




5 PROPOSTAS PARA
AS METRÓPOLES
A POPULAÇÃO URBANA SALTARÁ DE 1,3 BILHÃO
DE PESSOAS EM 1970 PARA 4,9 BILHÕES EM 2030.
PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDA-
DES EXIGIRÁ UM ESFORÇO DE INOVAÇÃO DOS
GOVERNOS, DA INICIATIVA PRIVADA E DOS CIDA-
DÃOS. NOVAS PROPOSTAS JÁ COMEÇAM A SURGIR

POR ALEXA SALOMÃO E CYNTHIA ROSENBURG

No mundo todo, a indústria auto-
mobilística promove uma corrida

pela criação do carro verde. Num pla-
neta com quase l bilhão de veículos em
circulação, desafiado pela alta do preço
do petróleo e pelo aquecimento global,
as montadoras enfrentam um desafio
crucial: caso não dêem sua contribuição
para a redução da poluição e dos con-
gestionamentos, serão vistas como vi-
lãs no século 21. Em Dearborn, Estados
Unidos, nos escritórios da Ford Motor
Company, um grupo de especialistas
procura pensar além da busca pelo car-
ro ecologicamente correto. Debruçados
sobre a análise das megatendências que
transformarão a sociedade nas próxi-
mas décadas, eles estudam o surgimen-
to de uma nova frente de negócios para
a Ford: a oferta de serviços de transpor-
te nas grandes metrópoles. A empresa
que inventou o Modelo T e a linha de
montagem - e que transformou a vida

moderna e as cidades com seu produto -
vislumbra um futuro no qual o automó-
vel poderá não ser mais a peça central.

"É razoável prever que, em cerca de
20 anos, o uso do carro particular será
proibido em algumas megacidades",
disse a Época NEGÓCIOS David Ber-
dish, especialista em desenvolvimento
sustentávei-da Ford. "Nesses locais,
possivelmente os únicos veículos per-
mitidos serão os de transporte público,
como táxis verdes ou ônibus híbridos."
Berdish é um dos responsáveis por um
novo programa da Ford batizado de
Megacidades. Desenvolvido em parce-
ria com o Centro de Pesquisa Avançada
e de Soluções para a Sociedade (Carss,
na sigla em inglês) da Universidade de
Michigan, ele tem como objetivo aju-
dar a empresa a se transformar numa
fornecedora de produtos e serviços
voltados para a mobilidade no mercado
urbano. "Estudamos soluções que inte-

grem ônibus, táxis, o compartilhamen-
to de carros e de bicicletas, áreas para
pedestres e muitas outras coisas", diz
Berdish. "Queremos descobrir como
poderemos atender o cidadão que não
tem dinheiro para comprar um auto-
móvel ou que, por viver numa cidade
marcada pelo caos no trânsito, prefere
não comprar um." Em suas apresen-
tações, Berdish costuma incluir uma
declaração de Bill Ford, presidente do
conselho de administração e bisneto de
Henry Ford, o fundador. As palavras
de Bill Ford: "Eu já disse diversas vezes:
não considerem que estaremos sempre
no negócio de vender carros. Nosso
negócio será o transporte, e ele será
bem diferente em 20,30 ou 50 anos".

A nova estratégia da Ford está rela-
cionada a uma das principais tendên-
cias demográficas dos nossos tempos:
a urbanização. O crescimento da popu-
lação global - que saltará de 2,5 bilhões
de pessoas em 1950 para 8,2 bilhões em
2030 - se dá essencialmente no am-
biente urbano. Além disso, a lenta mar-
cha do campo para as cidades iniciada
na Revolução Industrial acelerou-se
nas últimas décadas,e é hoje uma corri-
da em alta velocidade. Em 1900,15% da
população vivia nas cidades. Cinqüen-
ta anos depois, esse número saltou para
29% - e deverá chegar a 70% até 2050.
Em 2008, segundo a Organização das
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Nações Unidas, o número de habitan-
tes nas cidades - 3,3 bilhões de pessoas
- irá superar pela primeira vez na his-
tória a quantidade de gente vivendo no
campo. Trata-se de um marco profun-
damente transformador. Nos próximos
anos, a face da Terra coberta por cida-
des crescerá mais e mais rapidamente.

"A urbanização é um caminho sem
volta", afirma o demógrafo canadense
George Martine, que coordenou o mais
recente relatório do Fundo de Popula-
ção das Nações Unidas (UNFPA). "Em
2030 - ou seja, em apenas uma geração
- haverá quase 5 bilhões
de pessoas vivendo nas-
cidades." Essa transfor-
mação gera uma deman-
da inédita por serviços
públicos, matérias-pri-
mas, produtos, moradia,
transporte, emprego.
Ela representará um
enorme desafio para os
governos, exigirá mu-
danças na gestão pública
e obrigará o mundo a re-
ver os padrões de confor-
to típicos da vida urbana
- o uso do carro pessoal
como principal meio de
transporte é apenas um
deles. "O processo é glo-
bal e afeta países ricos e
pobres, mas tende a ser especialmente
drástico em nações emergentes", diz
Martine. Nas próximas duas décadas,
as cidades de países em desenvolvi-
mento concentrarão 80% da população
urbana no planeta. Na América Latina,
serão 200 milhões novos moradores
urbanos. Na África e na Ásia, o número
de pessoas vivendo em cidades dobrará.

