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SUMÁRIO EXECUTIVO
Com a expectativa de aumento da população urbana mundial em cerca de 

60% até 2050, surge a oportunidade de construir cidades em que todos 

possam viver, circular e prosperar 1. Há um consenso global cada vez mais 

evidente de que se deve trabalhar rumo à construção de cidades que 

ofereçam uma qualidade de vida elevada para todos. Atingir essa meta 

não é algo assegurado: requer uma nova visão acerca de como construir e 

administrar cidades. As decisões que as cidades tomam hoje são cruciais, 

pois têm o potencial de as atrelar a um ciclo de baixa produtividade, pobreza 

e degradação ambiental para o resto do século e mais além. 

A próxima geração de cidades será bastante diferente daquelas do passado. 

Como mostra a figura ES-1, os padrões de urbanização de hoje criam 

quatro desafios significativos para as cidades. Isso demanda o reexame das 

respostas convencionais à urbanização. 

Em primeiro lugar, imagine as populações inteiras da China e da Índia 

mudando-se para as cidades ao redor do mundo em 2050. A população 

urbana está crescendo a taxas inéditas: cerca de 2,5 bilhões de pessoas 

deverão viver em cidades dentro de apenas três décadas, e mais de 90% 

desse crescimento vai ocorrer na Ásia e na África2. Até a metade deste 

século, estimativas apontam que 52% da população urbana total do mundo 

estará vivendo na Ásia e 21%, na África3. Cerca de 40% desse crescimento 

acontecerá em cidades que atualmente têm populações entre 1 e 5 milhões 

de habitantes.
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2. Atualmente, a urbanização está acontecendo
em mais países de baixa renda do que no passado

3.  A parcela da população de baixa renda que
vive em áreas urbanas está em ascensão
em todo o mundo

4. As cidades no Sul Global têm os menores recursos públicos per capita

CRESCIMENTO
POPULACIONAL
URBANO,
2015-2030

Por Região

Por tamanho da população municipal (milhões)

0

2

4

6

8

10

12

14

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

N
ov

a 
Yo

rk

Si
ng

ap
ur

a

Sh
an

gh
ai

Pe
qu

im

Ri
o 

de
 J

an
ei

ro

Ci
da

de
 d

o
 M

éx
ic

o

Bo
go

tá

Ba
ng

al
or

e

Jo
an

es
bu

rg
o

N
ai

ró
bi

<0.5 0.5–1 1–5 >10 5–10

O
rç

am
en

to
 m

un
ic

ip
al

 p
er

 c
ap

it
a

P
op

ul
aç

ão
 d

a 
ci

da
de

 (m
ilh

õe
s)

2

3

0 25 50

Urbanização (%)

Lo
g1

0 
(P

IB
 p

er
 c

ap
it

a 
em

 2
01

5)

PAÍSES
POBRES
EM 1960

PAÍSES
POBRES
EM 2014

1. As maiores taxas de urbanização na África
Subsaariana, Ásia Meridional e no Sudeste Asiático
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Figura ES-1  |  Quatro desafios para cidades sustentáveis      

Em segundo lugar, a urbanização está acontecendo cada vez mais em 
países de baixa renda. Em 1960, poucos países de baixa renda eram 
altamente urbanizados. Em 2014, um número muito maior desses 
países estava passando por uma rápida urbanização. Muitos dos países 
que experimentaram crescimento urbano e estagnação econômica 
estão localizados na África subsaariana. 

Em terceiro lugar, enquanto a taxa de pobreza está caindo global-
mente, um desafio-chave é o fato de que uma proporção sem pre- 
cedentes de famílias de baixa renda está agora vivendo em cidades4. 
Da perspectiva dos governos municipais, isso representa um desafio 
significativo, pois, em números absolutos, a quantidade de famílias 
de baixa renda que vivem em áreas urbanas está crescendo. Apesar 
de o gráfico acima sobre a proporção de famílias de baixa renda que 
vive em áreas urbanas estar baseado em dados da Índia, esse padrão 

também é encontrado em outros países do Sul global. 

Por fim, as cidades do Sul global que, segundo estimativas, vão 
experimentar os maiores aumentos populacionais são as que 
têm os menores recursos per capita para enfrentar os desafios daí 
decorrentes5. Tal realidade torna cada vez mais difícil para as cidades 
oferecer acesso a serviços essenciais a todos os moradores urbanos. 
Nada menos que 70% dos moradores das cidades do Sul global podem 
estar desatendidos, sem acesso a um ou mais serviços essenciais: 
moradia, água e tratamento de esgoto, energia e transporte6. Por 
exemplo, em 2012, mais de 482 milhões de moradores urbanos não 
tinham acesso a combustíveis modernos e 131 milhões estavam 
privados de energia elétrica; em 2015, 140 milhões não tinham água 
limpa de fonte confiável7. Líderes municipais encontram-se divididos 

Observação: Exemplo de tendência baseado em dados 
da Índia. Fonte: Ravallion et al., 2007c: 8.



RELATÓRIO WORLD RESOURCES   | Outubro 2016  |  3

Rumo a Uma Cidade Mais Igualitária: Enquadrando Desafios e Oportunidades 

entre atender às demandas imediatas e crescentes por serviços e 
tomar decisões de longo prazo que moldarão o ambiente construído. 

Quando largas parcelas da população urbana sofrem com o 
acesso inadequado a serviços essenciais, surgem consequências 
econômicas e ambientais. O fornecimento inadequado de serviços 
prejudica a capacidade das pessoas de se tornarem economicamente 
produtivas e as desafia a cuidarem de si próprias de maneiras 
ineficientes e custosas, com risco de danos ao meio ambiente. Esta 
questão é universal, afetando grande parte da população em cidades 
do Sul global. Isso representa um desafio, mas também oferece 
uma oportunidade para desenvolver novas abordagens para o 
fornecimento de serviços que sejam mais acessíveis, alcancem mais 
pessoas e sejam ambientalmente menos danosas que as soluções 
tradicionais desenvolvidas no Norte global.

Diante dessa realidade, e levando em conta a diversidade das cidades, 
desenvolveu-se aqui um novo enquadramento que divide as cidades 
em quatro categorias, com base em sua produtividade econômica e 
expectativa de crescimento populacional entre 2015 e 2030: cidades 
em dificuldade, emergentes, promissoras e em estabilização. Tanto 
cidades em dificuldade quanto emergentes têm hoje um PIB per capita 
relativamente baixo em comparação com cidades promissoras e em 
estabilização. Cidades em dificuldade estão propensas a experimen-
tar um crescimento populacional mais acelerado que o econômico. 
Cidades emergentes têm projeções positivas quanto a experimenta-
rem crescimento econômico superior ao populacional. O Relatório 
World Resources: Rumo a Uma Cidade Mais Igualitária tem como foco 
cidades emergentes e em dificuldade, uma vez que a escala projeta-
da em infraestrutura e serviços necessários para aquelas cidades 
cria uma oportunidade importante de alterar suas trajetórias de 
desenvolvimento.

O relatório examina se o acesso equitativo a serviços essenciais 
conduzirá a uma cidade economicamente mais produtiva e 
ambientalmente mais sustentável. O relatório explora abordagens 
práticas para o fornecimento de serviços como moradia, água e 
tratamento de esgoto, energia e transporte. Através de uma série 
de trabalhos para discussão, o Relatório World Resources examina 
abordagens setoriais específicas que têm funcionado em cidades ao 
redor do mundo e investiga como essas práticas podem ajudar outras 
cidades a fazer melhores escolhas. 

Mais especificamente, o relatório inclui pesquisas sobre como as 
cidades podem oferecer a um número crescente de habitantes abrigo 
seguro e acessível, localizado perto de oportunidades econômicas 
e de equipamentos urbanos. Ele investiga a eficácia, a longo prazo, 
de políticas como a melhoria de assentamentos informais, apoio ao 
mercado de locações imobiliárias em áreas centrais da cidade e uso 

mais criativo de terrenos subutilizados. Ele examina, ainda, como 
as cidades podem atender crescentes demandas energéticas através 
de melhorias no acesso a combustíveis modernos, fornos de cozinha 
mais limpos e eficientes e geração distribuída de energia renovável. E 
em termos de transporte, o Relatório World Resources analisa como as 
cidades podem evitar decisões centradas em automóveis 
particulares e apoiar o transporte público, a pé e de bicicleta para 
todos. Esta pesquisa examina se as abordagens que priorizam a 
população desatendida trarão benefícios econômicos e ambientais 
para todos os habitantes da cidade.

Abordagens setoriais específicas são um começo, mas não são 
suficientes. Para construir cidades promissoras, são necessárias 
políticas que transcendam o pensamento setorial isolado e as 
soluções fragmentadas. Através de uma análise preliminar de dois 
estudos de caso, Medellín e Surate, observa-se que a transformação 
urbana abrange algumas características comuns: uma forte coalizão 
de agentes de transformação urbana que compartilham uma visão 
comum e enfrentam com sucesso um problema estrutural, desen-
cadeando um ciclo de mudanças positivas; uma disponibilidade 
de recursos financeiros para implementar reformas ambiciosas; 
e um comprometimento político de longo prazo. Apesar dessas 
características comuns, não há um caminho unificado para todas as 
cidades. Por meio de uma série de estudos de caso mais aprofunda-
dos, em nível municipal, será levantada a questão:  o que é possível 
aprender a partir da análise preliminar dos estudos de caso bem 
sucedidos, a fim de acelerar a transformação em outras cidades?

Medellín, na Colômbia, passou de capital mundial dos assassinatos à 
condição de cidade promissora. Em primeiro lugar, ela melhorou os 
serviços às comunidades desatendidas através de projetos criati-
vos, que incluíram a construção de um sistema de teleféricos para 
conectar comunidades isoladas em uma encosta de morro ao centro 
da cidade. O sucesso desse e de outros projetos de desenvolvimento 
urbano ajudaram o governo municipal a construir uma coalização 
com líderes políticos e o setor privado. 
 

Nossa pesquisa examina se 
as abordagens que priorizam 

a população desatendida 
trarão benefícios econômicos 

e ambientais para todos os 
habitantes da cidade. 
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Isso, por sua vez, alavancou mudanças em toda a cidade, como a 
inauguração de novas escolas, novos parques e um museu, assim 
como mudanças na política habitacional que regularizaram moradi-
as informais. Não há um fator isolado que explique a transformação 
em Medellín; mais precisamente, trata-se de um conjunto de fatores 
que se reforçaram mutuamente. 

Em Surate, na Índia, um surto de peste bubônica induziu uma 
mudança no sistema de saúde e acionou o gatilho para a transfor-
mação urbana. O governo municipal iniciou esforços de limpeza 
vigorosos, mudanças na gestão de resíduos e sistemas de água e um 
novo monitoramento da saúde pública. Essas reformas foram acom-
panhadas de mudanças nos processos de governança e orçamento, 
e reforçadas por uma forte liderança municipal e pela construção de 
coalizões com grupos do setor privado e da sociedade civil. O resul-
tado foi a transformação de outras áreas, como a gestão de risco de 
inundações e a construção de uma resiliência ao clima. 

Figura ES-2  |  Acesso igualitário como ponto de entrada para cidades sustentáveis

ACESSO
IGUALITÁRIO

HABITAÇÃO

USO DO SOLO
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SERVIÇOS ESSENCIAIS

ÁGUA E SANEAMENTO

ENERGIA

TRANSPORTE
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AMBIENTAL

Sem acesso igualitário a serviços 
essenciais, as cidades podem não ser 

capazes de alcançar a qualidade de 
vida, a produtividade econômica e a 

sustentabilidade ambiental elevadas 
que todos desejam. 

Esta pesquisa prevê que o resultado da mudança transformadora 
será uma cidade mais igualitária. À medida que os trabalhos do 
Relatório World Resources se desdobrarem ao longo do próximo 
ano, espera-se criar um movimento social e político de agentes de 
transformação urbana que trabalhem em direção a esse resultado. 
Apresenta-se o convite a formadores de opinião, atores governa-
mentais, setor privado e sociedade civil a imaginar cidades que 
possam ser melhores para todos. Os trabalhos para discussão do WRI 
vão destacar abordagens práticas para oferecer acesso equitativo a 
serviços essenciais enquanto meio de transformar cidades, conforme 
ilustrado na figura ES-2. Os estudos de caso de nível municipal vão 
oferecer um entendimento melhor sobre como viabilizar transfor-
mações mais amplas e ambiciosas em toda a cidade. Sem o acesso 
igualitário a serviços essenciais, as cidades podem não ser capazes 
de alcançar a qualidade de vida, a produtividade econômica e a sus-
tentabilidade ambiental elevadas que todos desejam.



