
Gigante. Anúncio de 1952 e o prédio hoje: marco arquitetônico

Região já é
considerada a
“Nova Moema”

1.Comércio. A R. Major
Paladino, próxima à
Pte. dos Remédios, é
uma das mais comple-

tas em comércio e serviços.

2.Enchentes. As ruas
próximas à Ceagesp,
na Av. Doutor Gastão
Vidigal, são as mais

afetadas por alagamentos.

3.Destaque. A Rua Car-
los Weber é uma das
mais valorizadas e
concentra a maioria

dos novos prédios da região

Seu bairro

Cley Scholz

OUTROS TEMPOS

Projetado em 1951 pelo arquiteto Os-
car Niemeyer e inaugurado em 1957, o
Edifício Copan é um cartão postal de
São Paulo e um marco na arquitetura
moderna. Com 120 mil metros quadra-
dos de área construída, abriga 1.160
apartamentos e 5 mil moradores em 35
andares.

O anúncio ao lado foi publicado no
Estado em 25 de junho de 1952, quan-
do as obras foram iniciadas. O texto

dava aos leitores uma ideia do que se-
ria o edifício: “A sua residência própria
– parte integrante do grandioso maci-
ço turístico, com sua imponência e van-
tagens em plena Avenida Ipiranga”.

Anos mais tarde o Copan entraria
para o Guiness Book – O Livro dos Recor-
des como o maior prédio residencial
da América Latina. Do alto dos seus 115
metros de altura é possível ter uma vi-
são de 360 graus de São Paulo.

“A arquitetura brasileira alcança o
ápice da sua glória, do seu renome
mundial”, acrescentava o anúncio de
lançamento, que chamava o edifício de
“Rockefeller Center de São Paulo” e “a
obra do século”.

Bairro tradicional-
mente ocupado por
galpões e casas
muda seu perfil
e se valoriza

NILANI GOETTEMS/AE

Galpões
multimídia
na zona oeste
Empresas de TV, publicidade, fotografia
e cinema se instalam na Vila Leopoldina

Com os condomínios verticais
surgindo a todo vapor na Vila
Leopoldina, além da revitaliza-
ção dos galpões industriais, tudo
isso acompanhado de uma rápi-
da valorização imobiliária, o bair-
ro já está sendo considerado a
“Nova Moema”, região que so-
freu rápido processo de expan-
são. “O diferencial da Vila Leo-
poldina é oferecer boa qualidade
de vida e, ao mesmo tempo, in-
fraestrutura e fácil acesso às mar-
ginais e principais rodovias”, diz
a conselheira do Creci-SP, Ro-
sângela Martinelli.

Problemas. Os antigos morado-
res já sentem, porém, os efeitos
da nova realidade. Problemas an-
tes inexistentes, como falta de
vagas para estacionar, trânsito
carregado e barulho nas ruas che-
garam junto com o “boom” imo-
biliário. Dados da Empresa Brasi-
leira de Estudos de Patrimônio
(Embraesp) mostram que nos úl-
timos dois anos foram lançados
sete empreendimentos imobiliá-
rios na região, totalizando 1.879
apartamentos. São prédios de 3
ou 4 dormitórios com preço mé-
dio de R$ 384 mil.

O público-alvo são famílias de
classe média-alta. “De janeiro pa-
ra cá, o preço do metro quadrado
aumentou 50%”, diz o assessor
jurídico Marcos Fontes. Encon-
trar casa ou terreno para com-
prar é difícil e os preços são salga-
dos. “Um terreno não sai por me-
nos de R$ 1.500 por metro qua-
drado”, conclui Fontes.
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A Vila Leopoldina não tem calça-
da estrelada nem letreiro famo-
so, mas já está sendo considera-
da a Hollywood paulistana. Os
mais modestos a chamam de no-
va “Bollywood”, referindo-se à
indústria de filmes para o cine-
ma produzidos na Índia, na lín-
gua hindi.