No topo da lista de futuras mega-
lópoles (centros com mais de 20 mi-
lhões de habitantes) estão cidades já
marcadas pelo caos - e que podem se
tornar lugares ainda piores sem um
planejamento adequado. Há exemplos

em todos os continentes. Entre eles está
Nova Délhi, na índia, onde a água tra-
tada ainda é um luxo para poucos. Ou
Daca, em Bangladesh, que é formada
por cerca de S mil favelas. Há também
São Paulo, a maior metrópole brasi-
leira, tomada por engarrafamentos
diários que chegam a ultrapassar 200
quilômetros. Ou Lagos, na Nigéria, que
recebe 600 mil novos moradores por
ano - 65% dos quais vivemabaixo da
linha da pobreza e não têm sequer um
banheiro. O surgimento de novas me-
galópoles ocorre ao mesmo tempo em

que cresce o número de cidades com
menos de 500 mil habitantes. É um fe-
nômeno menos visível, mas igualmen-
te desafiador. Pesquisas indicam que as
cidades menores responderão por me-
tade do crescimento urbano até 2015.
Essas comunidades terão de ser capa-
zes de oferecer moradia, saneamento,
energia, educação, lazer e serviços em
escala menor, mas com o mesmo nível
de sofisticação dos grandes centros.

A reinvenção urbana exigirá inves-
timentos gigantescos - e representará
uma enorme oportunidade de negócios
para o setor privado. Apenas a melho-

ria e a expansão dos sistemas de água,
eletricidade e transporte deverão cus-
tar cerca de US$ 40 trilhões nos próxi-
mos 25 anos, segundo um levantamen-
to da consultoria de gestão Booz Allen
Hamilton. Não será preciso somente
construir novos bairros, inaugurar no-
vos parques ou expandir os sistemas de
metrô. A recauchutagem urbana inclui
reformar instalações obsoletas - como
os velhos encanamentos de Londres,
repletos de rachaduras por onde vazam
milhões de litros de água. "Cada gran-
de cidade tem sua história de caos ener-

gético, nos transportes
ou no abastecimento de
água", afirmaram Viren
Doshi, Gary Schulman
e Daniel Gabaldon, con-
sultores da Booz Allen,
num artigo da revista
Strategy+Business (leia a
íntegra no site de Época
NEGÓCIOS). "Mesmo
que as circunstâncias
variem de um centro
urbano para outro, to-
dos os casos t razem
uma marca comum: a
infra-estrutura básica,
dada como segura tan-
to pelos cidadãos como
pelos governantes, está
obsoleta do ponto de

vista tecnológico, é de uma inadequa-
ção deprimente, torna-se cada vez mais
frágil e, muitas vezes, apresenta todos
esses problemas ao mesmo tempo."

O resultado é que, em muitos países,
a urbanização é percebida como uma re-
alidade ruim. "Muitos gestores públicos
cultivam o mito de que a cidade é a vilã
dos males modernos e trabalham para
contê-la", diz Alex Abiko, consultor no
Brasil da Aliança de Cidades, uma rede
entre cidades criada pelo Banco Mun-
dial e pela ONU voltada para a melho-
ria da vida urbana. Na índia, em vez de
criar um plano para organizar a infra-



estrutura urbana, o governo preferiu
implantar um programa de empregos
rurais que garante trabalho 100 dias
por ano a adultos dispostos a perma-
necer no campo. No Brasil, a avaliação
das pessoas sobre a vida nas cidades é
negativa. Uma pesquisa realizada pela
consultoria de pesquisa de mercado Sy-
novate com exclusividade para Época
NEGÓCIOS (veja na pág. 99) ouviu 1,5
mil pessoas, de todas as classes sociais
em oito capitais brasileiras. Dessas, 51%
estão insatisfeitas com a qualidade da
vida urbana. No Rio de Janeiro e em São
Paulo, o número chega a 75% e 70%,
respectivamente. Entre os principais
motivos apontados estão a violência, o
trânsito e o transporte público. O pior:
para 47% das pessoas, essa realidade
vai agravar-se nos próximos dois anos.

Para os especialistas, porém, a
urbanização é, em sua essência, um
fenômeno positivo. Na era industrial,
nenhum país conseguiu atingir cres-
cimento econômico sem urbaniza-
ção. As grandes cidades são centros
econômicos, culturais e de geração de
conhecimento. "O que acontece quan-
do um monte de gente se instala num
lugar? Surge uma cadeia de inovação",
afirma o economista Edward Glaeser,
professor da Universidade Harvard e
especialista em cidades. "Essa é a má-
gica das cidades: conectar as pessoas
e fazer com que elas tenham novas
idéias. Elas aprendem umas com as
outras e isso, às vezes, cria resultados
econômicos incríveis." Com a globali-
zação, os centros urbanos ganham um
papel ainda mais determinante. As ci-
dades, e não os países, são os grandes
pólos de atração de investimentos, de
empresas e de cérebros. "Se os grandes
centros transformaram-se em fontes
de problemas, a responsabilidade é
dos governantes, que não souberam
planejá-los adequadamente", diz Mar-
tine, do Fundo de População da ONU.