RELATÓRIO WORLD RESOURCES   | Outubro 2016  |  5

Rumo a Uma Cidade Mais Igualitária: Enquadrando Desafios e Oportunidades 

I.  ENQUADRANDO O RELATÓRIO WORLD 
RESOURCES 

Desde os primeiros aglomerados urbanos, as cidades têm sido 
centros de criatividade, produtividade e inovação. A ascensão das 
cidades resultou em especialização econômica e economias de esca-
la. A concentração de riqueza daí resultante libertou muitas pessoas 
de uma ênfase exclusiva na satisfação de suas necessidades básicas 
de subsistência. A riqueza, a diversidade sociocultural e o intercâm-
bio de ideias que florescem nas cidades criaram as condições que 
embasam relevantes movimentos artísticos, intelectuais, políticos e 
sociais. Essa promessa de prosperidade econômica e efusão cultural 
continua a estimular a migração do meio rural para o urbano. Há 
muitos exemplos internacionais de cidades bem planejadas e bem 
geridas, onde a qualidade de vida é elevada para a vasta maioria 
dos seus habitantes. Exemplos incluem Copenhague, Nova York, 
Singapura, Sydney, Vancouver e Yokohama. Há também muitos 
exemplos de cidades, como Bangkok, Bogotá, Bombaim e Nairóbi, 
que são menos planejadas, mais caóticas, mas mesmo assim igual-
mente vibrantes. 

As cidades e seus líderes políticos nunca receberam tanta atenção 
internacional como hoje, e agora é amplamente reconhecido que 
elas têm um papel central na economia global, na ação climática e 
no futuro comum da humanidade8. Os 193 estados-membros das 
Nações Unidas adotaram os históricos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS 11) em setembro de 2015, com um objetivo urbano 
independente (ODS 11) focado em cidades e comunidades susten- 
táveis9. A conferência Habitat III sobre cidades promove "um novo 
modelo de desenvolvimento urbano que seja capaz de integrar todas 
as facetas do desenvolvimento sustentável para a promoção da 
equidade, do bem-estar e da prosperidade universal"10. O texto da 
Habitat III (a Nova Agenda Urbana) estabelece uma perspectiva para 
as cidades nos próximos 20 anos11. Simultaneamente, o cumpri-
mento da Nova Agenda Urbana e dos ODS requerem que as cidades 
estejam empoderadas com um conhecimento que apoie ações 
decisivas locais. O Relatório World Resources busca oferecer esse 
conhecimento. 

Pesquisas e progressos recentes nas pautas globais indicam que há 
um consenso crescente sobre várias questões-chave que orientam a 
maneira como as cidades devem se desenvolver12. A Nova Economia 
do Clima estabelece que só é possível fazer crescer a economia e 
cumprir metas climáticas se construirmos e gerirmos as cidades de 
modo diferente13. A Nova Agenda Urbana destaca o papel central da 
gestão da expansão urbana e da acessibilidade à moradia e a serviços 
essenciais como "alavancas da mudança"14. Priorizar o fornecimen-
to de serviços e infraestrutura é um componente-chave de uma 

estratégia urbana de longo prazo que considere o desenvolvimento 
econômico e social ao lado da proteção ambiental15. 

Estima-se que o número de pessoas que vivem nas cidades em todo 
o mundo deve aumentar em 2,5 bilhões até 2050, com mais de 90% 
desse aumento localizado na Ásia e na África16. Em muitas dessas 
cidades, o crescimento da população urbana vai superar o cresci-
mento econômico. Essa tendência está combinada à "urbanização 
da pobreza", o que significa que uma porção maior da população 
mundial de baixa renda agora reside em áreas urbanas17. Muitas 
dessas cidades registram hoje alguns dos mais baixos orçamentos 
municipais per capita. Em resposta, o Relatório World Resources 
oferece estratégias práticas e viáveis para abordar esses desafios. 
Agora é o momento em que essas cidades têm a oportunidade de 
tomar decisões que evitem um atrelamento a padrões insustentáveis 
de desenvolvimento urbano. 

A qualidade de vida dos habitantes urbanos e a extensão das opor-
tunidades que eles terão de prosperar e serem produtivos dependem 
de seus níveis de acessibilidade a serviços urbanos essenciais, con-
fiáveis e seguros, como uso do solo, habitação, água e tratamento de 
esgoto, energia e transporte. Amplos segmentos da população urba-
na em algumas das regiões que mais rapidamente se urbanizam no 
mundo, como o Sul da Ásia e a África subsaariana, estão atualmente 
desatendidos nessas áreas. Falhas no fornecimento desses serviços 
levam ao autofornecimento ilegal, informal ou não regulamentado 
por parte de residentes de diferentes grupos de renda, impondo altos 
custos individuais e sociais e resultando em ineficiência, degradação 
ambiental e problemas de saúde pública. Muitas cidades do Sul 
global enfrentam restrições de recursos e de capacidade adminis-
trativa, o que significa que a falha nos serviços urbanos tende a se 
agravar com o rápido aumento da população urbana projetado para 
as próximas décadas. 

Neste relatório do WRI, cidades sustentáveis são vistas pelas 
lentes de três esferas interligadas: economia, meio ambiente e 
equidade (Quadro 1)18, cuja análise se inicia colocando o acesso 
equitativo aos serviços urbanos como porta de entrada para a 
sustentabilidade urbana19. Escolhemos essa porta de entrada por 
três razões. Em primeiro lugar, há um entendimento limitado acerca 
de como alcançar, simultaneamente, a sustentabilidade urbana e 
a equidade20. Em segundo lugar, caso não se leve em consideração 
a equidade, há evidências de que o crescimento econômico 
provavelmente ocorrerá de forma desfavorável à população de 
baixa renda e às economias informais crescentes e persistentes em 
muitas cidades em rápido crescimento21. O padrão de urbanização 
na América Latina ao longo dos últimos 30 anos ilustra bem esse 
ponto. Em terceiro lugar, o aumento global da desigualdade urbana 
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e as repercussões políticas negativas a ela associadas tornam a 
equidade uma porta de entrada particularmente significativa para 
líderes municipais e governos nacionais que busquem permanecer 
no poder. 

Tomando a equidade como ponto de ingresso, o Relatório World 
Resources foca no modo como as cidades fornecem acesso aos 
serviços urbanos essenciais. Por meio de uma série de trabalhos 
para discussão (listados no Anexo), investiga-se: Como as cidades 
podem gerir a expansão urbana? Como elas podem oferecer abrigo 
seguro e acessível a um número crescente de moradores e, ao mesmo 
tempo, garantir o acesso a oportunidades econômicas? Como as 
cidades podem proteger suas bacias hidrográficas e fornecer água 
potável confiável e acessível e tratamento de esgoto aos domicílios? 
Como elas podem acompanhar a crescente demanda energética e, ao 
mesmo tempo, ampliar a acessibilidade a fontes de energia limpas, 
acessíveis e confiáveis? E como podem encarar os desafios dos con-
gestionamentos e do transporte público? A figura 1 ilustra como este 
relatório aborda o conceito de equidade para ingressar na sustenta- 
bilidade urbana.

Se as cidades querem fazer progressos significativos nos ODS, no 
Acordo de Paris da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima) e na Nova Agenda Urbana, elas preci- 
sarão se transformar de uma maneira significativa, que transcenda 

mudanças em um único setor. Para melhor entender como a trans-
formação urbana acontece, o Relatório World Resources examina 
uma série de estudos de caso em municípios.

Os destaques referentes a dois casos preliminares são apresentados 
neste trabalho25. A expressão "mudanças urbanas transformadoras" 
é definida como uma reorientação fundamental no modo como as 
cidades estão se desenvolvendo. A transformação urbana é um movi-
mento municipal: ele modifica as dinâmicas de poder, a liderança 
política e as instituições que interferem no modo como a cidade 
funciona. Isso requer um amplo processo de mudanças positivas, 
transversais e sustentadas, que melhoram a economia e o meio 
ambiente para toda a cidade. Os exemplos preliminares apresenta-
dos neste trabalho, assim como os estudos de caso mais aprofunda-
dos, não são "melhores práticas". Parte-se do pressuposto de que toda 
mudança terá elementos progressivos e regressivos e toda cidade 
está propensa a experimentar dificuldades, retrocessos e começos 
ruins. Os estudos de caso buscam discernir se há um padrão na 
forma como uma mudança transformadora se inicia, se desdobra e é 
finalmente institucionalizada.

Com base na análise dos exemplos preliminares de transformação 
urbana e em uma revisão mais ampla da literatura, três fatores-chave 
emergem: governança, finanças, planejamento e gestão urbanos. 
A governança é importante porque abrange a estrutura de tomada 

A importância dessas esferas foi sublinhada 

pela adoção dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU e pelo Acordo de Paris 

na Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Em 

razão da natureza interdependente dessas 

três áreas, as cidades não podem alcançar 

e sustentar progressos em qualquer delas 

sem, simultaneamente, tratar das outras 

duas. Alcançar progressos nas três áreas 

permanece um desafio mesmo para a mais 

bem-dotada e capaz das cidades. Nas partes 

do mundo em urbanização acelerada, líderes 

municipais estão debatendo-se com uma 

população crescente e um número progressivo 

de pessoas de baixa renda residindo em áreas 

urbanas22. Buscar exemplos de soluções 

ambientalmente sustentáveis entre cidades 

que se urbanizaram primeiro tem limitações, 

pois essas cidades seguiram um caminho de 

desenvolvimento baseado no uso intensivo 

de recursos. Elas consomem energia e água e 

emitem gases do efeito estufa em taxas muitas 

vezes maiores que as de suas homólogas nas 

áreas em rápida urbanização hoje. É verdade 

que as cidades no Norte global alcançaram 

níveis inéditos de oferta de serviços, mas a 

que custo? Muitas dessas cidades tomaram 

decisões referentes ao uso do solo e fizeram 

investimentos em infraestrutura que as 

atrelaram a padrões insustentáveis de 

consumo de recursos e a custosas trajetórias 

de desenvolvimento urbano futuro 23. Os 

exemplos incluem zoneamentos que situaram 

terrenos residenciais longe de mercados e 

oportunidades de emprego, investimentos em 

infraestrutura que favorecem a propriedade 

privada de automóveis em detrimento de 

sistemas de transporte público e sistemas 

de esgoto baseados na água. Em relação 

ao desenvolvimento urbano equitativo, o 

crescimento econômico não é uma solução 

simples. Os benefícios do crescimento muitas 

vezes não são igualmente distribuídos e a 

desigualdade tem o potencial de minar esses 

ganhos e ameaçar a estabilidade política24. 

A maneira como as cidades crescem e 

respondem à desigualdade será indissociável 

para a definição de seu futuro. Para um futuro 

sustentável, as cidades precisam oferecer 

oportunidades e uma elevada qualidade de 

vida a todos os segmentos da sociedade. 

 

Quadro 1 | As Esferas Interligadas da Economia, do Meio Ambiente e da Equanimidade em Cidades 
Sustentáveis
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Figura 1  |  Uma nova abordagem conceitual para alcançar cidades sustentáveis
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Fonte: Serageldin, 1994: 2. 

de decisões e políticas governamentais dos níveis local ao nacional, 
bem como o papel das organizações da sociedade civil e a extensão 
da participação pública.

Finanças e fundos de custeio referem-se aos recursos financeiros 
de que a cidade precisa para fazer a mudança acontecer. Isso inclui 
o acesso ao capital, as transferências financeiras de níveis superi-
ores de governo, o engajamento com o setor privado e as receitas      
municipais (p. ex., contribuições orçamentárias, impostos, tarifas 
e taxas de utilização). Planejamento e gestão urbanos referem-se à 
capacidade de uma cidade de planejar e gerir o ambiente urbano ao 
longo do tempo. Isso inclui a habilidade de construir em torno de 
si uma perspectiva comum, de criar um processo participativo rele-
vante, de implementar planos e reformas de políticas urbanas e fazer 
cumprir a regulamentação de maneira transparente, responsável e 
receptiva aos moradores.

Através de uma série de trabalhos para discussão, o Relatório World 
Resources explora as seguintes questões: O acesso equitativo a 
serviços de qualidade poderia melhorar a economia e o meio ambi-
ente da cidade como um todo? 
Para responder a essa questão, o relatório analisa como as 
abordagens que buscam atender às necessidades da população 
urbana desatendida afetam a economia e o meio ambiente de toda 
a cidade. A população urbana desatendida é composta por aqueles 
moradores que não têm acesso a um ou a mais de um serviço 
essencial. O Relatório World Resources concentra-se em áreas de 
ação prioritária – nas quais as cidades precisam tratar de 
necessidades urgentes de serviços e tomar a maior cautela para evi-

tar o atrelamento a formas insustentáveis de desenvolvimento urba-
no no longo prazo. O objetivo desta pesquisa é criar um movimento 
entre agentes de mudança urbana (políticos e servidores públicos 
em todos os níveis de governo, representantes da sociedade civil e 
empresários) que tenham o poder de governar, moldar e construir 
cidades de modo diferente. Para este fim, a série de trabalhos para 
discussão vai tratar de deficiências críticas de conhecimento em três 
áreas: 

- O exame de como a resposta às necessidades da população urbana 
desatendida pode contribuir para melhores economia e meio 
ambiente para toda a cidade.

- A análise de um conjunto de estudos de casos a fim de entender 
como ocorre o processo mais amplo de transformação do município, 
partindo dessas áreas prioritárias.

- A análise de três fatores relativos à transformação de setores 
específicos e também do município como um todo: governança, 
finanças e a capacidade de planejar e gerir o desenvolvimento 
urbano.

