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O Brasil está se tornando um grande canteiro de obras. Novas oportunidades surgem a todo momento. Para 

aproveitá-las, você vai precisar da força e do know-how da Case, há mais de 90 anos no País. De máquinas 

leves a mais pesadas, a Case tem uma linha completa de produtos e serviços que atendem a todas as 

necessidades deste novo Brasil que cresce como nunca. Porque Case é sinônimo de alta tecnologia aliada a um 

pós-venda eficiente e a uma rede que alcança todo o território nacional. Case, uma marca em constante evolução. 
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UM PAÍS QUE NÃO PARA DE CRESCER 
PRECISA DE UMA MARCA 
QUE NÃO PARA DE EVOLUIR.

Cidades têm oportunidade
de crescer de forma diferente
Para urbanistas, expansão de
centros de tamanho médio não
deve repetir erros do passado

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

O Brasil segue a tendência mun-
dial de concentrar a população
em áreas urbanas. A novidade,
segundo o arquiteto e urbanista
Nabil Bonduki é o crescimento
no número de domicílios. Exis-
tem hoje 57,3 milhões domicí-
lios particulares e permanentes
no país, segundo o Censo 2010.
Dez anos atrás, eram 44,7 mi-
lhões. O aumento, de quase
28%, é mais que o dobro da ex-
pansão total da população bra-
sileira que, no mesmo período,
cresceu 12,3%, de 169,8 milhões
para 190,7 milhões. “Esse au-
mento reflete as mudanças na
estrutura familiar e melhoria de
renda e pode resultar em um
impacto enorme nos serviços”,
afirma Bonduki.

“A verticalização e o adensa-
mento urbano não são necessa-
riamente ruins”, acrescenta o

Chama a atenção
o aumento no número
de domicílios, o que
reflete as mudanças
na estrutura familiar
e melhoria de renda

28%
é o aumento no número
de domicílios no país.
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55,4%
das moradias com rede de esgotos
e 32,9% sem saneamento.

urbanista Jorge Wilheim. “O
problema é quando isso não é
acompanhado de planejamento
urbano.” Ele cita, por exemplo,
a construção de edifícios em
ruas pequenas que não compor-
tam o aumento do tráfego. Ou a
expansão urbana em locais de
risco, próximo de mananciais
ou sem saneamento. “Desen-
volvimento sustentável não é si-
nônimo de crescimento”, frisa
Wilheim. “Desenvolvimento é
melhoria de qualidade de vida e
diminuição das desigualdades.”

Sem reinventar a roda
Essa é a receita que Wilheim e
outros urbanistas gostariam de
levar para as cidades médias
(entre 100 mil e 500 mil habi-
tantes) que, de acordo com o
Censo 2010, são as que mais cres-
cem. “A vantagem dessas cida-

des é que elas têm a oportunida-
de de fazer diferente”, afirma
Florence Laloe, diretora regional
da ONG internacional Iclei Go-
vernos Locais pela Sustentabili-
dade. “Isso significa investir em
planejamento de uso e ocupação
de solo, saneamento básico,
aproveitamento de lixo como
fonte de energia, inventários de
emissões de carbono etc”, afir-
ma. “É mais fácil pensar anteci-
padamente nessas questões do
que consertá-las depois.”

“Nossas cidades não preci-
sam reinventar a roda e nem re-
petir os erros do passado, mas se
antecipar e crescer com expe-
riências bem sucedidas”, diz
Mauricio Broinizi, coordenador
executivo da Rede Nossa São
Paulo.”Nossa cultura e partidos
políticos estão atrasados em re-
lação a isso.” ■
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Expansão urbana em áreas
sem saneamento básico

impede desenvolvimento
sustentável
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