O debate sobre o futuro da vida nas

cidades promete ser um dos mais acalo-
rados deste século, e já mobiliza gover-
nos, universidades, empresas e ONGs.
"A solução não implica simplesmente
mais dinheiro ou pirotecnias tecno-
lógicas", afirmam os especialistas da
Booz Allen. "No fundo, trata-se de um
desafio de criatividade. Para resolver
o problema, será preciso abandonar
visões obsoletas." A boa notícia é que
novas propostas começam a surgir.

1 PARCERIA
O papel do poder público e da

• iniciativa privada na constru-
ção da vida urbana inspirou várias teo-
rias. No começo do século 20, acredita-
va-se que tudo cabia ao Estado. Entre os
anos 80 e 90, a balança se inverteu. Vá-
rias atribuições públicas foram trans-
feridas para as empresas. O tempo pro-
vou que o unilateralismo, de uma ou de
outra parte, não produz os melhores re-
sultados. Daqui por diante, segundo os
especialistas, um novo tipo de parceria
entre os setores deverá surgir na busca
de soluções para as cidades. "Não esta-
mos falando somente de parceria, mas
de inovação público-privada", afirma
Susan Zielinski, diretora do programa
de mobilidade sustentável do Carss, da
Universidade de Michigan. "Os dois
setores vão estudar tendências, plane-
jar ações e trabalhar em conjunto." O
Carss está ajudando a Ford a se articu-
lar com representantes do setor público
na Cidade do Cabo, na África do Sul, e
em Chennai, na índia. O plano é lançar
projetos piloto nesses locais ainda este
ano. "Um desafio do nosso programa
é convencer os governos locais de que
podemos ajudar na oferta de soluções
para o transporte e que podemos dese-
nhá-las juntos", diz Berdish, da Ford.

Empresas de diversos setores estão
atentas aos dilemas e às oportunidades
relacionadas ao desenvolvimento das
cidades. O Deutsche Bank, em parceria
com entidades como a London School





of Economics, criou um prêmio para
reconhecer iniciativas locais voltadas
para o aprimoramento do ambiente
urbano. Nos Estados Unidos, o CEOs
for Cities reúne 150 presidentes de
grandes companhias. "O objetivo da
entidade é ajudar as cidades a solucio-
nar problemas criados pelas próprias
empresas", afirma Nancy Kete, con-
sultora do governo americano. Fazem
parte do grupo companhias como
Wal-Mart e Bank of America e organi-
zações como a Fundação Rockefeller.

Um dos mais recentes e cultuados
exemplos de como montar uma parce-
ria pela melhoria da vida urbana vem
de Bogotá, na Colômbia. No começo dos
anos 90, Bogotá era atormentada pelo
narcotráfico e foi palco do assassinato
de três candidatos à Presidência da Re-
pública e dois ministros. Esses eventos
provocaram uma grande mobilização.
Foi criado, então, o movimento Bogotá
Como Vamos?, que uniu ONGs e empre-
sários interessados em cobrar soluções
do poder público, na época desarticu-
lado e incapaz de atender às demandas
da cidade. Munido de pesquisas de
opinião pública e de estudos sobre os
problemas locais, o movimento passou
a apresentar sugestões para a prefeitu-
ra. No começo, os políticos resistiram.
Mas a pressão popular foi tamanha que
os obrigou a aceitar a articulação e fazer
uma espécie de gestão compartilhada
da cidade. A prática prolonga-se já por
cinco administrações consecutivas.
Um dos instrumentos que permitiram
a integração intersetorial foi uma lei
determinando que o prefeito é obriga-
do a seguir à risca o seu plano de cam-
panha. Quem quiser mudar as regras
no meio do jogo pode sofrer impeach-
ment. A lei obrigou os prefeitos a cum-
prir as promessas feitas à população e
permitiu que as melhores iniciativas
de gestão pública fossem perpetuadas.

Algumas práticas inovadoras
foram criadas por Antanas Mockus

durante os dois períodos em que foi
prefeito - de 1995 a 1997 e de 2001 a
2003. Mockus, que fora reitor da Uni-
versidade Nacional antes de partir
para a carreira política, testou uma
pedagogia própria na administração
municipal. Mandou pintar uma es-
trela no asfalto em todos os pontos da
cidade onde um pedestre tivesse mor-
rido atropelado. Escalou 400 mímicos

para representar cenas relâmpagos
nos cruzamentos e constranger moto-
ristas que não respeitassem a faixa de
pedestres. Distribuiu 700 mil cartões
vermelhos e verdes, com desenhos de
mãos em posição de aprovação e repro-
vação, para que os próprios motoris-
tas fiscalizassem uns aos outros. "Era
uma solução arriscada, mas decidi
apostar", diz Mockus. "Alguns pro-

blemas são resolvidos com dinheiro,
outros com repreensão e outros com
educação. As transformações de com-
portamento acontecem em longo pra-
zo, mas funcionam com mais eficácia."