Este primeiro trabalho enquadra as questões presentes na série de 
trabalhos para discussão. Ele é dividido em nove seções. A primeira 
introduz o Relatório World Resources e justifica o foco em cidades 
mais igualitárias. Nas seções II e III, propõe-se um novo modo de 
categorização das cidades, baseado na produtividade econômica, 
e apresentam-se quatro caminhos nos quais se projetam cenários 
diferentes de urbanização nas próximas décadas. A seção IV 
expressa o dilema que as cidades enfrentam ao tomarem decisões 
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sobre a prestação de serviços essenciais, ao mesmo tempo em que 
buscam evitar efeitos que resultem no atrelamento insustentável. 
Na seção V, examina-se como a estrutura das cidades cria uma 
insuficiência nos serviços urbanos que influi negativamente na 
qualidade de vida de todos os moradores. A seção VI investiga 
como a insuficiência nos serviços urbanos afeta a economia e o 
meio ambiente. Em seguida, para ilustrar o conceito de mudança 
urbana transformadora, analisam-se na seção VII as experiências de 
duas cidades muito diferentes, Medellín, na Colômbia, e Surate, na 
Índia. A seção VIII destaca três fatores que têm o potencial de apoiar 
mudanças tanto setoriais quanto transformadoras: governança, 
finanças e a capacidade de planejar e gerir mudanças. Finalmente, 
na seção IX, discute-se como o Relatório World Resources 
contribuirá para fazer da cidade mais igualitária uma realidade.

II.  UMA NOVA CATEGORIZAÇÃO DE 

CIDADES FOCADA NA PRODUTIVIDADE 

ECONÔMICA

 Em primeiro lugar, propõe-se uma nova maneira de categorizar 
cidades, reconhecendo sua heterogeneidade ao redor do mundo, que 
contribua para uma melhor compreensão dos desafios que as cidades 
enfrentarão nos próximos anos. O WRI acredita que a urbanização 
no futuro vai divergir dos padrões do passado e, na próxima seção, 
serão destacadas quatro maneiras como a urbanização está propensa a 
mudar. 

Antes de iniciar a análise dos padrões de urbanização, é importante 
notar que não há uma definição universalmente aceita acerca do 
que constitui uma área urbana. Por cidade, normalmente se entende 
uma área geográfica limitada a uma fronteira política, jurisdicional 
ou administrativa. Muitas áreas urbanas contíguas ou aglomerações 
urbanas, contudo, estendem-se bastante além dos limites jurisdicionais 
de uma cidade. A maioria dos países define áreas urbanas segundo um 
único critério populacional ou de densidade demográfica. Muitos países 
adotam um limiar baixo para identificar áreas urbanas. Por exemplo, os 
Estados Unidos definem um agrupamento urbano como uma área que 
contenha ao menos 2.500 habitantes26. A adoção de limiares tão baixos 
cria milhares de pequenos centros urbanos que carecem dos atributos 
tipicamente associados às cidades. 

As análises estão primariamente baseadas em três fontes de dados: 
World Urbanization Prospects (Nações Unidas, 2014), World 
Development Indicators (Banco Mundial, 2016) e os bancos de dados 
Oxford Economics (Oxford Economics, 2016). O limiar populacio-
nal geral adotado no banco de dados do Oxford Economics é cerca 

de 400 mil habitantes27. O banco de dados cobre a lista da ONU de 
aglomerações urbanas com pelo menos 750 mil habitantes e algu-
mas outras cidades "estrategicamente" importantes, como capitais 
de países28. 

Há importantes ressalvas com relação às análises urbanas com-    
parativas apresentadas abaixo. Em primeiro lugar, grande parte dos 
dados derivam de censos nacionais, e muitos países não promovem 
censos há mais de uma década29. Em segundo lugar, todas as pro-
jeções são baseadas em padrões históricos. Fatores como conflitos, 
pandemias, migrações, mudanças climáticas, recessões econômicas, 
desastres naturais, entre outros, podem influenciar a urbanização 
futura, mas não são considerados nas projeções. Em terceiro lugar, 
quando as cidades são agrupadas em categorias amplas para o 
propósito de comparações e generalizações, a diversidade é silen-
ciada e as nuanças são perdidas30. Por exemplo, sabemos que dentro 
de muitos países há tremendas diferenças entre cidades primárias e 
secundárias. Com estas ressalvas em mente, seguimos com cautela 
na categorização das cidades.

Foco nas Cidades Emergentes e em 
Dificuldade

Propõe-se uma nova forma de categorização de modo a destacar um 
subconjunto de cidades nas quais o Relatório World Resources estará 
focado. Categorizar as cidades por sua renda atual e pela população e 
crescimento econômico projetados para o futuro ajuda a identificar 
tanto as cidades que possivelmente vão encarar os maiores desafios 
no fornecimento de serviços urbanos, quanto aquelas que terão a 
oportunidade de escapar do atrelamento a padrões insustentáveis de 
desenvolvimento urbano. O PIB per capita atual é adotado como indi-
cador da potência econômica atual de uma cidade. Combina-se isso 
com o PIB per capita projetado entre 2015 e 2030, relativo ao cresci-
mento populacional urbano projetado para o mesmo período (Figura 
2). Postula-se que essas sejam boas medidas acerca do quanto a base 
de recursos de uma cidade pode bem servir sua população no futuro. 
Essas duas medidas permitem distribuir as cidades em quatro cate-
gorias: em dificuldade, emergentes, promissoras e em estabilização. 

A figura 2 mostra a categorização de cidades com base em sua renda 
atual e na renda e crescimento populacional projetados. O eixo X 
mostra o PIB per capita de uma cidade em 2015 (log10). O eixo Y 
reflete a proporção do PIB per capita relativo ao crescimento popu-
lacional para o período de 2015 a 203031. A maioria das cidades tem 
uma projeção de crescimento do PIB per capita superior à de cresci-
mento populacional, mas há muitas cidades, particularmente na 
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Figura 2  | Categorização das cidades com base na produtividade econômica atual e projetada

Observação: n = 769. O valor do eixo y é: (PIB per capita2030/PIB per capita2015)/(População2030/População2015).
A linha vertical indica o valor mediano do PIB per capita e a linha horizontal indica um valor de índice de 1. 
Fontes: Oxford Economics, 2016; classificação de países do Banco Mundial.
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África, onde a taxa de crescimento populacional projetada deve ser 
maior que a do PIB per capita (i.e., valores de índice menores que 1). 
Em regiões onde se espera um rápido aumento da população urbana, 
este crescimento populacional pode superar o econômico, reduzindo 
os benefícios que o crescimento econômico normalmente oferece.

As quatro categorias foram definidas nos seguintes termos:

Cidades em Dificuldade — Essas cidades têm hoje um baixo PIB per 
capita e uma proporção reduzida entre o PIB per capita e o crescimen-
to populacional projetados entre 2015 e 2030, em comparação com 
outras cidades. Elas são classificadas como "em dificuldade" porque, 
em um futuro próximo, estarão propensas a experimentar um 
crescimento populacional mais acelerado que o crescimento do PIB 
per capita, apontando para uma iminente insuficiência de recursos. 
Ainda que esta categoria inclua predominantemente cidades da 
África subsaariana, também estão representadas algumas cidades 
do Oriente Médio e do Norte da África, e poucas cidades do Sul da 
Ásia, da América Latina e do Caribe. Exemplos específicos incluem 
Alexandria, Lagos, Nairóbi, Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa, 
Áden, Islamabad e Tijuana.

Cidades Emergentes —Essas cidades têm hoje um baixo PIB per capita e 
uma proporção elevada entre o PIB per capita e o crescimento populacio-
nal projetados entre 2015 e 2030, em comparação com outras cidades. 
Elas são classificadas como emergentes porque, apesar de sua pequena 
força econômica atual, suas projeções de crescimento econômico 

são maiores que aquelas de crescimento populacional, apontando 
um aumento na produtividade econômica. Essas cidades estão mais 
propensas a superar as atuais restrições de recursos e fortalecer global-
mente suas posições. A maioria das cidades nesta categoria estão no 
Leste da Ásia e no Pacífico e Sul da Ásia, com algumas na Europa e Ásia 
Central e também na América Latina e Caribe. Exemplos específicos 
incluem Surabaya, Cebu, Phnom Penh, Saigon, Hengshui, Fuyang, 
Belgrado, Tbilisi, Bombaim, Jaipur, Daca, Lima, Quito e Medellín.

Cidades Promissoras —Essas cidades têm hoje um alto PIB per capita 
e uma elevada proporção entre o PIB per capita e o crescimento 
populacional projetados entre 2015 e 2030, em comparação com 
outras cidades. Estão classificadas como promissoras porque hoje 
elas não apenas são economicamente fortes, mas projeta-se que seu 
crescimento econômico deva ultrapassar seu crescimento populacio-
nal urbano nos próximos anos. Essas cidades estão crescendo e pros-
perando. Cidades do Leste da Ásia, Europa e Ásia Central, América 
do Norte, América Latina e Caribe estão nesta categoria. Exemplos 
específicos incluem Pequim, Chengdu, Taipei, Bangkok, Berlim, 
Copenhague, Londres, Boston, Denver, Montreal, Belo Horizonte, 
Buenos Aires, Bogotá, Guadalajara e Cidade do México. 

Cidades em Estabilização —Essas cidades têm hoje um alto PIB per 
capita e uma proporção reduzida entre o PIB per capita e o crescimen-
to populacional projetados entre 2015 e 2030, em comparação com 
outras cidades. Elas são classificadas como "em estabilização" porque 
são economicamente fortes hoje, mas projeta-se que seu crescimen-

Em dificuldade

Emergentes

Promissoras

Em estabilização

Figura 3  |  Cidades em dificuldade, emergentes, promissoras e em estabilização agrupadas regionalmente

Observação: n=769 cidades.
Fonte:  Oxford Economics, 2016.
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to econômico seja mais reduzido que seu crescimento populacional, 
quando comparado a cidades emergentes ou promissoras. Nesse 
sentido, estas cidades estão em fase de estabilização e, em alguns 
casos, suas economias estão começando a encolher. São primaria-
mente cidades da América do Norte, América Latina e do Oriente 
Médio que estão nesta categoria. Exemplos específicos incluem 
Toronto, Vancouver, Austin, Brasília, Curitiba, Ciudad Guayana, 
Dubai e Cidade do Kuwait.

Do total de cidades incluídas no banco de dados do Oxford 
Economics, categorizamos 4,8% como "em dificuldade" e 45,9% 
como "emergentes". Assim, pouco mais da metade das cidades 
incluídas naquele banco de dados entram em uma dessas duas 
categorias. O Relatório World Resources focará no subconjunto de 
cidades que estão em dificuldade ou emergindo porque estas têm a 
oportunidade de responder à demanda crescente por infraestrutura 
e serviços de maneiras distintas das cidades promissoras ou em 
estabilização. 

A figura 3 mostra a distribuição geográfica das diferentes categorias 
de cidades. A maioria das cidades emergentes e em dificuldade estão 
localizadas na África, Ásia e América Latina. 

III.  QUATRO DESAFIOS PARA CIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

As mais altas taxas de Urbanização 
Estarão na África Subsaariana e no Sul da 
Ásia.
Os padrões de crescimento urbano estão mudando, com as mais altas 
taxas de urbanização deslocando-se do Norte para o Sul global. Os 
países de alta renda urbanizaram-se intensamente durante muitas 
décadas e são agora cerca de 80% urbanos, em média32. A partir 
de 1950, países de renda média-alta tiveram a mais acelerada urba-
nização e são hoje, em média, 63% urbanos33. Países de renda média-
baixa urbanizaram-se mais lentamente e são hoje, em média, 39% 
urbanos, mas projeta-se que experimentarão as mais aceleradas taxas 
de urbanização no futuro34. 

Estima-se que cerca de 90% do crescimento urbano em 2050 
ocorrerá na Ásia e África35. Essa projeção significa que 52% da 
população urbana total do mundo estará vivendo na Ásia e 21%, na 
África – com 11% na América Latina, 9% na Europa e 6% na América 
do Norte36. As figuras 4 e 5 mostram a mudança percentual projetada 
na população urbana ao longo das regiões entre 2015 e 2030. 

Tanto a África subsaariana quanto a Ásia estão se urbanizando rapi-
damente, mas a natureza de seu crescimento urbano é distinta. 

Figura 4  |   Projeção que a África Subsaariana e Ásia Meridional tenham o maior crescimento percentual em 
termos de populações urbanas entre 2015 e 2030

Observação:  n=1.692 aglomerações urbanas: EAC (302), AN (151), ALC (206), AOP (546), OMNA (130), AM (207), AS (150). 
Fontes: Oxford Economics, 2016; Nações Unidas, 2014; classificação de países do Banco Mundial.
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Figura 5  |  Mudanças projetadas na população urbana por região, 2015-2030 (%)

Observação: n=769 cidades.
Fonte: Oxford Economics, 2016.
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Figura 6  |   Projeção que aglomerações urbanas na Ásia Oriental, Ásia Meridional (Sul Asiático) e África 
Subsaariana tenham o maior aumento da população urbana em termos absolutos, 2015-2030
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De 2000 a 2010, o êxodo rural foi responsável por cerca de 30% do 
crescimento da população urbana na África subsaariana, enquanto o 
aumento natural respondeu por 70%37. No total, a taxa de cresci-
mento da população urbana foi mais alta na África subsaariana que 
em qualquer outra região do mundo, alcançando 4% ao ano38. Em 
contraste, a contribuição do êxodo rural para o crescimento popula-
cional urbano na Ásia inteira foi de quase 60%, enquanto o aumento 
natural respondeu por apenas 40%39. Populações urbanas na região 
continuam a crescer, mas a taxas decrescentes40.

