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PESQUISADATAFOLHAMOSTRAMELHORESREgIõES PARAVIVER, cOMPRAR E SEDIVERTIR, NAAVALIAçãODEMORADORES

paulistanos elegem
seus bairros preferidos
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Parque do Povo, no Itaim Bibi

lazer
Considerado destino ideal para quem busca diversão,
Itaim Bibi tem oferta de apartamentos do tipo estúdio e dúplex Pág. 3

tradição
Centro e Paulista desbancam polos comerciais mais modernos
como os endereços favoritos para trabalhar na capital Pág. 12
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QUErIDINHa
DaCIDaDE

ZONA OESTE rEcEbE AMELHOr AvALiAçãO dOSMOrAdOrES dA cApiTAL;

METrOquAdrAdO TEvEMAiOr vALOriZAçãO NOS ÚLTiMOS SEiS ANOS

Leandro nomura
COLABORAÇÃOPARA A FoLHa

Quasetodosos finaisdese-
mana, a administradoraMa-
rianaAcerbi, 37, levaos filhos
JoãoPedro, 8, eMariaEduar-
da, 3, parabrincarnoparque
da Água Branca.
“Minha filha adora correr

atrás das galinhas. Lá tem
também aquele sorvete anti-
go, de máquina. Tem sabor
de infância”,dizela,quenas-
ceu em Americana, interior
de São Paulo, e mora há 15
anos em Perdizes. “Não tro-
co a zona oeste por nada.”
Acerbi está em grande

companhia. A zona oeste é a
regiãomaisbemavaliadape-
lospaulistanos,segundopes-
quisa realizada pelo Datafo-
lhaemabril, com2.017mora-
dores da cidade. A nota mé-
dia é de 7,7 (veja ao lado).
O mesmo levantamento

apontaque62%dosmorado-
res da zona oeste não troca-
riam de bairro e 67% consi-
deram o lugar onde vivem
melhor do que amaioria dos
outros. São os índices mais
altos da cidade.
Nãoporcoincidência,azo-

naoesteé tambémolocalon-
deometroquadrado foimais
valorizadonosúltimosanos.
SegundodadosdoSecovi-

SP (sindicatodo setor), de ja-
neiro de 2010 amaio de 2016
o preçomédio dometro qua-
drado dos prédios da região
saltou 200%, de R$ 4.618,16
para R$ 13.874,59.
Éumcrescimentocercade

45%maiorqueodamédiade
São Paulo e dá à região o tí-
tulodemetroquadradomais
caro da cidade.
Há três razões principais

paraessavalorização, segun-
doCelsoPetrucci, economis-
ta-chefe do Secovi-SP.
A primeira é a Vila Mada-

lena, que a partir de 2010 ga-
nhoudestaque como“bairro
cult”, cheio de atrações cul-
turais e boêmias.
O segundo motivo é a du-

plaPerdizesePinheiros,bair-
ros consolidadosqueatraem
diferentes perfis de morado-
res, de solteiros a idosos.
A terceira causa é a explo-

são de lançamentos nos últi-
mos anos na Barra Funda.

perto de tudo
É para a Barra Funda que

a aposentada Antonia Fer-
nandez e Fernandes, 74, pre-
tende se mudar quando o
Midtown Pacaembu, na rua
Olga, ficar pronto, em abril
de2017.PrédiodaSetinIncor-
poradora tem apartamentos
a partir de R$ 9.500 om².

“Dá para fazer tudo a pé.
TemoSescPompeia,osshop-
pings Bourbon eWest Plaza,
o Memorial da América Lati-
na. Dá para fazer caminha-
dasnoparquedaÁguaBran-
ca, tomar uma água de coco.
Vai serumavidamaisoume-
nos como eu levo hoje na
Praia Grande”, diz ela.
O comércio próximo é a

principal vantagem da re-
gião, segundo 30% dos mo-
radoresouvidospeloDatafo-
lha. Em seguida, surgem a
acessibilidade, ou seja, o
acesso fácil àsprincipaisvias
e rodovias (25%), e o trans-
portepúblicopróximo(17%).
A perda de tempo no trân-

sito foi o quemotivou o dire-
tor operacional Ricardo For-
ni, 34, a trocar Higienópolis,
no centro, pela região oeste.
“Demorava duas horas para
chegar no trabalho, na Vila
Olímpia. Agora, levo 20 mi-
nutos”, diz ele.
Antonio Setin, presidente

da Setin Incorporadora, afir-
maqueoutravantagemdare-
giãoéoperfilheterogêneode
preços. “Nos Jardins há imó-
veis vendidos por até R$ 25
mil o metro quadrado. Mas
em bairros como Morumbi
existem opções de empreen-
dimentos de classemédia.”
Aconstrutora lançanomês

que vem o Tendência Barra
Funda, com apartamentos
que variam de 61 m² a 87 m²
e R$ 7.800 om², emmédia.

Fo
to
s
Br
un

o
Sa
nt
os
/F
ol
ha
pr
es
s

Praça antônio
duarte do
amaral,
em Pinheiros

apartamento na
rua Caetés, em
Perdizes, na zona
oeste de São Paulo

O MEU É MELHOR
Paulistanos dão nota de
1 a 10 para seus bairros;
zona oeste tem
amédia mais alta...

... E temmaior número
de moradores que
consideram seu bairro
superior aos demais

*Pesquisa Datafolha realizada com2.017
pessoas, entre 26 e 29 de abril. Margem de
erro de dois pontos percentuais paramais
ou paramenos
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ÁREA NOBRE
Bairros que compõem a zona oeste