Entre 1998 e 2001, o prefeito En-
rique Penalosa manteve o espírito de
mudança, mas voltou-se para a reurba-
nização da cidade. Criou a Corporação
Metrovivienda, que comprou terras,
vendeu casas a preços populares e me-
lhorou a infra-estrutura urbana. Fer-
renho opositor ao carro, não deu trégua
aos 20% mais ricos da população que
dispunham de um veículo particular.
Adotou medidas para rebocar carros
estacionados nas calçadas e acabou com
o privilégio de vagas reservadas para
empresas e particulares, que impediam
o movimento de pedestres. Um de seus
maiores legados foi o projeto Transmi-
lenio, um sistema de ônibus articula-
dos com pistas exclusivas inspirado em
Curitiba, no Paraná, mas adaptado à
realidade colombiana. As rotas cobrem
toda a cidade de forma que, com uma
única passagem, é possível chegar a
qualquer extremo de Bogotá. A prefei-
tura cobriu os US$ 300 milhões gastos
com as obras, mas entregou a gestão das
frotas e dos pontos de ônibus para em-
presas privadas por meio de licitações.

Penalosa também construiu 180
novos parques. Um deles, com 45 qui-
lômetros de extensão, atravessa os bair-
ros mais pobres da cidade e margeia
conjuntos de casas populares. Preocu-
pado com a área cultural, ele contratou
os melhores arquitetos do país para
construir escolas novas e bibliotecas
públicas em pontos mais tranqüilos
da cidade. A idéia era inspirar os mais
pobres a estudar e a ler. Fruto dessa
experiência, no ano passado a Organi-
zação das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco) ele-
geu Bogotá a capital mundial do livro.

Hoje a cidade é um dos lugares
mais seguros da América Latina. A
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taxa de homicídios, que em 1993 esta-
va na casa de 80 mortes em cada 100
mil habitantes, caiu para 18.0 número
de mortes no trânsito passou de 1,3 mil
por ano para 500. "Você caminha por
Bogotá e sente que está numa cidade
com uma população orgulhosa", diz
Oded Grajew, fundador do Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilida-
de Social. "Uma revolução silenciosa
ocorreu ali e pode ser adaptada ao
Brasil." Inspirados na experiência de
Bogotá, Grajew e um grupo de empre-
sários brasileiros lançaram em 2007
o movimento Nossa São Paulo: Outra
Cidade, que pretende atuar junto ao
poder público para melhorar a quali-
dade de vida na capital paulista. O mo-
vimento já reúne 400 organizações.

Uma das primeiras
bandeiras do Nossa São
Paulo foi a da melhoria da
qualidade do ar. O grupo
questiona o nível de enxofre
contido no diesel que abas-
tece caminhões e ônibus.
Na Europa, a concentração
permitida varia entre 10 e
50 partes por milhão (ppm).
No Brasil, entre 500 e 2 mil ppm. "O
nível de enxofre está alarmantemente
acima do recomendável", diz Grajew.
Uma resolução do Conselho Nacional
de Meio Ambiente, editada há seis
anos, prevê uma redução a partir de
janeiro de 2009. Mas a medida depen-
dia de uma norma da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP) obrigando a Pe-
trobras a vender o novo combustível.
A ANP deveria ter lançado a norma
até 1° de janeiro de 2005, mas não o
fez. Por pressão do Nossa São Pau-
lo, ela saiu em 17 de outubro de 2007.
Agora o movimento voltou-se contra
a Petrobras e as montadoras. O novo
diesel só será comercializado se os ve-
ículos estiverem com motores adequa-
dos, os chamados Euro 4. "Estamos
conversando com a associação das

montadoras, a Anfavea, para resolver
esse ponto. É preciso usar esse tipo
de motor aqui no Brasil", diz Grejew.

O Nossa São Paulo já contabiliza
conquistas importantes. O movimento
conseguiu mobilizar a Câmara de Ve-
readores a aprovar uma lei que obriga
os prefeitos a divulgar um plano de
governo em até 90 dias após assumir
o cargo e a prestar contas à população
a cada seis meses. Dos 55 vereadores,
54 votaram a favor. Por ser emenda à
Lei Orgânica, o projeto não precisou
da assinatura do prefeito Gilberto
Kassab. "Só não conseguimos incluir
o impeachment, como ocorre em Bo-
gotá, porque para isso seria preciso
mudar a constituição brasileira", diz
Grajew. "Mas já é um bom começo."

Ken Livingstone, prefeito de Londres,
remete aos pedágios urbanos. Rudol-
ph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, é
quase sinônimo de segurança pública.
Não é por coincidência que as mais ra-
dicais iniciativas transformadoras do
cotidiano urbano estejam associadas a
uma figura específica. Liderança ê um
item fundamental na reformulação das
cidades. "Infelizmente, nada se conse-
gue sem vontade política", diz a advoga-
da argentina Florencia Fontan Balestra,
coordenadora de relações institucionais
da escola de Direito da Fundação Getu-
lio Vargas no Rio de Janeiro e estudiosa
da segurança urbana. "Atrás de toda
mudança há sempre um líder político

com coragem para superar obstáculos."
Foi superando a resistência popu-

lar, por exemplo, que Livingstone con-
seguiu implantar em 2003 o pedágio
para veículos privados na área de 21
quilômetros quadrados que forma o
centro financeiro de Londres. O cidadão
reclamou, mas ele não cedeu. O tempo
provou que a medida, mesmo impopu-
lar, era eficiente. O pedágio tirou 45 mil
carros por dia do centro, acabou com os
engarrafamentos e reelegeu Livingsto-
ne. Também foi ostentando liderança
que Bertrand Delanoe emplacou dois
mandatos consecutivos em Paris. Em
1998, ele assumiu sua homossexua-
lidade publicamente num programa
de televisão - uma questão íntima que
poderia inviabilizar sua ascensão pú-