Entre 2015 e 2030, projeta-se que os maiores aumentos na população 
urbana em termos absolutos ocorrerão no Leste da Ásia e no Pacífico 
(32% no total), Sul da Ásia (22%) e África Subsaariana (21%) – veja figura 
6. A categorização de cidades exibida nas figuras 2 e 3 corrobora essa 
tendência. O crescimento médio da população urbana esperado entre 
2015 e 2030 em cidades classificadas como "em dificuldade" é de cerca 
de 64%, enquanto a média de crescimento nas cidades classificadas 
como "emergentes" é de cerca de 18%. 

Estima-se que aglomerações urbanas entre 1 milhão e 5 milhões de 
pessoas vão experimentar as mais altas taxas de aumento popula-
cional total entre cidades de todas as dimensões durante o período 
mencionado.

Diferentemente do Passado, Mais Países 
de Baixa Renda Estão se Urbanizando 
Hoje. 

Historicamente, populações urbanas e renda cresceram juntas, num 
cenário em que as cidades se apresentavam como propulsoras de 
crescimento econômico, criatividade e empreendedorismo. Durante 
a Revolução Industrial, a urbanização foi impulsionada por avanços 
no transporte e pelos excedentes agrícolas41. Mais recentemente, 
contudo, a urbanização vem ocorrendo em muitos países onde a 
renda permaneceu estagnada, aumentando o número de nações 
urbanizadas de rendas baixa e média-baixa42. Em 1960, poucos 
países de baixa renda eram altamente urbanizados (figura 7). Em 
contraste, em 2014, mais países de baixa renda foram adicionados 
às fileiras de países altamente urbanizados e a relação entre renda 
nacional e urbanização enfraqueceu-se, embora permaneça signifi-
cante (figura 8).  

As figuras 7 e 8 mostram regressões do PIB per capita conforme o 
percentual de urbanização por regiões do mundo. Cada um dos 
dados pontuais representa um país. Um valor mais baixo do coefi-
ciente de determinação na figura 8 mostra uma relação mais fraca 
entre renda nacional e urbanização em 2014. As razões para esse 
novo padrão de urbanização são complexas e requerem alguma 

interpretação. Conduzindo uma análise similar, Glaeser atribui esse 
novo padrão de urbanização e a “explosão de megacidades pobres 
ao longo dos últimos 30 anos” a sistemas econômicos mais abertos, 
combinados com enfraquecimento agrícola43.

Muitos dos países mostrados na figura 8 que experimentaram 
crescimento urbano sem a elevação do PIB per capita estão localiza-
dos na África subsaariana. Vale a pena notar que é difícil obter uma 
imagem clara da urbanização da África, por algumas razões. Em pri-
meiro lugar, alguns países da região não possuem dados de censos 
atuais. Em segundo lugar, muitos países africanos adotam um limiar 
populacional baixo para definir áreas urbanas e, assim, habitantes 
urbanos44. Além disso, alguns analistas acreditam que a África 
passou por um período de rápida urbanização nos anos 1950, 1960 e 
1970, mas, desde então, muitos países do continente têm experimen-
tado uma desaceleração na urbanização45.

Retornando ao padrão de urbanização e estagnação econômica 
ilustrado na figura 8, uma análise recente da África subsaariana 
encontrou uma significativa relação negativa entre o percentual de 
pessoas vivendo nas maiores cidades e o crescimento econômico46.  
A baixa qualidade da infraestrutura urbana, especialmente de 
serviços essenciais, conduz a um efeito cumulativo de "desecono-
mias de congestão" , que prevalece sobre os benefícios das econo-

Mais recentemente, contudo, a 
urbanização tem ocorrido em muitos 

países onde a renda permaneceu 
estagnada, aumentando o número de 

nações urbanizadas de rendas baixa 
e média-baixa. Em 1960, poucos 

países de baixa renda eram altamente 
urbanizados. Em contraste, em 2014, 

mais países de baixa renda foram 
adicionados às fileiras de países 

altamente urbanizados e a relação 
entre renda nacional e urbanização 

enfraqueceu-se, embora permaneça 
significante. 
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Figura 8  |   Mais países de renda baixa e média eram altamente urbanizados em 2014
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Tabela 1. Medidas da Pobreza Urbana e Rural ("US$ 1 por dia”) em 1993 e 2002

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA (MILHÕES)
PROPORÇÃO ABAIXO DA LINHA DA POBREZA 

(PERCENTUAL)
PROPORÇÃO DE 

POBRES URBANOS 
(PERCENTUAL)ANO URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL

1993 242 1,038 1,280 13,8 36,6 28,0 18,9

2002 291 890 1,181 13,2 29,7 22,7 24,6

Nota: Dados da Índia. 
Fonte: Ravallon et al., 2007c: 8.

mias de aglomeração nesses países" 47. Dados os padrões descritos 
acima, conclui-se que países de baixa renda em processo de urban-
ização possivelmente vão ter dificuldades para acomodar o aumento 
na demanda por infraestrutura e serviços. A própria urbanização só 
se tornará uma alavanca para o crescimento econômico se acontecer 
de maneira a ampliar o acesso aos serviços que levam a cidades mais 
igualitárias. 

A proporção da população em situação de 
pobreza vivendo em áreas urbanas está 
aumentando no mundo todo

Um dos maiores desafios colocados às cidades é a "urbanização da 
pobreza", ou seja, mesmo com a pobreza global em declínio, uma 
proporção maior da população em situação de pobreza vive hoje em 
centros urbanos48. Um conjunto de dados único, coletados a partir de 
mais de 200 pesquisas realizadas com famílias em 90 países, mostra 
que o crescimento da pobreza em países em desenvolvimento é 
maior em áreas urbanas que em áreas rurais49.

O estudo revela que, apesar de três quartos da população mundial 
em situação de pobreza ainda viverem em áreas rurais, no decorrer 
do tempo a pobreza vem se urbanizando50. Entre 1993 e 2002, a 
população em situação de pobreza caiu em 100 milhões, devido 
à redução da pobreza rural, mas 50 milhões de novos pobres 
foram adicionados àqueles com renda de "US$ 1 por dia" nas áreas 
urbanas51. No mesmo período, enquanto a proporção da população 
urbana em países desenvolvidos cresceu de 38% para 42%, a parcela 
da população urbana em situação de pobreza que recebe "US$ 1 por 
dia" cresceu mais rápido, de 19% para 25%52. Em outras palavras, a 
população em situação de pobreza está se urbanizando mais rápido 
que a população como um todo53.

Alguns analistas concluem que a pobreza urbana pode ser ainda 

maior do que esses números indicam, em razão das dificuldades de 
se analisarem gastos não relacionadas à alimentação, que são bas-
tante importantes para a qualidade de vida de uma família urbana54. 

A “urbanização da pobreza” pode ser explicada pelo êxodo rural 
(alguns migrantes escapam da pobreza, enquanto muitos não 
conseguem), pelo aumento natural da população em áreas urbanas 
e pelo "impacto da urbanização no padrão de vida daqueles que per-
manecem em áreas rurais", através das transferências financeiras55. 
Alguns especialistas consideram a urbanização como uma força 
positiva para o desenvolvimento, pois está associada ao declínio das 
taxas nacionais de pobreza. Contudo, sob a perspectiva das cidades, 
que precisam oferecer acesso igualitário a serviços de qualidade, 
essa é uma questão complexa. Apesar do crescimento da população 
em situação de pobreza em algumas cidades, a proporção de pessoas 
abaixo da linha da pobreza nessas mesmas cidades está em declí-
nio56. Baseada em dados da Índia, onde a taxa de crescimento da 
população urbana era 27% entre 1993 e 2002, a tabela 1 ilustra bem 
esse ponto57. 

O padrão de pobreza urbana no Sul global apresenta algumas 
diferenças geográficas importantes. Em primeiro lugar, a pobreza 
urbana cresceu mais rápido e é mais elevada na América Latina, ao 
passo que, no Leste da Ásia, ela é muito menor (menos de 10%), em 
razão da inclusão da China nessa categoria58. O nível de pobreza 
urbana na China, contudo, é possivelmente subestimado em razão 

Um dos maiores desafios colocados 
às cidades é a "urbanização da 

pobreza", ou seja, mesmo com a 
pobreza global em declínio, uma 

proporção maior da população em 
situação de pobreza vive hoje em 

centros urbanos48
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do sistema hukou de registro de unidades familiares, que não permite 
a contagem de migrantes não registrados em áreas urbanas. Na 
Índia, pesquisas recentes mostram que o percentual da população 
urbana em situação de pobreza cresceu de 14% nos anos 1950 para 
algo entre 32% e 35% em 2012, a depender da linha de pobreza que 
for adotada59. A maneira como as cidades serão planejadas e 
construídas hoje e no futuro pode tanto mitigar a pobreza urbana 
quanto exacerbá-la.

 
Cidades com os Maiores Desafios Têm os 
Menores Recursos Per Capita

O aumento da pobreza urbana apresenta um dos desafios mais 
significativos para o atendimento da demanda pública por serviços. 
Muitas das cidades mais pobres do mundo têm os menores orçamen-
tos per capita para enfrentar esses desafios. Mesmo que não seja uma 
medida perfeita da capacidade de uma cidade, o orçamento per capita 

é um indicador eficaz dos recursos financeiros disponíveis em uma 
cidade.  

A figura 9 compara o tamanho da população da cidade e o 
orçamento municipal per capita em dólares norte-americanos. Os 
dados foram reunidos pelos autores a partir de uma amostra de 30 
cidades, selecionadas de diferentes regiões geográficas. 

É preciso alguma cautela na interpretação da figura 9. Em primeiro 
lugar, muitos países não têm práticas de contabilidade adequadas e 
carecem de transparência no relato de seus orçamentos municipais. 
Em segundo lugar, orçamentos municipais frequentemente não 
incluem receitas de rendas fundiárias ou transferências de governos 
centrais. Com essas ressalvas em mente, recorde-se, a partir das aná-
lises anteriores, que cidades da África subsaariana e do Sul da Ásia 
estão em vias de experimentar as maiores taxas médias de cresci-
mento populacional urbano entre 2015 e 2030. Entre as 30 cidades 
consideradas na figura 9, as da África subsaariana e do Sul da Ásia 
(em direção à extremidade esquerda do eixo X) atualmente têm os 

Figura 9  |   As cidades no Norte Global geralmente têm orçamentos per capita muito maiores do que cidades no 
Sul Global, independentemente do tamanho da população

Observação: Os dados de orçamento representam os anos entre 2010 e 2016

Fonte: Compilação do autor de várias fontes 60.
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menores recursos per capita para enfrentar os desafios do rápido 
crescimento urbano.

Para resumir as constatações feitas até aqui, dividiram-se as cidades 
em quatro amplas categorias, baseadas no crescimento populacional 
e na produtividade econômica projetados: em dificuldade, emer-
gentes, promissoras e em estabilização. Dos 2,5 bilhões de pessoas 
que deverão se somar às áreas urbanas em 2050, 90% estarão na 
Ásia e na África. Em muitas cidades, o crescimento populacional 
está superando o crescimento econômico, e há uma "urbanização da 
pobreza". Áreas urbanas na África subsaariana, no Sul da Ásia e na 
América Latina têm os mais baixos níveis de recursos per capita para 
atender à demanda por serviços. 

IV.  O DILEMA DA URGÊNCIA E DO 

ATRELAMENTO E ÁREAS DE AÇÃO 

PRIORITÁRIAS
Muitas cidades emergentes e em dificuldade estão se debatendo 
para encontrar maneiras de atender às necessidades urgentes de 
seus habitantes sem se atrelarem a padrões de desenvolvimento que 
terão consequências negativas de longo prazo. Por exemplo, alguns 
governos latino-americanos (p. ex., México e Brasil) trataram do 
deficit habitacional por meio de programas subsidiados de moradia. 
Para tornar esses projetos financeiramente viáveis, as instituições 
construíram habitações em terrenos mais baratos, na periferia das 
cidades. Apesar de parecer uma abordagem positiva para a moradia 
acessível, esses programas geraram consequências negativas 
indesejadas. 

A localização na periferia atrela os moradores a trajetos demorados e 
dispendiosos até o centro da cidade. Deslocamentos longos também 
afetam negativamente a qualidade do ar. Finalmente, a construção 
de habitações acessíveis na periferia atrela a cidade ao custo de 
estender sua infraestrutura básica e seus serviços. Em algumas 
partes da Cidade do México, esses esquemas de habitação foram 
abandonados pelos moradores. Esse exemplo sublinha o tipo de dile-
ma no qual as cidades podem se encontrar quando tentam atender 
necessidades urgentes sem considerar simultaneamente os efeitos 
atreladores de longo prazo. 

Necessidades urgentes são aquelas que devem ser atendidas no 
curto prazo para assegurar o bem-estar das pessoas, e as cidades 
respondem a elas na forma de serviços essenciais. Se não atendidas 
adequadamente, as famílias empregarão meios informais e não 
regulamentados para isso (autofornecimento). O autofornecimento 

têm consequências ambientais, de saúde e, às vezes, políticas 
negativas. Por exemplo, a deficiência no fornecimento de serviços 
essenciais pode resultar em protestos de massa ou outras formas de 
instabilidade política. Os exemplos incluem os recentes protestos 
no Rio de Janeiro (2013 a 2016), em Cochabamba (1999 a 2000) e em 
Addis Abeba (onde 2016 foi o pior ano dos últimos 25)61.