Seja qual for o apelido, por ter
à disposição espaçosos e desocu-
pados galpões, alugados a pre-
ços ainda acessíveis, o bairro
atrai cada vez mais empresas do
setor audiovisual. As Avenidas
Imperatriz Leopoldina, Doutor
Gastão Vidigal e Mofarrej abri-
gam a maior parte deles.

Batatas. A Dínamo Filmes, pro-
dutora de peças publicitárias,
saiu da Pompeia, também na zo-
na oeste, em 2004, para ocupar
um galpão antes usado como de-
pósito de batatas. “Aqui encon-
tramos um espaço adequado e
com preço bom para um imóvel

comercial”, diz o diretor geral de
Operações da produtora, Arnal-
do Pacífico.

Ele aponta a localização do
bairro – entre as Marginais do Pi-
nheiros e do Tietê – e a seguran-
ça como diferenciais. De vez em
quando, aproveita a proximida-
de com o parque Villa-Lobos pa-
ra ir correr após o expediente.

Proximidade. Já os Estúdios
Quanta aproveitaram o espaço
de uma antiga indústria têxtil pa-
ra montar um complexo de 15
mil metros quadrados e 5 estú-
dios em 2005. “Hoje estamos no
meio de um polo audiovisual e
perto dos nossos principais
clientes”, diz o diretor de opera-
ções, José Alexandre Silva Filho.

A grande procura por esse ti-
po de imóvel e a valorização da
região fizeram com que os pre-
ços triplicassem nos últimos
anos. Hoje, o aluguel de um gal-
pão custa cerca de R$ 20 por me-
tro quadrado, estimam alguns
corretores da região.

O grupo Ink, conglomerado
de comunicação e entretenimen-
to, migrou de Moema para a Vila
Leopoldina em 2003. “Os gal-
pões são lindos e ficam maravi-
lhosos reformados”, diz o produ-
tor Paulo Schmidt. “O ruim é o
fato de a Ceagesp continuar
aqui, o que resulta em sujeira e
fluxo intenso de caminhões”, la-
menta Schmidt. Outro proble-
ma são as enchentes. “Nós plane-
jamos o estúdio para ficar em um

lugar elevado, mas já entrou
água no escritório”, acrescenta
Silva Filho, da Quanta.

Solução. Para buscar uma solu-
ção para esses e outros proble-
mas, os empreendedores se uni-
ram e criaram o projeto Nova
Leopoldina, um comitê com
apoio da Prefeitura, que tem o
objetivo de recuperar galerias
subterrâneas e calçadas, entre
outras melhorias. Vingando o

projeto, certamente a valoriza-
ção imobiliária acompanhará as
melhorias.

Quem olha a Vila Leopoldina
à distância percebe que a paisa-
gem mudou. A partir da Avenida
Mofarrej, passando pela Rua Car-
los Weber e outras no entorno,
uma série de prédios residen-
ciais avança pelo bairro, ocupan-
do o espaço que antes pertencia
às casas de vila e aos galpões que
caracterizavam o antigo polo in-

dustrial. O processo de verticali-
zação começou na década de
1990, quando grandes construto-
ras começaram a erguer prédios
no lugar de galpões desativados
da Ceagesp e de indústrias que
migraram para outras regiões.
“Esse processo se intensificou
com a escassez de terrenos e a
elevação dos preços dos imóveis
em bairros vizinhos, como Lapa
e Pompeia”, explica o assessor
jurídico Marcos Fontes.

Vila Leopoldina, na
zona oeste da capital

● Preço

R$ 384 mil
● Área útil

98 m²
● Dormitórios

3 e 4
● Distância do centro

13 km

Reclames do Estadão

O Rockefeller
Center paulistano

● Onde

PRESTE ATENÇÃO

Sem divisórias. Na produtora Dínamo, espaço permitiu a criação de ambientes integrados, o que facilita a comunicação
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