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As três maiores preocupações dos atuais administradores públicos em relação aos grandes 
municípios são a habitação, o transporte e o meio ambiente. U m dos eventos mais importantes 
do Brasil sobre administração e políticas públicas, a Urbis 2003 - Feira e Congresso Internacional 
de Cidades terminou no último dia 25 de julho em São Paulo mergulhado no pessimismo por 
conta das pavorosas notícias a respeito do caos urbano nas metrópoles brasileiras. Legiões de 
sem-teto invadiram edifícios desativados de dois antigos hotéis no centro velho paulistano, 
enquanto que mais de 2,5 mil famílias ocupavam um gigantesco terreno da montadora 
Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC - Grande São Paulo.  

Em Recife, motoristas de vans clandestinas de transporte de passageiros entraram em confronto 
com a polícia quando tentavam invadir a prefeitura. No Rio de Janeiro, cerca de 40 mil pessoas 
disputavam em junho, na base do empurrão e no tapa, um lugar na fila de inscrição para se 
candidatar a uma vaga de gari.  

A degradação dos serviços públicos atingiu até mesmo Ponta Grossa (PR), cidade de porte médio 
onde 36 pessoas morreram nos corredores de hospitais públicos por falta de leitos na UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva).  

Especialistas brasileiros e estrangeiros discutiram na Urbis como implantar políticas públicas que 
evitem ou pelo menos freiem a queda na qualidade de vida nas metrópoles, cada vez mais 
inchadas e sem espaço físico para se expandir. Se o congresso não resultou em medidas 
concretas de amplo alcance e de rápida implantação, pelo menos serviu para concluir que a 
melhoria da qualidade de vida do ser humano passa necessariamente pela transformação das 
metrópoles - já que o índice de urbanização nos países desenvolvidos e em desenvolvimento bate 
nos 70% - e, por conseqüência, pela melhor distribuição de renda no mundo.  

O futuro das cidades deverá ser marcado pela disputa ferrenha por espaço e pela intervenção 
cada vez maior do poder público na busca pela utópica qualidade de vida ideal, só que com uma 
participação crescente de parcerias com a iniciativa privada. São três as maiores preocupações 
dos administradores públicos na atualidade em relação às grandes cidades: habitação, transporte 
e meio ambiente. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro - as maiores metrópoles do País -, essas 
preocupações se tornam desafios diante da crise econômica crônica que atinge o Brasil desde a 
década de 80.  

Onde arrumar recursos suficientes para conter o inchaço populacional e oferecer serviços públicos 
de qualidade minimamente decentes? Onde arrumar recursos para desapropriar e construir casas 
para as milhões de pessoas que moram em favelas e nas ruas? E diante desses desafios, sobra 
algum recurso para levar transporte público a essas pessoas e para implantar ações para evitar a 
degradação do meio ambiente? Como fazer isso em um clima econômico onde duas das mais 
importantes indústrias automobilísticas instaladas no Brasil ameaçam demitir trabalhadores, e 
numa região como a Grande São Paulo, que apresenta 20,3% de desemprego, segundo dados da 
Fundação Seade/Dieese?  

Decadência econômica  

A questão é tão fundamental que a Região Metropolitana de São Paulo ganhou há dois meses o 
Ieme (Instituto de Estudos Metropolitanos), organização criada por economistas, empresários e 
jornalistas para discutir, debater e eventualmente sugerir ações que visem estancar a decadência 
econômica das grandes metrópoles. Ou, em outras palavras, pensar e estruturar a implantação de 
novas políticas públicas.  



"A idéia do instituto surgiu diante das análises preocupantes a respeito dos indicadores 
socioeconômicos da Grande São Paulo. A arrecadação de impostos cai, o potencial de consumo 
também, e a gestão dos recursos públicos fica mais difícil. A região do ABC é uma prova disso", 
diz o economista Marcos Pazzini, da Target Marketing e Pesquisa, um dos fundadores do instituto.  

Para o jornalista Daniel Lima, um dos coordenadores de pesquisa do Ieme, a questão é grave e 
bastante complexa. "A abertura indiscriminada do mercado brasileiro à concorrência internacional 
e a política neoliberal - mas sem ter clara uma verdadeira política industrial - dos oito anos do 
governo Fernando Henrique Cardoso levaram a um esvaziamento econômico das grandes regiões 
metropolitanas. A recuperação delas, em todos os sentidos, é fundamental para a retomada do 
crescimento econômico do País e para a melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas."  

Para amenizar a queda na arrecadação das cidades, foi aprovado pelo Senado no mês passado, 
depois de passar pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2002, o substitutivo ao projeto de 
lei complementar 161/89, que altera as bases para a instituição do imposto sobre serviços (ISS) 
pelos municípios. Esse projeto amplia o número de serviços que podem ser tributados de 103 para 
208 e deve aumentar a arrecadação em cerca de 50%.  

Voz na esfera federal  

A criação do Ministério das Cidades pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra que a 
situação das regiões metropolitanas está na lista de prioridades do governo federal, embora haja 
críticas ao desempenho do ministro Olívio Dutra, ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-
prefeito de Porto Alegre. No entendimento do governo petista, cidades passam a ter um papel 
crucial na definição das políticas nacionais de promoção social e do desenvolvimento sustentável. 
Pela primeira vez, o Brasil conta com um ministério para as cidades, criado para fomentar o 
desenvolvimento urbano.  

Os municípios, afinal, estão intimamente ligados aos problemas que afetam as sociedades 
contemporâneas e têm se articulado para a solução das crises, apesar de problemas como 
violência, desemprego e habitação dependerem, na maioria das vezes, de decisões nas esferas 
estadual e federal. De acordo com o governo, a criação do Ministério das Cidades constitui um 
novo paradigma no quadro das políticas públicas em razão do reconhecimento de que o Brasil é 
predominantemente urbano, já que 82% de sua população vive em cidades. 

Gazeta Mercantil - 07/08/2003 

 

 