O "atrelamento" refere-se a decisões que afetam o uso do solo, a 
infraestrutura e o ambiente construído de uma cidade. Em razão de 
moldarem o ambiente construído, essas decisões têm consequências 
de longo prazo que são de reversão difícil e custosa. Decisões que 
afetam o ambiente físico influenciam o local onde as pessoas vivem 
e trabalham e, assim, o modo como a cidade cresce e se expande. Em 
razão da relação estreita entre o uso do solo, o ambiente construído, 
o consumo de energia e as emissões de gases poluentes, muitas 
destas decisões também têm implicações para efeitos climáticos. 

Responsáveis pela tomada de decisões em cidades emergentes e 
em dificuldade estão sob tremenda pressão para identificar umas 
poucas áreas prioritárias para ação que possam alcançar o máximo 
de benefícios para todos os segmentos da população. Mantendo 
em mente a tensão entre urgência e atrelamento, propõe-se que as 
cidades concentrem seus recursos limitados no fornecimento de 
serviços essenciais que tornem a cidade mais igualitária. O Relatório 
World Resources vai focar no modo como as cidades podem oferecer 
acesso mais equitativo a serviços essenciais prioritários (tais como 
uso do solo, habitação, água e tratamento de esgoto, energia e 
transporte). 

V.  O MODO COMO AS CIDADES ESTÃO 
CRESCENDO PREJUDICA A QUALIDADE 
DE VIDA DE TODOS OS RESIDENTES

Melhorias significativas no fornecimento de serviços urbanos foram 
alcançadas nos 20 anos entre 1990 e 2010, oferecendo acesso a água, 
tratamento de esgoto e habitação durável para cerca de 200 milhões 
de moradores urbanos no mundo todo. Esses avanços, contudo, 
precisam ser observados com um olhar crítico62. Em primeiro 
lugar, não há estatísticas nacionais confiáveis sobre o percentual 
de populações urbanas que vivem em assentamentos informais 
e favelas. Moradores desses locais estão propensos a ter o maior 
número de necessidades não atendidas por serviços, o que significa 
que dados atuais podem estar subestimando grosseiramente 
o número de pessoas que enfrentam severa insuficiência no 
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Didi tem 34 anos. Até seus sete anos, seus pais não podiam se 

sustentar sozinhos, então viviam com parentes. Posteriormente, 

acabaram alugando uma moradia, mas isto se mostrou muito 

dispendioso. Então, quando Didi tinha nove anos, sua família 

adquiriu um pequeno terreno em uma área pouco valorizada, no 

bairro de Santa Teresa, onde muitas famílias estavam se instalan-

do. Nos primeiros anos, os serviços eram limitados e as ruas não 

tinham pavimentação – hoje, contudo, a família tem água e eletri-

cidade e as ruas são pavimentadas. Depois que Didi casou, e dois 

anos após o nascimento de seu filho, ele construiu uma pequena 

casa nos fundos do terreno de seus pais. O terreno é dividido 

com os pais de Didi e seus três irmãos adultos. Didi e sua esposa 

trabalham por salários mínimos, e sua renda mensal familiar é 

de US$ 494. Eles vivem em condições apertadas, mas Didi está 

adicionando um segundo piso a sua pequena casa para aumen-

tar o espaço para sua família. O local oferece acesso facilitado 

a parques, shopping centers, centros de saúde e escolas. Tudo 

é acessível de bicicleta. A principal preocupação de Didi é com a 

segurança de sua família. Ele sente que traficantes de drogas e 

criminosos estão se tornando cada vez mais poderosos, e muitas 

pessoas que ele conhecia morreram. “Não adianta ter água limpa 

e casa se você pode morrer por uma bala perdida", afirma ele. 

Didi ambiciona criar seus filhos em uma vizinhança mais segura. 

Nota: As vinhetas nos quadros são baseadas na análise de entrevistas aprofun-

dadas com moradores de cidades, conduzidas em sete países que lutam com os 

efeitos da urbanização (Brasil, China, Gana, Índia, Quênia, México e Nigéria). 

Quadro 2  |    Habitação Segura e Acessível — 
Porto Alegre, Brasil 

fornecimento de serviços. Em segundo lugar, pesquisadores tendem 
a medir o acesso a serviços usando definições muito amplas e 
limiares baixos. Por exemplo, no caso da melhoria do acesso à água, 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) definem "melhoria" na água potável como 
"água canalizada em instalações... torneiras públicas ou fontanários, 
poços tubulares ou a céu aberto, fontes protegidas, nascentes 
protegidas e captação de água da chuva – sem referência à real 
qualidade da água"63. Com essas ressalvas em mente, analisam-se a 
magnitude e os custos econômicos e ambientais da insuficiência na 
prestação de serviços essenciais em muitas cidades. 

Habitação e Expansão Urbana – 880 
Milhões de Favelados em 2015

Há uma tendência clara e preocupante na habitação urbana: à 
medida que as cidades no Sul global cresceram, assim também 
aconteceu com os assentamentos informais e as favelas. A Habitat 
das Nações Unidas define assentamentos informais como terrenos 
onde os moradores construíram habitações sobre as quais eles não 
têm qualquer crédito legal ou que não estão em conformidade com 
o planejamento e a regulamentação referente a construções. Mais 
de um terço da população urbana mundial, ou quase 1 bilhão de 
pessoas, moram em assentamentos informais64. Desses, 880 milhões 
eram favelados em 2015 – definidos como aqueles que vivem em 
habitações informais, caracterizadas pela superlotação, por serviços 
urbanos deficientes e pela insegurança generalizada65. Em 2000, 
esse número era de 792 milhões66. Apesar de ter havido um declínio 
na proporção da população urbana total vivendo em favelas, de 
46% em 1990 para 33% em 2010, o crescimento urbano durante o 
mesmo período elevou o número absoluto de moradores de favelas 
em 26%67. Esse padrão é mais evidente na África subsaariana e no 
Oeste e Sudeste da Ásia68. Em 2003, a ONU Habitat projetou que "nos 
próximos 30 anos, o número global de favelados vai aumentar para 
cerca de 2 bilhões, se nenhuma ação firme e concreta for tomada"69. 

Em muitas partes do mundo, assentamentos informais localizados 
no centro da cidade estão sendo destruídos (muitas vezes à força) e 
os moradores estão se mudando – ou sendo forçados a se mudar – 
para a periferia urbana. A expansão urbana para a periferia aumenta 
os custos de se oferecer infraestrutura básica e serviços urbanos70. 
Mais ainda, se a expansão urbana não for planejada e gerida, ela 
tem o potencial de resultar em externalidades negativas, incluindo 
a degradação de ecossistemas, a perda de solos agricultáveis e de 
espaços abertos, o desperdício de tempo e de dinheiro e a poluição 
atmosférica em razão de deslocamentos mais extensos, além de 
maiores riscos de enchentes por alteração nos padrões de drenagem, 
na medida em que se constrói sobre canais naturais de água71. 
Os custos econômicos globais da expansão da pegada urbana são 
difíceis de se medir. Contudo, estimativas recentes indicam que a 
disseminação urbana nos Estados Unidos custa mais de US$ 1 trilhão 
por ano, ou mais de 5% do PIB72. A maneira como a habitação e a 
expansão urbana são geridas e a forma que tomam deverão ter um 
impacto de longo prazo na economia, no ambiente e na equidade de 
uma cidade. 
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Josephine tem 37 anos e mora com seu filho de 20, sua sobrinha 

de 23 e seu primo de 34 anos. Josephine vem trabalhando como 

segurança há 13 anos e é a única provedora da família. A renda 

mensal familiar é de aproximadamente US$ 150. Para cozinhar 

e beber, Josephine e sua família usam água de um fontanário, 

compartilhado com 15 famílias vizinhas. O fontanário está a 

apenas 6 m de sua casa, e ela coleta água em recipientes de 20 

litros. A água está disponível no fontanário três vezes por semana. 

Às vezes, seu locador não paga o Conselho Distrital de Nairóbi e 

o fontanário fica seco. Durante a Feira Comercial Agrícola anual, 

a água é desviada e não há serviço por uma semana. Quando o 

fontanário está seco, Josephine compra água de um vendedor. 

Ela se preocupa por não saber a origem dessa água. Às vezes 

ela é marrom e tem impurezas visíveis, e assim ela compra água 

engarrafada para beber. Uma alternativa para Josephine é camin-

har 2 km até a fonte a céu aberto mais próxima da casa dela. A 

fonte tem longas filas e ela precisa esperar 4h para encher o máx-

imo de recipientes que puder. Então ela paga um mkokoteni para 

empurrar uma carroça com a água até a casa dela. Ela tampouco 

acredita que a água da fonte a céu aberto seja boa para beber, 

então às vezes compra água engarrafada. 

Quadro 3  |    Água Potável Confiável e Acessível 
— Nairóbi, Quênia 

Água e Tratamento de Esgoto — 140 
Milhões sem uma Fonte Melhorada de 
Água
Água limpa e tratamento de esgoto são fundamentais para a saúde 
e a qualidade de vida humanas. Contudo, a urbanização superou a 
capacidade de algumas cidades de oferecer água ou tratamento de 
esgoto adequados. A imagem geral é de que, apesar do aumento 
exponencial do número de moradores urbanos que agora têm acesso 
melhorado à água e/ou água encanada em suas casas, o número 
dos que não têm acesso a nenhuma dessas opções também cresceu. 
Entre 1990 e 2015, 1,6 bilhão de moradores urbanos ganharam acesso 
a fontes de água melhoradas, mas o número daqueles que usam 
fontes de água não melhoradas aumentou em 27%, de 110 milhões 
para 140 milhões73, graças a uma combinação entre os altos custos 
da água encanada, o fornecimento limitado de serviços e o rápido 
crescimento das populações urbanas74. E apesar de o número de 
favelados com acesso a água encanada em seus lares ter crescido em 
mais de 1 bilhão durante esse mesmo período, de 1,8 bilhão para 3 
bilhões, o número de moradores urbanos sem acesso a água enca- 
nada também aumentou75. Sistemas municipais de água são caros. 
O resultado é que o deficit de prestação desse serviço permanece 
alto, e a população desatendida frequentemente precisa pagar 
valores altos para vendedores não regulamentados, que fornecem 
água de baixa qualidade76. 

Estima-se que aproximadamente um quarto das grandes cidades que 
convivem com a escassez de água tenham uma atividade econômica 
que gira entre US$ 4,1 e US$ 5,5 trilhões77. Famílias convivem com a 
escassez de água em variados graus, dependendo da disponibilidade 
de alternativas de suprimento, como água subterrânea ou captação 
de água da chuva, e de sua capacidade para comprar água. Pesquisas 
mostram que um aumento de 0,3% no investimento em acesso 
familiar a água limpa está associado a um aumento de 1% no PIB78. 
Um dos maiores ganhos econômicos oriundos do melhor acesso à 
água está representado pelo tempo que as famílias (em geral as 
mulheres) poupam quando a água está prontamente disponível79. 

Com frequência, a população urbana desatendida concentra-se em 
assentamentos informais ao longo de rios urbanos, cursos d'água 
e planícies de inundação80. Sem tratamento de esgoto, as famílias 
usam os cursos d'água para despejar dejetos humanos, efluentes 
domésticos e comerciais e lixo sólido81. Em 2015, apenas 40% 
da população urbana da África subsaariana e 65% da população 
urbana do Sul da Ásia tinham acesso a saneamento melhorado82. 
"Saneamento melhorado" não significa necessariamente uma rede 
municipal de esgoto e tratamento de efluentes83. Essa é uma cate-
goria ampla, que abrange descargas de latrinas, sistemas de esgoto 

encanado, tanques sépticos, latrinas de fossa com descarga, latrinas 
de fossa ventiladas, latrinas com laje e banheiros secos84.

Mesmo a mais modesta dessas instalações permanece indisponível 
para milhões. Globalmente, o número de pessoas sem acesso a insta-
lações melhoradas de saneamento em áreas urbanas cresceu de 484 
milhões para 701 milhões entre 1990 e 201585. 