blica. Não foi o que ocorreu.
Três anos depois, em 2001,
tomou posse como o pri-
meiro prefeito de esquerda
de Paris em mais de um sé-
culo. Em março último, re-
elegeu-se. Seu trabalho tem
sido marcado pela ousadia
na tentativa de tornar Pa-
ris uma cidade ambiental-

mente correta. Mesmo tendo apurado
que apenas 40 mil dos 2,5 milhões de
parisienses andavam de bicicleta, ele
criou 750 postos para locação do que
parecia ser um veículo impopular. Na
inauguração, em 15 de julho do ano
passado, faltaram bicicletas. Hoje as
magrelas são o novo símbolo de Paris.
Sua meta na atual gestão é implantar
o auto-serviço para o aluguel de car-
ros movidos a combustíveis limpos.

Há um detalhe peculiar quando o
assunto é a liderança nas cidades: a ca-
pacidade de promover mudanças não é
um privilégio reservado aos políticos.
Cidades são ambientes abertos e sen-
síveis a transformações promovidas
por lideranças comunitárias, empre-
sariais e mesmo juvenis. O arquiteto e
urbanista chinês Nicholas You, asses-







sor especial da agência da ONU para
habitação, a UN-Habitat, coleciona
boas práticas ao redor do mundo. Co-
nhece os mais de 3 mil exemplos reuni-
dos no banco de dados da agência. You
nutre especial admiração por iniciati-
vas vitoriosas de gente anônima. "Um
exemplo que admiro vem da Alema-
nha, onde um grupo de jovens mães
solteiras decidiu criar centros mater-
nos para se ajudarem", diz You. Hoje,
nesses lugares, elas podem encontrar
apoio emocional e serviços como as-
sistência médica e creches. A certa al-
tura, o mesmo grupo de mulheres que
criou os centros se deu conta de que os
parques eram lugares estressantes.
Funcionavam em lugares abertos, sem
proteção, junto a ruas movimentadas,
e eram equipados com brin-
quedos perigosos. "Em di-
ferentes pontos do país, elas
passaram a pressionar as
prefeituras", diz You. "Con-
seguiram fazer com que o
design dos parques fosse
replanejado para transfor-
má-los em lugares de lazer
também para as mães."

tes fontes reunidas num único lugar",
diz Giorgio Romano Schutte, coorde-
nador da Aliança de Cidades para o
Brasil. "Só assim terá critérios objeti-
vos para intervir no espaço urbano."

O foco de trabalho da Aliança de
Cidades é a urbanização de favelas com
base em informações da comunidade.
Em Salvador, na Bahia, a organização
participou do projeto que urbanizou
14 favelas numa área marcada pela
miséria, conhecida como Novos Ala-
gados. O trabalho foi precedido de
uma pesquisa com os moradores rea-
lizada por outro parceiro do projeto, a
ONG italiana Avsi, que acompanha-
ria as obras de infra-estrutura. Foram
apurados detalhes das famílias como
renda, abandono escolar e o acesso a

3 INFORMAÇÃO
No mundo dos negócios, ne-

• nhuma empresa lança um
produto, compra um equipamento ou
contrata um executivo sem o respaldo
de um levantamento prévio. A infor-
mação é considerada a base de uma
decisão acertada. No setor público, re-
alizar pesquisas, lidar com métricas e
cruzar dados não são práticas usuais.
Por isso, o poder público muitas ve-
zes age replicando soluções de outros
lugares sem garantia nenhuma de su-
cesso. Um dos principais desafios dos
gestores interessados em construir
as cidades do futuro é reunir infor-
mações e cruzá-las para formar um
retrato da realidade. "Você precisa ter
as informações coletadas de diferen-

banheiros. Em São Paulo, a Aliança de
Cidades atuou em parceria com a pre-
feitura para criar o Sistema Geral de
Políticas Habitacionais, que concentra
detalhes sobre as favelas paulistanas.
O levantamento mostrou que a capital
paulista tem 1,5 mil, e não 2 mil favelas.

Um dos grandes exemplos brasi-
leiros da importância da informação
na gestão urbana vem de Diadema, na
região metropolitana de São Paulo. Em
2000, Diadema ganhou projeção na-
cional ao ser apontada como a cidade
mais violenta do estado. Naquele ano,
foram registrados 374 homicídios. O
município armou-se de informação
para reduzir a criminalidade e se trans-
formou num exemplo internacional de
combate à violência urbana. Em 2005,

a convite da ONU, a experiência de
Diadema foi apresentada no Congres-
so de Prevenção ao Crime e Justiça, em
Bangcoc, na Tailândia. No ano passa-
do, o número de homicídios caíra para
80 - uma retração de quase 80% em
sete anos. A meta agora é chegar a 60.

O plano de combate à violência lan-
çado pela prefeitura agiu em diferentes
frentes. Criou uma Secretaria de Defesa
Social, implantou a Lei Seca, que pro-
íbe a venda de bebidas alcoólicas após
as 23 horas, arquitetou uma parceria
entre as polícias e lançou programas
sociais para jovens. O sucesso, no en-
tanto, pode ser atribuído à existência
de algo anterior a todas as medidas: o
registro diário dos crimes e sua análise
para a criação de um mapa da violência.

