principalmente associada ao comércio popular, como lojas de vestuário e utilidades, 

por conta da maior dificuldade em se adequar a plataformas de venda digital. Durante períodos 

mais críticos da pandemia, como o lockdown, os comerciantes buscaram adaptação de forma 

pouco eficaz com placas de venda por telefone e aplicativos de conversa nas fachadas, 

resultando no fechamento de inúmeros comércios locais.

Empreendimentos de maior porte como agências bancárias e lojas de departamento 

também foram influenciadas pelas mesmas razões. Fechamentos desse porte estão ligados ao 

desenvolvimento de transações e trabalho remotos, sem a necessidade de local físico para a 

prestação de serviços e estocagem de produtos para o comércio presencial. Os impactos 

negativos, nesse caso, estão associados ao desemprego e à dificuldade de acesso à 

plataformas digitais por idosos e classes de baixa renda6.

5https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-11/saiba-o-que-fecha-e-quais-sao-as-regras-da-fase-emergencial-da-quarentena-
em-saoaulo.html
6https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/grandes-bancos-fecharam-mais-de-mil-agencias-em-ano/

Figura 4 : Planilha de alterações no mercado imobiliário pós covid. Fonte: produção própria.

Figura 3 : Mapas de mudanças no mercado imobiliário relacionadas à ociosidade do imóvel, à esquerda 

do mês de outubro de 2021 e à direita do mês de junho de 2022. Fonte: Produção própria.

Em demolição

Mudança de estabelecimento

Estabelecimento fechado

Para Alugar

O mapeamento mensal visa evidenciar visualmente as mudanças na ocupação dos imóveis 

ocorridas progressivamente ao longo do período da pesquisa e possibilitar uma análise comparativa 

ao longo dos meses conforme os desdobramentos da pandemia.

Tendo como base os dados coletados mensalmente foi possível observar impactos 

gradativos associados a mudanças nas dinâmicas comerciais e imobiliárias em relação às 

consequências socioeconômicas e espaciais da pandemia. Os imóveis foram afetados de maneiras 

distintas conforme as características dos serviços prestados e à adequação às formas alternativas de 

comercialização.

Analisando a centralidade em estudo como um todo, observa-se um aumento crescente no 

número de estabelecimentos para alugar e oscilações no número de estabelecimentos fechados, 

com quedas e permanências durante o período estudado, em comparação com março de 2021, 

período de fechamento de serviços não essenciais5, como mostra a figura 5.

RESULTADOS

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/grandes-bancos-fecharam-mais-de-mil-agencias-em-ano/


CONCLUSÕES
Entender a pandemia da Covid-19 como uma ocorrência contextualizada e observar seus 

impactos inseridos na realidade socioeconômica e política nacional permite a melhor compreensão 

da sua influência nas cidades brasileiras. Os impactos mostram-se desiguais tanto em relação a 

diferentes nichos comerciais, conforme o setor e o porte do empreendimento, quanto em relação a 

diferentes classes sociais, já que o comércio popular de pequeno porte foi o mais afetado 

negativamente.

O fechamento de pequenos e grandes imóveis resulta em espaços ociosos na cidade por 

um longo período de tempo, notados visualmente na figura 6. A ressignificação desses espaços 

por parte de políticas públicas aparenta ser algo necessário no período pós-pandemia. Dessa 

forma, o mercado imobiliário e as dinâmicas espaciais na cidade tendem a apresentar mudanças. 

Além dos novos espaços vazios resultantes dos lados positivos e negativos da 

implementação do trabalho e serviços remotos, os impactos humanos também são notáveis, já que 

o fechamento desses imóveis tem como consequência o desemprego, que no primeiro trimestre de 

2022 chega a atingir 11,1%, segundo o IBGE10.

No estudo de  caso da Vila Prudente, assim como em outras localidades brasileiras, 

observa-se a ocupação de espaços ociosos ou não por parte de novos empreendimentos 

residenciais, principalmente voltados para classes de alta renda10, evidenciando os impactos 

desiguais da pandemia. O primeiro semestre de 2021 foi o período com maior registro de vendas 

desde 2004, segundo o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 

Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP).
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Figura 5 : Mapa de estabelecimentos que permaneceram estagnados por conta do fechamento ou sem 

alugar, separados por período de estagnação.  Fonte: produção própria.

Os menores índices de fechamento estão ligados ao ramo alimentício, como bares, 

restaurantes e mercados, por conta da adequação ao formato de entrega por delivery, 

segmento que mais cresceu em compras pela internet no período da pandemia, segundo 

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil)7. Nesse aspecto, a pandemia impulsionou um movimento que já era 

observado no mercado8, facilitando o desempenho do ramo e adequação às novas tendências 

de consumo.

A figura 6 resume os dados coletados durante a pesquisa e evidencia o impacto 

econômico da pandemia em diferentes graus na centralidade em estudo, conforme os 

diferentes setores citados.

7https://negociossc.com.br/blog/delivery-no-brasil-crescimento-e-tendencias-do-segmento/
8https://www.cnnbrasil.com.br/business/gasto-com-delivery-sobe-24-em-2021-veja-tendencias-de-consumo-do-pos-pande
mia/
9https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/05/inflacao-desemprego-instabilidade-politica-1o-de-maio-mudancas/
10https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php
11https://jornal.usp.br/radio-usp/boom-imobiliario-na-pandemia-nao-interrompe-crise-habitacional/

https://www.cnnbrasil.com.br/business/gasto-com-delivery-sobe-24-em-2021-veja-tendencias-de-consumo-do-pos-pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/gasto-com-delivery-sobe-24-em-2021-veja-tendencias-de-consumo-do-pos-pandemia/
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/05/inflacao-desemprego-instabilidade-politica-1o-de-maio-mudancas/
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De forma geral, as novas tendências de consumo e hábitos, além dos 

impactos econômicos, modificaram a espacialidade e ocupação da cidade, 

privilegiando grandes empresas e classes de alta renda. O espaço urbano 

permanece ocupado de maneira desigual, mas com as novas implicações do 

pós-pandemia.

Figura 6 : Foto de estabelecimento com placa escrita manualmente “Fechado 

por motivo de doença”. Fonte: fotografia autoral.