O acesso melhorado a água e tratamento de esgoto ajudarão em 
muito a reduzir a incidência de doenças relacionadas à água, como 
diarreia, cólera, esquistossomose e tracoma, e a perda de produ-
tividade a elas relacionada. Na África subsaariana, onde os ganhos 
econômicos potenciais são os maiores, estima-se que as famílias 
em situação de pobreza gastem um terço de suas rendas para tratar 
doenças relacionadas à água86. Em razão desses custos com saúde, 
o acesso melhorado à água e ao tratamento de esgoto de qualidade 
beneficiará muito a economia de cidades inteiras.
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Energia — Mais de 482 Milhões Sem 
Combustíveis de Cozinha Modernos, e 131 
Milhões Sem Eletricidade

A energia abastece a produtividade econômica, e o consumo de 
eletricidade (ou energia) per capita é um indicador estatisticamente 
significativo do PIB per capita de uma cidade87. Se uma cidade 
não pode prover acesso básico à eletricidade, é improvável que 
ela ofereça eletricidade suficiente para a melhoria de seu bem 
estar material geral88. O consumo de energia de uma família é um 
indicador de sua capacidade de satisfazer necessidades básicas e 
também de sua produtividade econômica, já que muitas famílias 
de baixa renda operam negócios em seus lares89. Em Salvador, 
Brasil, uma pesquisa em duas regiões revelou que, em uma delas, 
mais da metade das empresas locais estavam localizadas nas casas 
de seus proprietários, e, na outra, praticamente todos os negócios 
funcionavam em domicílio90. Se famílias de baixa renda e empresas 
familiares como essas tivessem acesso à energia menos poluente, 

Job Mauti tem 36 anos. Há 17 anos, ele se mudou de uma região 

agrícola na bacia do lago Vitória para Nairóbi à procura de tra-

balho. Job é casado e tem cinco filhos, com idades entre um e 14 

anos. Sua cunhada mora junto com a família. A casa deles tem 

apenas um cômodo, com 30 metros quadrados. As paredes são 

de barro, e o teto, de chapas de metal. Job trabalha como segu-

rança há 15 anos e é a única fonte de renda da família. Ele ganha 

aproximadamente US$ 100 por mês. Ir e voltar do trabalho a pé 

lhe toma quatro horas. Para cozinhar, a família de Job usa uma 

combinação de querosene e briquetes de carvão. Job preocupa-se 

com a falta de ventilação em casa e com o fato de não haver uma 

área separada para cozinhar com segurança, longe das crianças. 

Sua mulher mistura pó de carvão e argila para fazer os briquetes 

usados pela família. Para as outras necessidades energéticas, 

Job obteve uma conexão ilegal da companhia nacional de energia 

elétrica do Quênia. Ele usa eletricidade para iluminação, para ligar 

a TV, o rádio e o DVD player e para carregar seu celular. Apesar de 

a eletricidade estar disponível dia e noite, quedas de luz aconte-

cem aproximadamente três vezes por dia, e a conexão não supor-

ta equipamentos de alto consumo, como um refrigerador ou o 

ferro de passar roupas. Job teme que a qualidade de sua conexão 

elétrica possa estragar seus aparelhos. E ainda mais inquietante 

é a vulnerabilidade de sua família aos riscos dos choques elétri-

cos, que Job afirma não serem raros com conexões ilegais. 

Quadro 4   |    Energia Limpa, Confiável e Acessível 
— Nairóbi, Quênia 

mais acessível e confiável, sua produtividade econômica seria 
impulsionada para além daquilo que é possível diante das atuais 
restrições.

Áreas urbanas são geralmente as primeiras a serem servidas pelas 
redes nacionais de eletricidade e consomem perto de 75% da energia 
comercial do mundo, o que leva à falsa percepção de que o acesso 
à energia não é um problema urbano91. Na verdade, nos países 
de baixa renda (incluindo países pobres altamente endividados, 
países menos desenvolvidos e países de baixa renda), a proporção 
da população urbana com acesso a combustíveis modernos não 
sólidos em 2012 girava em torno de apenas 28%, segundo o Banco 
Mundial92. O acesso à eletricidade não era muito melhor. Em média, 
35% dos moradores urbanos em países de baixa renda careciam de 
acesso regular à eletricidade93. Deve-se ressaltar, contudo, que os 
métodos de estimativa não contabilizam adequadamente o acesso 
obtido através de meios informais e ilegais. No total, em 2012, 
mais de 482 milhões de moradores urbanos careciam de acesso a 
combustíveis de cozinha modernos, e 131 milhões não tinham acesso 
à eletricidade94. 

O uso de combustíveis sólidos para cozinhar – madeira, hulha, 
carvão e resíduos agrícolas – têm importantes impactos para a saúde. 
A exposição à poluição do ar produzida por combustíveis sólidos em 
ambientes fechados pode causar doenças crônicas e morte prema- 
tura. A emissão de particulados pela queima de combustíveis sólidos 
contribui não apenas para a poluição dentro das casas das pessoas, 
como também para a poluição atmosférica fora delas. Em 2005, na 
China, cerca de 34% do material particulado fino em suspensão no 
ambiente na sua forma mais perigosa (PM2,5) eram produzidas pela 
combustão residencial de hulha (carvão mineral) ou biomassa95. 
Em 2010, a cocção com combustíveis sólidos respondeu por 12% da 
concentração mundial de PM2,5 e, na África subsaariana, por mais 
de um terço dessa concentração96. Globalmente, no mesmo ano, 
estima-se que o uso residencial de combustíveis sólidos para cocção 
tenha resultado em 370 mil mortes motivadas pela poluição atmos-
férica com PM2,5, a maior parte delas ocorridas no Sul da Ásia97. 
A qualidade dos serviços de energia tem impactos dramáticos na 
qualidade ambiental da cidade inteira.    

Transporte — Pessoas em Situação de 
Pobreza Gastam de 25% a 30% de sua 
renda com Deslocamentos

O número de veículos privados no mundo está aumentando 
dramaticamente, e a infraestrutura das cidades está sendo 
construída para acomodá-los. Contudo, a grande maioria dos 
moradores de cidades no Sul global ainda depende de transporte 
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público ou informal. Existem pouco mais de 1 bilhão de carros e 
motos no mundo hoje, e estima-se que este número vá dobrar até 
2030. Muitas cidades continuam destinando recursos significativos 
para aumentar a capacidade das vias, justificando-se pela 
necessidade de acomodar o número crescente de veículos privados. 
Contudo, em cidades asiáticas, por exemplo, a estimativa é de que 
a maioria dos lares urbanos não terá acesso a veículos motorizados 
mesmo no final de 202098. 

Assim, em áreas em rápida urbanização do Sul global, os sistemas 
de transporte estão se desenvolvendo de maneira naturalmente 
iníqua99. A motorização privada está crescendo com pouco ou 
nenhum controle, o transporte público é ineficiente ou inexistente, 
um planejamento urbano excludente muitas vezes negligencia as 
necessidades de pedestres e ciclistas e o investimento desproporcio-
nal em infraestrutura de transporte serve às necessidades das classes 
ricas e médias, possuidoras de automóveis100. 

Em muitas cidades do Sul global, a população de baixa renda 
caminha até o trabalho, ou usa bicicletas, fixando-se o mais próximo 
possível das oportunidades de emprego. Quando as famílias de baixa 
renda moram longe de empregos, em áreas periféricas da cidade, 
elas dependem de transporte público, de meios informais, ou de uma 
combinação de ambos para cobrir as longas distâncias até seus locais 
de trabalho, e gastam um valor desproporcional de suas rendas com 
transporte. Em média, moradores urbanos gastam de 8% a 16% da 
renda familiar em transporte, mas a população desatendida pode 
chegar a gastar algo entre 25% a 35% disso101, sem contabilizar 
a renda que se deixa de ganhar em razão do tempo desperdiçado 
em longos trajetos102. Essa parcela da população também é mais 
vulnerável ao risco de acidentes de trânsito e aos diversos impactos à 
saúde devidos à exposição a poluentes relacionados ao transporte103.

Sistemas de transporte no modelo usual, que favorecem os poucos 
motorizados em detrimento da maioria não motorizada, já estão 
gerando altos custos econômicos para as cidades104. O valor do tem-
po perdido em atrasos relacionados a congestionamentos varia de 
2% a 5% do PIB na Ásia e até 10% do PIB em Pequim ou São Paulo105. 
Acidentes de trânsito urbanos resultam na perda de anos produti-
vos de vida devido a mortes e deficiências físicas, cumulativamente 
equivalentes a 2% do PIB das cidades do mundo em desenvolvi-
mento106. Em um país grande e em urbanização acelerada, como a 
Índia, o custo dos danos à saúde causados pela poluição atmosférica 
urbana – significativamente impulsionada pelo aumento de veículos 
motorizados privados – equivale a 1,7% do PIB do país e é o maior 
fator contribuinte para o custo estimado da degradação ambiental 
mais ampla107. 

Anita tem 24 anos e passou a vida toda em Deli. Quando frequentava 

a universidade, ela pegava três ônibus e caminhava cerca de 3 km. 

Nos três últimos anos, Anita tem trabalhado como revisora de um 

grande jornal, o Times of India. Ela ganha aproximadamente US$ 326 

por mês. Apesar de cumprir um número fixo de horas por semana, 

algumas vezes ela é convocada para trabalhar até tarde da noite 

ou de madrugada. O escritório fica a 25 km da residência onde ela 

mora com sua irmã e cunhado. Anita normalmente sai de casa entre 

7h e 7h30 da manhã. Ela caminha cinco minutos da sua casa até o 

Shalimar Garden, então pega um riquixá motorizado até Mohan Nagar, 

onde troca para outro riquixá, este compartilhado. Depois de 30 minu-

tos, ela chega à estação Vaishali. Lá, pega o metrô para a estação 

Yamuna, à margem do rio, e troca para outro metrô, que segue até 

Noida Setor 16. Da estação, ela sobe em um riquixá-bicicleta que 

a leva, em 10 minutos, até seu escritório. O trajeto inteiro lhe toma 

uma hora e 45 minutos. Anita poderia ir de ônibus, com algumas 

baldeações, mas ela prefere o metrô porque ele passa com mais 

frequência e é mais seguro, com um vagão exclusivo para 

mulheres. Anita preocupa-se com sua segurança, especialmente 

quando se desloca à noite, ou quando o metrô está lotado. Algumas 

vezes ela foi seguida por homens. Ela conta que uma vez se escondeu 

em um salão de beleza para evitar um perseguidor. Ela tem receio de 

se queixar do longo trajeto diário porque sua família vai se preocupar 

e tentar convencê-la a procurar outro emprego. 

Quadro 5   |    Transporte Seguro, Conveniente 
e Acessível — Deli, Índia 

Da estimativa grosseira de US$ 1 trilhão investidos em infraestrutu-
ra de transporte a cada ano, apenas uma fração dos investimentos 
nacionais, privados e internacionais é dirigida a projetos, políticas 
e programas sustentáveis de transporte108. Definimos sistemas de 
transporte insustentáveis como aqueles que favorecem o transporte 
privado e motorizado, canalizando fundos nacionais e internacionais 
para vias, pontes e outros projetos de infraestrutura que beneficiam 
aqueles que usam veículos pessoais em oposição à maioria, que usa 
meios não motorizados, transporte público e meios de transporte 
adaptados para pessoas com deficiência. O transporte sustentável 
leva a "melhorias na qualidade de vida coletiva", medida através de 
múltiplos indicadores sociais, econômicos e ambientais, mesmo que 
isso entre em conflito com interesses individuais de curto prazo109.  
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Como a Insuficiência nos Serviços Urbanos 
Afeta a Qualidade de Vida das Pessoas
Na maioria das áreas urbanas do Sul global, as famílias não têm 
acesso a serviços de qualidade, acessíveis e confiáveis, e isso afeta 
diretamente sua qualidade de vida. 

Em áreas urbanas, há quase sempre um custo associado à aquisição 
de serviços, sejam eles providos como bens públicos, através do 
mercado, ou por meio do autofornecimento (p. ex., pelo pagamento 
de taxas legais ou ilegais para construir uma casa ou pela compra 
de água de um vendedor). Contudo, em áreas em rápida urba-
nização, quando o fornecimento de serviços não é regulamentado, 
os moradores frequentemente têm que pagar mais e receber, em 
troca, serviços de qualidade inferior. Por exemplo, em Bangalore, as 
pessoas que vivem na periferia da cidade, não servidas pelo abaste- 
cimento de água municipal, pagam a vendedores aproximadamente 
10 vezes a taxa municipal de água, mesmo que esta possa ser de 
qualidade inferior110. 

Quando o fornecimento de serviços não é coordenado pelas cidades, 
surgem mercados formais e informais e o autofornecimento 
pelos moradores, o que cria problemas como uso excessivo, 
congestionamento e degradação ambiental. Evidências de 
Bangalore, por exemplo, mostram que quase 16% da demanda total 
de eletricidade anual é suprida por geradores a diesel poluidores, 
usados para fornecer energia durante as frequentes quedas de luz 
ou apagões111. A extração de água do subsolo através de poços 
perfurados a céu aberto representa 42% da água fornecida na cidade, 
na ausência de um abastecimento público adequado112. 

A falta de acesso a serviços urbanos afeta todas as faixas de renda em 
graus variados e prejudica a produtividade econômica e a susten- 
tabilidade ambiental da cidade como um todo. Famílias em torno do 
meio ou do topo da distribuição de renda normalmente têm meios 
econômicos suficientes para adquirir serviços no mercado, por meio 
de suas relações pessoais ou por mecanismos de autofornecimento. 
A falta de acesso a serviços essenciais afeta desproporcionalmente 
as classes pobre e média baixa, que têm menor disponibilidade de 
recursos e meios. 

A população urbana desatendida luta com diferentes dimensões 
sobrepostas de acessibilidade a serviços. Em primeiro lugar, há a 
questão da proximidade de um indivíduo de um serviço, por exem-
plo, qual a distância entre o local onde esse serviço é oferecido e a 

residência ou local de trabalho do indivíduo. Em segundo lugar, há o 
custo do serviço e o custo relativo do autofornecimento, da obtenção 
ilegal desse serviço ou da adoção de um substituto aceitável. As 
pessoas também podem se defrontar com a confiabilidade dos seus 
serviços. Em terceiro lugar, está a qualidade, que frequentemente 
inclui considerações referentes à saúde e à segurança. E finalmente, 
há a quantidade do serviço. A disponibilidade do serviço é suficiente? 
Essas dimensões inter-relacionadas e sobrepostas ilustram como 
a categoria mais ampla a que nos referimos como "acesso" afeta a 
qualidade de vida das pessoas que moram em cidades emergentes e 
em dificuldade.