"O sucesso do plano está na
soma de medidas pontuais
e interligadas", diz José de
Filippi Júnior, prefeito que
criou o programa em 2001
e foi reconduzido ao car-
go na última eleição. "Mas
o que sustentou todas as
ações foi o banco de dados."

O controle do consumo
de álcool é uma medida con-

troversa no combate à violência. Acre-
dita-se que impedir a venda de bebidas
alcoólicas tem o efeito de incentivar
o consumo, mas na clandestinidade.
Em Diadema, no entanto, a Lei Seca foi
sustentada pelo levantamento diário
dos boletins de ocorrência nas dele-
gacias locais. A pesquisa identificou
que cerca de 60% dos crimes ocorriam
entre meia-noite e 6 horas da manhã e
tinham alguma relação com os bares
- ou o assassino estava alcoolizado ou
o crime ocorria a menos de um qui-
lômetro de um bar,Antes de adotar a
medida, a prefeitura realizou 150 au-
diências públicas e certificou-se de que
teria apoio popular. Hoje, 93% dos mo-
radores aprovam a Lei Seca, mostrando
que ela é uma solução local eficiente.



- pode ser no Brasil, na índia, no Sene-
gal ou na Costa Rica - os problemas se
repetem. O transporte público é defi-
ciente, há falta de saneamento básico,
os rios estão contaminados, favelas
cobrem as periferias e a violência as-
susta. O demógrafo canadense George
Martine tem uma explicação para essa
"coincidência". "Os políticos nunca
aceitaram receber migrantes pobres
e construíram cidades para os mais
ricos, pessoas com dinheiro suficiente
para ter carro, freqüentar restauran-
tes e cinemas, comprar ou alugar um
imóvel", diz ele. "Nos países emergen-
tes, os pobres representam mais da
metade da população das cidades e isso
traz problemas para todos. O primei-
ro passo para uma cidade tornar-se
sustentável é reconhecer seus pobres."

Um estudo realizado com 25 países
pelo Fundo de População das Nações
Unidas conseguiu estabelecer uma
relação entre urbanização e redução
da pobreza. Em média, a migração do
campo para as cidades reduziu em 10%
a pobreza nos países avaliados. Entre
1999 e 2005, a Bolívia, por exemplo,
teve uma redução de 1,2% no nível de
pobreza, e 28% desse total ocorreu por
causa da transferência da população
da área rural para as cidades. Entre
1999 e 2004, a pobreza caiu 5,1% no
Brasil -17% por causa da urbanização.
Obrigar as pessoas a viver no campo,
por outro lado, tende a produzir o efeito
oposto. A pobreza foi crônica na China
e no Vietnã enquanto ambos os países
tinham leis mais restritivas à migra-
ção. "Em vez de perder tempo tentando
o inexorável - evitar a mudança dos
pobres do campo para a cidade -, os
prefeitos deveriam urbanizar as fave-
las, melhorar a qualidade dos serviços
públicos e preparar as cidades para re-
ceber os novos migrantes", diz Martine.

CURITIBA I BRASIL

O sistema de transporte público mais moderno
do país virou modelo internacional. Com uma
passagem é possível percorrer a cidade graçasa
uma malha de linhas interligadas. A quantidade e
o tipo de ônibus em circulação são planejadosde
acordo com a demanda em diferentes horários.







No Brasil, quase 70% das pesso-
as que se mudaram para as cidades
entre 1999 e 2004 eram qualificadas
como pobres. Estima-se que, no mun-
do, o número de favelados dobrará de
l bilhão para 2 bilhões de pessoas até
2050, caso as condições de habitação
não sejam transformadas. Um estudo
recente do Banco Mundial recomen-
da ações consideradas essenciais para
essa nova dinâmica de urbanização.
Além da ampliação dos limites das
cidades e do planejamento da malha
rodoviária e da infra-estrutura de
serviços básicos, será necessário, de
acordo com o estudo, reservar áreas de
terra para a população de baixa renda.

Em alguns lugares, a construção de
cidades com forte viés social tornou-se
uma prioridade que extrapola a esfera
do município. Mumbai, no estado de
Maharashtra, na índia, é um exemplo.
Em 2004, o governo do estado (e não o
do município) apresentou um projeto
para transformá-la numa cidade de pri-
meiro mundo até 2013. Hoje, aproxima-
damente 7 milhões de moradores vivem
em favelas, uma concentração superior
à média global. A maior favela da Ásia,
Dharavi, fica na cidade. A maioria dos
prédios de Mumbai lembra cortiços. A
situação precária de moradia é resulta-
do de uma combinação de dois fatores: a
migração de pessoas em busca de opor-
tunidades e o alto custo das casas, cujos
preços são comparáveis aos de Manhat-
tan, em Nova York. O problema cria
situações assustadoras. Não ê raro en-
contrar pessoas morando nas ruas. Não
estamos falando de gente vivendo em-
baixo de marquises ou de pontes, como
acontece no Brasil. É comum que famí-
lias inteiras durmam em faixas de rola-
gem das grandesavenidas da cidade.