Há uma forte associação entre a proporção da população desaten-
dida e a qualidade, capacidade e responsabilidade do governo local. 
Por exemplo, muitas cidades latino-americanas (p. ex., Bogotá, 
Rosário e Porto Alegre) que melhoraram suas governanças em 
relação às décadas anteriores estão agora respondendo melhor 
aos moradores e são mais capazes de oferecer acesso melhorado a 
serviços urbanos113.

VI.  RELACIONANDO A INSUFICIÊNCIA DE 
SERVIÇOS URBANOS À ECONOMIA E AO 
MEIO AMBIENTE

A falta de acesso aos serviços afeta diretamente a qualidade de vida 
dos indivíduos, mas também tem um impacto mais abrangente na 
economia e no meio ambiente da cidade como um todo. 

A falta de acesso a serviços 
urbanos afeta todas as faixas 

de renda em graus variados 
e prejudica a produtividade 

econômica e a sustentabilidade 
ambiental da cidade 

como um todo. 
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Crescimento Econômico Urbano e a 
Economia Informal 

O acesso a serviços é um importante fator determinante da 
produtividade econômica urbana114. As cidades precisam investir 
em habitação, energia, água e tratamento de esgoto e infraestrutura 
de transporte para colher os benefícios da aglomeração115. Com 
baixos investimentos no ambiente construído e em serviços 
essenciais, corre-se o risco de limitar a conectividade e a 
especialização econômica, aumentando os custos de negócio para os 
setores econômicos formais e (especialmente) informais116. 
O fornecimento inadequado desses serviços significa que os 
negócios arcam com maiores custos para tratar água, gerir 
resíduos e gerar a energia que atenda suas demandas, afetando 
sua produtividade. A economia informal pode, de fato, ser mais 
prejudicada por ser composta por empresas menores que, conforme 
alguns analistas argumentam, são mais dependentes do acesso a 
serviços117. Vale a pena notar que, em algumas cidades africanas, 
famílias e pequenos negócios carecem de acesso à eletricidade e 
água não porque o serviço não exista, mas porque as conexões são 
muito dispendiosas118. 

A maioria dos teóricos da economia prognosticou que a economia 
informal declinaria à medida que os países se desenvolvessem e 
se urbanizassem119. Isso não aconteceu; ao contrário, a economia 
informal persistiu e está crescendo120. Apesar de ser difícil de medi-
la, estima-se que a economia informal responda por cerca de metade 
até três quartos de todas as oportunidades de emprego não agríco-
las no Sul global121. Na África, a economia informal é responsável 
por 50% a 80% do PIB122. O emprego informal usualmente se 
refere a condições de trabalho precárias, irregulares e desprotegi-
das, sem as contribuições de seguridade social do empregador123. 
Regionalmente, estima-se que a economia informal ofereça 45% dos 
empregos não agrícolas na metade leste e no Norte da África, 51% na 
América Latina, 65% no Leste e Sudeste da Ásia (excluindo a China) 
e 66% na África subsaariana124.

Na maioria das cidades do Sul global, grande parte das oportuni-
dades de emprego está na economia informal. Por exemplo, nos 
países subsaarianos, estima-se que a economia informal responda 
por 60% do emprego urbano e 93% de todos os novos empregos 
criados125. Essa situação é particularmente importante em relação ao 
emprego feminino. Fora do setor agrícola, a economia informal na 
África subsaariana emprega 74% das mulheres, comparativamente 
a 61% dos homens126. Há mais mulheres que homens autoem-
pregados, especialmente na África subsaariana, onde mulheres 
que operam suas próprias empresas de um único funcionário 
perfazem 60% do emprego informal127. Esse padrão de empresas 

pequenas e informais é comum nas cidades africanas128. Muitos 
desses empregos prendem os trabalhadores à pobreza e oferecem 
pouca proteção ou segurança129. Por outro lado, analistas e ativistas 
argumentam que a economia informal oferece uma fonte impor-
tante de renda e emprego para as comunidades urbanas em situação 
de pobreza, assim como a produção de importantes produtos que 
alimentam a economia formal. 

As comunidades urbanas em situação de pobreza e as mulheres 
representam uma parcela desproporcional da economia informal 
urbana. Em geral, esses trabalhadores têm níveis mais baixos de 
instrução130. Muitos empregos informais consistem em indivídu-
os ou unidades familiares que atuam dentro ou próximos de suas 
casas. Outros operam em espaços públicos – esses trabalhadores, em 
particular, enfrentam cobranças ameaçadoras de propina, expulsão 
e confisco. Mais ainda, trabalhadores informais são consideravel-
mente mais vulneráveis porque seus empregos e renda são normal-
mente irregulares. Habitualmente, eles não gozam de proteção física 
contra lesões e não há sistema de seguridade social ou compensação 
disponível para eles. 

Apesar de a economia informal estar normalmente associada à 
pobreza, é importante reconhecer sua diversidade131. Alguns tra-
balhadores escolhem a informalidade porque assim podem ganhar 
mais que seus colegas em empregos formais, normalmente enga-
jados em tarefas de baixa qualificação132. Também há exemplos de 
empregos na economia informal que requerem significativos níveis 
de conhecimento e qualificação, alguns dos quais apresentam alta 
produtividade e crescimento dinâmico. Com o tempo, o entendi-
mento sobre a distinção entre a economia formal e a informal tem 
se tornado mais claro133. Agora é reconhecido mais amplamente que 
muitos trabalhadores usam elementos tanto da atividade econômica 
formal quanto da informal em suas estratégias de subsistência134.

A persistência da economia informal cria uma quantidade de desa-
fios a partir da perspectiva de cidades emergentes e em dificuldade. 
Em primeiro lugar, muito da economia informal existe fora do 
sistema formal de impostos e, assim, não gera receitas fiscais para o 
orçamento da cidade135. Contudo, na prática, a questão é mais com-
plicada do que parece à primeira vista. Muitos governos começaram 
a cobrar licenças diárias, permissões e tarifas de operação de ven- 
dedores informais, ou instituíram outros mecanismos de tributação. 
Em outros casos, a atividade econômica informal gera menos renda 
que o limiar requerido para cobrança de impostos de renda ou tri- 
butação empresarial. Em segundo lugar, a falta de regulamentação 
significa que a degradação ambiental, incluindo impactos e riscos 
à saúde resultantes da produção da economia informal, em grande 
parte não são controlados. 
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Apesar desses problemas, as cidades precisam pensar em como 
poderão apoiar melhor a economia informal, dados o seu tamanho, 
sua persistência e seu crescimento. Contrariamente à percepção 
comum, empresas informais e formais raramente operam isoladas 
umas das outras136. Pesquisas mostram que o setor informal geral-
mente prospera em cidades com setores formais robustos137.

 Alguns especialistas argumentam que, se essa tendência continuar, 
"será necessário perceber o setor informal não como um problema 
a ser resolvido pela 'formalização', mas como um setor que carece 
de apoio para melhorar a produtividade dos membros mais pobres 
da sociedade"138. Por ora e no futuro próximo, a economia infor-
mal continuará a ser um fator-chave no bem-estar da economia 
urbana como um todo139. O desafio das cidades é assegurar que 
trabalhadores na economia informal tenham acesso a serviços 
acessíveis e confiáveis que apoiem o crescimento econômico. 

Insuficiências no Fornecimento de Serviços 
Urbanos Afetam o Meio Ambiente e o Uso 
de Recursos Naturais 

Muitos estudos recentes de grande prestígio sobre os impactos da 
urbanização no meio-ambiente concentraram-se apenas na relação 
entre as cidades e a mudança climática, documentando como o con-
sumo energético nas cidades contribui para o aumento nas emissões 
de gases de efeito estufa e, por consequência, como a mudança 
climática impõe riscos significativos para as cidades, particular-
mente aquelas localizadas em áreas costeiras140. Em uma visão mais 
holística, vemos que a urbanização rápida e a insuficiência no ofere-
cimento de serviços, que acompanha a primeira, resultam em uma 
degradação mais ampla do ecossistema, em taxas insustentáveis de 
uso de recursos naturais e em sérios impactos para a saúde humana. 

A urbanização e as mudanças associadas no uso do solo têm 
impactos diretos e indiretos nos ecossistemas, tanto dentro quanto 
no entorno das cidades141. Se as cidades continuarem a se expandir 
territorialmente de modo descontrolado, mais terrenos agrícolas 
primários serão convertidos para uso urbano e muitas áreas natu-
rais com biodiversidade serão degradadas ou permanentemente 
perdidas142. Um estudo recente projeta que, se os padrões atuais de 
declínio da densidade populacional persistirem, a cobertura territo-
rial urbana será aumentada em 1,2 milhão de km² até 2030143. Isso 
representaria quase o triplo da área urbana global existente em 2000 
e a perda de habitat biológico em áreas ricas em biodiversidade144. 

A gestão da água é um dos desafios mais significativos enfrenta-
dos por cidades densamente povoadas e em rápido crescimento. 
A demanda por água aumenta com o crescimento populacional e 
com o desenvolvimento econômico, assim, taxas insustentáveis de 
captação de água, disputas regionais por água entre municípios e 
outros usuários e poluição de mananciais estão levando a escassez 
de água a níveis críticos em muitas cidades. Cerca de 381 milhões 
de pessoas, ou um quarto dos moradores de grandes cidades com 
populações maiores de 750 mil habitantes, sofrem com escassez no 
fornecimento de água145. A mudança climática possivelmente vai 
aumentar estes níveis de estresse hídrico à medida que os padrões 
de precipitação mudarem146. A escassez é exacerbada pela exces-
siva extração de água subterrânea, que leva à intrusão salínica em 
cidades costeiras como Bangkok, Chennai, Jacarta, Kolkata, Manila e 
Xangai147. Perdas devidas a sistemas de abastecimento envelhecidos 
e ineficientes agravam o problema. Em todas as megacidades do Sul 
global, vazamentos somam mais de 30% do uso na "ponta final do 
encanamento" 148. 

Sistemas de esgoto e tratamento de efluentes inadequados ou 
inexistentes levam à contaminação de reservas de água doce, à 
poluição de ecossistemas aquáticos e terrestres e a uma série de 
doenças sérias e potencialmente fatais. Mais de 80% de todo o 
esgoto e a maior parte dos efluentes industriais nos países em 
desenvolvimento são descarregados sem tratamento em rios, lagos 
ou no oceano149. A poluição por esgoto não tratado torna não 
potáveis as reservas de água subterrâneas próximas à superfície 
em muitas cidades, como é o caso em Deli, Karachi e Lahore150. 
No Paquistão, por exemplo, apenas 2% das cidades pesquisadas 
com população de mais de 10 mil habitantes tinha instalações 
de tratamento de efluentes151, e um estudo com 118 cidades na 
China descobriu que 97% das fontes subterrâneas de água estão 
poluídas152. Esgoto urbano e efluentes industriais também são 
grandes fontes de elevação de taxas de nutrientes, o que causa a 
eutrofização de ecossistemas marinhos ou costeiros, o problema de 
qualidade de água mais presente no mundo todo153. Os segmentos de 
baixa renda da população, que não têm acesso ou não podem pagar 
por métodos de tratamento de água, são desproporcionalmente 
atingidos pelos prejuízos à saúde causados pela ingestão de água 
poluída. 

Cidades são centros altamente concentrados de consumo de 
energia, com profundas consequências para a atmosfera global e a 
qualidade do ar local e regional. Áreas urbanas já são responsáveis 
por quase 75% das emissões globais de CO2 por usuários finais 
de energia154. O consumo de energia combustível e elétrica está 
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crescendo rapidamente: das 19 megacidades155 no Sul global, seis 
tinham taxas de crescimento no consumo de eletricidade superiores 
a 100% em um período de dez anos156, e o consumo de combustíveis 
para transporte e de eletricidade cresceram acima de três vezes 
mais rápido que o crescimento populacional em um grande número 
de cidades157. Emissões per capita de transporte no Sul global são 
mais baixas que em países de alta renda em razão de taxas mais 
baixas de motorização; contudo, estima-se que aproximadamente 
90% do aumento nas emissões globais de CO2 relacionadas ao 
transporte virão dos países em desenvolvimento, se mantidas 
as condições econômicas normais158. Mesmo que o aumento 
no consumo de energia seja positivo para o desenvolvimento 
econômico, ineficiências no abastecimento e perdas na linha, assim 
como os altos custos da construção de redes, tornam difícil para 
muitas cidades acompanhar o crescimento da demanda. Ainda 
assim, o futuro nível global das emissões de GEE vai depender 
significativamente de como a nova infraestrutura urbana será 
projetada e desenvolvida, uma vez que cerca de 30% das futuras 
emissões de CO2 "acordadas" anualmente são atribuíveis a novas 
edificações e sistemas de transporte urbanos159. 