A repaginação de Mumbai prome-
te ser uma epopéia. Serão investidos
US$ 40 bilhões em obras de infra-es-
trutura, moradia e na criação de novos
empregos. A maior parte desse dinhei-



O movimento Cidades em Transição busca preparar a vida urbana
para a mudança climática e exalta o desenvolvimento local

POR GISELLE PAULINO, DE TOTNES

Totnes, ao sul da Inglaterra, com
suas ruas estreitas e jardineiras
floridas na primavera, poderia ser
mais uma cidade provinciana não
fosse a vocação para a vida alterna-
tiva. Totnes é conhecida como a ca-
pital New Age da Inglaterra. De lá
saíram os grupos mais combativos
na luta contra alimentos genetica-
mente modificados da Europa e lá
está o Schumacher College, escola
de ecologia que é ponto de encontro
de grandes pensadores. Agora a
pequena cidade de 8 mil habitantes
é o berço do Cidades em Transição,
movimento que tem como objetivo
retirar o petróleo da vida urbana e
adaptar a economia aos efeitos da
mudança climática e aos princípios
do desenvolvimento local. O mo-
vimento já incorpora 40 cidades
na Grã-Bretanha e cerca de 20 em
outros países, como Nova Zelân-
dia, Austrália, Escócia e Irlanda.

O Cidades em Transição foi ins-
pirado no trabalho do inglês Rob
Hopkins, de 39 anos, professor de
permacultura, ciência que estuda
a agricultura sustentável. Em seu
livro The Transition Handbook ("O
manual da transição"), recentemen-
te lançado na Inglaterra, Hopkins
mostra como a transformação das
cidades pode ser feita. "Um dos
principais pontos para a mudança
é fortalecer a economia local", disse
Hopkins a Época NEGÓCIOS. "Par-
timos da idéia de que o comércio com
outras cidades e países será cada vez
mais complicado sem o petróleo.
As cidades deverão produzir tudo
aquilo que sua sociedade consome."

Em Totnes, essa idéia vem se
materializando rapidamente. A

cidade já tem uma rede de produ-
ção e de venda de produtos locais.
Também conta com sua própria
moeda, o Totnes Pound (£T). Ela
foi lançada em março de 2007, com
a emissão de £T 300. Hoje já há
£T 5 mil em circulação. Quando
se caminha pela cidade, há placas
avisando "Esta loja aceita Totnes
Pounds" e cartazes encorajando a
população a pedir o troco nessa mo-
eda. O movimento também fundou
uma empresa de energia de fontes
renováveis, a Renewable Energy
Supply Company (TRESC). Uma
de suas tarefas é tornar a cidade
energeticamente auto-suficente.

Por causa do Cidades em Tran-
sição, os moradores estão cada vez
mais preocupados com o planeja-
mento urbano. No ano passado, a
população protestou contra o pla-
no diretor, que previa a construção
de 400 casas junto ao centro sem
avaliar os impactos da obra. "Essa
notícia mobilizou toda a sociedade",
diz o brasileiro Sérgio Marachin,
de 45 anos, que vive em Totnes. "O
plano está agora sendo reavalia-
do." Dentro do mesmo espírito de
integração, o Schumacher College
escalou seus alunos para traba-
lhar com o movimento e já lançou
algumas iniciativas - como os pro-
jetos que propõem a plantação de
árvores frutíferas e a criação de
um sistema bancário para cuidar
da nova moeda. "Acreditamos que,
para lidar com problemas globais
da falta de petróleo e do aquecimen-
to, é preciso agir de forma local",
diz Brian Goodwin, professor do
Schumacher College. "A idéia de
comunidade, agora, é inevitável."

ro virá da iniciativa privada - apenas
10% será investido pelo governo do
estado. O projeto prevê a construção
de 1,1 milhão de novas casas populares
para atender a população carente. Para
facilitar a compra dessas casas, o go-
verno pretende diminuir em até 50%
a cobrança de impostos. Os donos e in-
quilinos serão convidados a revitalizar
a fachada de suas casas e apartamen-
tos em troca de benefícios fiscais. Para
tentar melhorar o trânsito, o sistema
de transporte público será melhorado.
Na hora do rush, o governo pretende
elevar o número de trens que circulam
no sistema ferroviário. Também estão
previstos investimentos na constru-
ção de seis estações de metrô - as pri-
meiras da cidade, em pleno século 21.

5 PREOCUPAÇÃO
AMBIENTAL

• A imagem de ecologistas do
Greenpeace impedindo a caça às ba-
leias no Pacífico ou empunhando car-
tazes na Alemanha contra o desmata-
mento na Amazônia pode criar a falsa
idéia de que a bandeira ambientalista
serve apenas às florestas e aos recifes
de coral. Porém, um número cada vez
maior de estudiosos defende que a pre-
ocupação ambiental precisa ser um
hábito nas ruas de cada comunidade
do planeta. "A luta por um futuro am-
biental sustentável está sendo trava-
da nas principais cidades do mundo",
afirma o relatório de 2007 do Fundo de
População das Nações Unidas, que de-
dicou todo um capítulo à urbanização
sustentável. De acordo com o estudo, as
cidades concentram muitos dos princi-
pais problemas ambientais do planeta,
como poluição, degradação de recursos
e proliferação de lixo. Paradoxalmente,
também oferecem as melhores possibi-
lidades para a construção de um futu-
ro ecologicamente viável. Isso porque
concentram metade da população no
mundo em apenas 3% do território - a



dispersão agravaria a pressão sobre o
meio ambiente. "Com mais da metade
da população global concentrada nos
centros urbanos, tornar-se verdes será a
única forma de as cidades prosperarem
e oferecerem qualidade de vida", afir-
ma Nancy Kete, consultora do governo
americano para assuntos de aqueci-
mento global. "Além disso, é importan-
te considerar que a gestão ambiental
pode ajudar a elevar o orçamento, erra-
dicar a pobreza e atrair investidores."

Um dos que já se comprometeram
com a causa é Michael Bloomberg, pre-
feito de Nova York. Bloomberg iniciou
há um ano uma cruzada.ambiental ao
lançar o PlaN YC, um projeto que busca
reduzir as emissões de gases do efeito
estufa da cidade em 30% até 2030 e
prepará-la para enfrentar
o aquecimento global. Com
158 páginas, o plano lista
127 propostas para Nova
York. Em 2008, devem ser
gastos US$ 250 milhões
no projeto. O investimento
total vai chegar a US$ 32
bilhões até 2030. "Temos
de combater os problemas
causados pelo aquecimento global
agora", disse Bloomberg no lança-
mento do plano. "Nova York está em
rota de colisão com o meio ambiente."

A proposta foi recebida com entu-
siasmo pelos ecologistas e com ressalvas
pelos céticos. Há medidas consideradas
simpáticas, como o plantio de l milhão
de árvores na cidade durante a próxima
década. Quase 2 milhões de habitantes
em Manhattan vivem a mais de dez
minutos de parques. Bloomberg quer
encurtar esse tempo criando normas
para que as escolas abram suas áreas de
lazer e de esportes para o público depois
do horário escolar, nos fins de semana e
no verão. Uma parte do projeto busca
aproveitar melhor o espaço urbano.
Como há falta de moradias, ele preten-
de mapear áreas ociosas e transformar

escolas e hospitais fechados, por exem-
plo, em casas para quem precisa delas.

O prefeito também intervém no
transporte. A partir de outubro, a frota
de mais de 13 mil yellow cabs, como são
conhecidos os táxis de Nova York, vai
passar por uma grande reformulação.
A idéia é fazer com que todos os moto-
ristas troquem seus carros convencio-
nais por modelos híbridos até 2012.
Para incentivar a mudança, a prefeitura
vai eliminar todos os impostos dos mo-
delos híbridos. A criação de uma taxa
de congestionamento é um dos pontos
polêmicos do plano de Bloomberg. A
exemplo de Londres, na Inglaterra, a ci-
dade americana quer cobrar uma taxa
dos motoristas que fazem questão de
transitar com carro particular no cen-

tro de Nova York entre 6 da manhã e 6
da tarde. Os carros pagariam US$ 8 por
dia. Os caminhões, US$ 21. Isso reduzi-
ria em até 100 mil o número de veículos
que transitam todos os dias pela cidade
no horário de pico. A prefeitura de Nova
York espera instalar uma rede de câme-
ras e de sensores que vão identificar os
carros que entram no centro da cidade e
multar quem não pagar o pedágio. Todo
o dinheiro arrecadado com o projeto
será reinvestido em transporte público.

O Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) identifi-
cou que o nível do mar subirá entre 18
e 59 centímetros até o final deste século,
tornando a costa mais vulnerável a en-
chentes. O relatório sobre populações
da ONU indica que 65% das cidades
com mais de 5 milhões de habitantes

estão em áreas costeiras de baixa alti-
tude que podem ser alagadas. Além
de Nova York, estão na lista Tóquio,
no Japão, Mumbai, na índia, e Xangai,
na China. O Rio de Janeiro também
está na zona de perigo. As inundações
deixariam milhares de desabrigados,
já chamados de "refugiados ambien-
tais", que jamais teriam como retornar
para suas moradias. Cidades distan-
tes da costa podem escapar das en-
chentes, mas tendem a sofrer outros
efeitos nefastos, como tempestades.

Nos países mais pobres, os proble-
mas ambientais são provocados prin-
cipalmente pela falta de saneamento,
o que compromete a qualidade da água
e a saúde. Em Angola, na África, 35%
das mortes anuais poderiam ser evita-

das apenas com a melhoria
da rede de esgotos. A cidade
é castigada principalmen-
te pela cólera, uma doença
medieval. Nos países desen-
volvidos, o avanço das leis
ambientais pode dar a falsa
idéia de que os impactos são
menores, mas não é verda-
de. O padrão de riqueza mo-

derno aumenta o ônus ambiental. A
expansão de ruas asfaltadas ou de ou-
tras superfícies impermeáveis, como
estacionamentos, impede a absorção
da chuva e compromete o reabasteci-
mento de aqüíferos importantes para
a oferta de água. O uso do ar condicio-
nado aumenta os gastos com energia e
eleva a emissão de gases. Num círculo
vicioso, a mudança climática tende
a elevar a temperatura das cidades,
provocando mais doenças nas regiões
pobres, um aumento no consumo de
energia em cidades ricas e um colap-
so na oferta de água para os grandes
centros. Mais um desafio inédito para
um mundo cada vez mais urbano.

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 15, p. 90-108, maio. 2008.