As tendências e modalidades atuais de consumo de energia e 
de motorização são diretamente responsáveis pela crescente 
preocupação com a poluição do ar em muitas cidades do Sul global. 
Em especial, partículas finas em suspensão (PM10 e sobretudo PM2,5 
isto é, partículas menores que 10 microgramas e 2,5 microgramas, 
respectivamente) estão disseminadas em muitas cidades e são 
responsáveis por sérios transtornos respiratórios de saúde. Dados 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) referentes à qualidade 
do ar mostram que 98% das cidades em países de baixa e média 
renda, com mais de 100 mil habitantes, não atingem suas diretrizes 
de qualidade do ar160. Destas, 70% têm níveis médios de PM10 ao 
menos 2,5 vezes maiores que os valores recomendados pela OMS161. 
A maioria das cidades na África, Sul e Sudeste da Ásia cobertas pela 
base de dados da OMS têm qualidade do ar em deterioração162, com 
a carga de prejuízos à saúde amplamente suportada pela população 
urbana em situação de pobreza163. No total, estima-se que mais de 1,3 
milhão de mortes prematuras em todo o mundo sejam resultado de 
poluição atmosférica urbana164. 

O desafio para cidades emergentes e em dificuldade, portanto, 
é oferecer acesso à água e a tratamento de esgoto, energia e 
serviços de transporte para todos os moradores urbanos, ao 
mesmo tempo diminuindo emissões de GEE e outros impactos 
ambientais prejudiciais, reduzindo as taxas de consumo de recursos 

e aumentando a eficiência no oferecimento de serviços. Em 
outras palavras, essas cidades precisam inovar de modo a prover 
serviços para um número crescente de moradores urbanos sem 
reprisar o modelo energético intensivo em recursos verificado no 
desenvolvimento urbano do Norte global165. 

VII. EVOLUINDO DOS SETORES DE 
SERVIÇOS ESSENCIAIS ATÉ A MUDANÇA 
URBANA TRANSFORMADORA
Até aqui, enfatizou-se a importância do fornecimento de serviços 
essenciais para a criação de uma cidade mais igualitária. Contudo, 
o desenvolvimento de uma cidade mais igualitária que ao mes-
mo tempo favoreça a economia e o meio ambiente para todos vai 
requerer um processo transformador mais amplo. A experiência do 
WRI Cidades sustentáveis sugere que, quando as cidades solucionam 
problemas estruturais que atingem as vidas de muitas pessoas, este 
ímpeto por mudanças positivas pode iniciar mudanças em outras 
áreas, criando um círculo virtuoso. Um problema estrutural é aquele 
suficientemente grande e complexo, cujos efeitos são sentidos por 
grandes segmentos da população urbana. 

O Relatório World Resources vai examinar o potencial de soluções 
para problemas estruturais desencadearem transformações trans-
versais e institucionais mais amplas em toda a cidade. Aproveitando 
uma série de estudos de caso aprofundados em nível municipal, 
o Relatório World Resources examinará como a mudança urbana 
transformadora acontece ou não, abordando as seguintes questões:  
 
- Há um padrão discernível sobre como mudanças urbanas transfor-
madoras se desdobram e como elas finalmente são institucionaliza-
das?  
- Quais são os papéis da governança, das finanças e da capacidade de 
planejar e administrar a mudança urbana ao longo do tempo?  
- Que ações as coalizões de agentes da mudança urbana podem 
adotar para apoiar a mudança urbana transformadora?  
- Por que e como a mudança urbana transformadora regride ou sofre 
estagnação?

Neste trabalho, analisamos duas cidades bastante conhecidas, mas 
muito diferentes, para ilustrar o que queremos dizer com mudança 
urbana transformadora: Medellín, na Colômbia, e Surate, na Índia. 
As histórias dessas cidades ilustram como a mudança urbana trans-
formadora cobre diferentes setores, envolve governança, finanças 
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e planejamento e reúne coalizões de agentes da mudança urbana. 
O Relatório World Resources irá mais além e apresentará múltiplos 
estudos de caso aprofundados em nível municipal baseados em 
pesquisa de campo primária. Esses estudos vão mostrar a concepção 
do WRI sobre mudança urbana transformadora. 

Medellín, Colômbia — de Capital dos 
Assassinatos ao Urbanismo Social
A evolução de Medellín de "capital mundial dos assassinatos" nos anos 
1990 para uma das cidades mais progressistas da América Latina nos 
permite examinar um caso de ampla mudança transformadora166. 
Entre 1990 e 1993, cerca de 6 mil pessoas eram mortas na cidade 
por ano167. Foi contra este violento cenário que vários fatores se 
reuniram e uma coalizão emergiu, fundamental para a improvável 
transformação de Medellín. Ilustrando este processo transformativo, 
Medellín reduziu sua taxa de pobreza em cerca de 9% entre 2008 e 
2013 e, em 2012, foi internacionalmente reconhecida como a "cidade 
mais inovadora mundialmente"168. 

Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia, com uma 
população de aproximadamente 2,4 milhões169. A aglomeração 
urbana mais ampla, incluindo municípios vizinhos, tem 3,5 milhões 
de habitantes170. Na metade do século 20, Medellín era um centro 
industrial poderoso, conhecido como a "Manchester da Colômbia"171. 
Nos anos 1960 e 1970, a indústria têxtil experimentou um dramático 
declínio, resultante da fuga de empresas que buscavam mercados 
de trabalho mais baratos na Ásia. Os empregos na indústria 
têxtil foram substituídos por vendas ilícitas de cigarros, uísque e 
eletrodomésticos do mercado negro, e maconha (eventualmente, 
cocaína)172. Durante esse período, Medellín experimentou seu maior 
crescimento populacional173.  
 
Governança e Finanças Públicas 

Em 1991, a Colômbia promulgou uma nova constituição, devol-
vendo poder e recursos aos municípios174. A descentralização 
buscava melhorar o acesso a serviços sociais, reduzir a pobreza e 
tratar da desigualdade. Vale a pena notar que, depois de mais de 20 
anos, os resultados dessas políticas variaram amplamente entre os 
municípios175. Mas, em Medellín, a descentralização foi apoiada 
por lideranças políticas, movimentos sociais e o setor privado para 
melhorar o fornecimento de serviços básicos176. 
 

A liderança política progressista foi um importante elemento na 
transformação de Medellín. Sergio Fajardo foi eleito prefeito em 
2004177. Ele era um estranho à política, que criou com apoiadores 
um movimento independente. A concepção de Fajardo era focada 
em solucionar três problemas estruturais: desigualdade, violência e 
corrupção178. Fajardo decidiu concentrar o investimento do orça-
mento municipal nos bairros mais pobres da cidade179. Ele é citado 
como autor da frase "... vamos construir as mais belas escolas nos 
locais mais humildes"180.

Medellín usou receitas da venda de sua geração hidrelétrica 
abundante para financiar sua visão de urbanismo social. A cidade 
decidiu, nos anos 1990, que 30% dos lucros da companhia de energia 
estariam disponíveis para uso público, contribuindo com US$ 450 
milhões por ano para o orçamento municipal181. Com o tempo, a 
cidade mudou sua estratégia de investimento em direção às comuni-
dades mais pobres. 

Medellín

C OLÔMBIA

Figura 10  |   Mapa de Medellín, Colômbia



RELATÓRIO WORLD RESOURCES   | Outubro 2016  |  27

Rumo a Uma Cidade Mais Igualitária: Enquadrando Desafios e Oportunidades 

Uma coalizão de agentes da mudança urbana

Na metade dos anos 1990, emergiu um consenso entre os moradores 
da cidade de que era necessária uma mudança social, e então foi ini-
ciada uma série de programas sociais. O Plano Estratégico (1995-96) 
começou fornecendo serviços básicos aos assentamentos informais 
(comunas) nas encostas de morros em torno da cidade, e, em 1998, 
o plano de uso do solo, Plan de Ordenamiento Territorial, estabele-
ceu as questões prioritárias para a ação da administração política 
da cidade182. O parque das crianças, Parque de los Pies Descalzos, 
projetado pelo arquiteto Felipe Uribe, foi descrito como um projeto 
catalizador no centro da cidade183. 

A estratégia de urbanismo social de Sergio Fajardo empenhou 
recursos para melhorar serviços em áreas da cidade onde o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) era o mais baixo, e a visão de 
urbanismo social foi ampliada pela administração de Alonso Salazar 
Jaramillo (2008-2011)184. Jaramillo expandiu a construção do sistema 
de teleférico para outras regiões de baixa renda e continuou a luta 
contra a corrupção e a favor da promoção da igualdade social.

A comunidade de negócios também apoiou a transformação 
de Medellín. Por exemplo, um grupo de empresários chamado 
Fundación Amor por Medellín comprou uma escola privada e doou-a 
à cidade185. Outros exemplos incluem um grupo de nove 
companhias que contribuíram para o museu no Parque Explora, 
de modo que as entradas pudessem ser gratuitas; o jardim 
botânico recebeu apoio de bancos e de organizações culturais 
privadas; e empresas de engenharia projetaram prédios públicos 
gratuitamente186. 

Mudança Urbana Transformadora Intersetorial 

Governança local efetiva, finanças públicas e uma coalização urbana 
progressista, combinadas com uma série de projetos condizentes, 
apoiaram a transformação de Medellín. Abaixo estão alguns desses 
projetos. 

Para tratar da carência de moradias acessíveis, muitas das habitações 

informais nas comunas de encostas de morros foram regu- 
larizadas187. Um dos primeiros projetos iniciados sob a concepção 
do urbanismo social foi o metrocable, um sistema de teleféricos 
conectando à cidade as regiões mais pobres e densamente povoadas, 
e, com isso, ligando moradores fora das redes econômicas formais 
aos empregos do setor formal188. Mesmo que o projeto tenha sido 
criticado por oferecer menos de 10% dos deslocamentos diários nas 
comunas, a experiência estética que ele fornece foi percebida como 
criadora de um sentimento de "inclusão e integração em uma cidade 
'moderna', ajudando a desenvolver o orgulho local e promovendo a 
autoestima individual"189.

Como parte da concepção de urbanismo social, Medellín adotou 
a estratégia de implementar amplos projetos de desenvolvimento 
urbano (PDUs) nas partes mais pobres da cidade190. Acreditava-se 
que a violência e a desigualdade que caracterizavam Medellín eram 
resultado de um estado de abandono e falta de investimento nos 
bairros marginalizados, caracterizados por pobreza e habitações 
informais, as comunas191. Muitos PDUs foram focados em soluções 
de planejamento construtivo, como escolas, livrarias e parques. O 
tamanho e o valor estético desses projetos eram parte da estratégia 
de contribuir visualmente para o círculo virtuoso de transformação 
urbana mais amplo192. 

Sumário da Mudança Urbana Transformadora 
em Medellín

A transformação de Medellín compreende melhorias setoriais em 
habitação, transporte e uso do solo. As mudanças foram apoiadas 
por uma governança local efetiva e pelo redirecionamento dos 
recursos financeiros públicos para apoiar os planos do urbanismo 
social. Nenhum fator isolado explica a transformação em Medellín; 
trata-se, antes, de um efeito incompleto, mas mutuamente fortalece-
dor, de diversos fatores. 
Em primeiro lugar, havia a insustentável violência e desigualdade 
que atormentavam a cidade desde os anos 1970 até os anos 1990. 

A transformação de Medellín deve-
se, em parte, à fusão do urbanismo 

social com projetos construtivos 
e melhorias em infraestrutura, 

possibilitados por uma governança 
capaz e financiamento municipal 

suficiente. 

Fajardo decidiu concentrar o investimento 
do orçamento municipal nos bairros mais 
pobres da cidade. Ele é citado como autor 
da frase "... vamos construir as mais belas 

escolas nos locais mais humildes". 
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Desta crise, emergiu uma política apoiadora do meio ambiente e um 
compromisso de toda a cidade com o urbanismo social, que englo-
bou autoridades eleitas, a comunidade de negócios e a sociedade 
civil. A administração de Medellín manteve uma estratégia de desen-
volvimento consistente, mesmo que mudassem os administradores 
ao longo do tempo193. Isso sublinha a importância de desenvolver 
uma visão para uma cidade que possa ser amplamente abraçada. A 
transformação de Medellín deve-se, em parte, à fusão do urbanismo 
social com projetos construtivos e melhorias em infraestrutura, 
possibilitados por uma governança capaz e um financiamento 
municipal suficiente. 

Surate, Índia – da Crise de Saúde Pública a 
Modelo de Limpeza Urbana

Em 1994, a cidade de Surate, na Índia, experimentou um surto de 
peste bubônica. O evento desencadeou o primeiro programa de 
gerenciamento de saneamento urbano e saúde pública de larga 
escala do país e marcou um ponto de virada para reformas munici-
pais na cidade194. Surate, uma das cidades que mais cresce na Índia, 
é a oitava maior no país, com uma população de quase 5 milhões195. 
Essa cidade portuária tem uma base econômica forte, abrangendo 
indústrias de corte e polimento de diamantes (responsáveis por 42% 
da produção mundial), têxteis e outras indústrias químicas, petro-
químicas e baseadas em gás natural196. 
Como Surate experimentou um crescimento econômico mais rápido 
do que muitas outras cidades indianas nos últimos anos, atraiu imi-
grantes que hoje constituem cerca de 58% de sua população197. 

Surate está localizada nas margens do rio Tapi, que frequentemente 
tem cheias durante a estação chuvosa, afetando assentamentos em 
suas bacias hidrográficas. Em 2005, a cidade abrigava cerca de 500 
mil moradores favelados, a maioria dos quais vivia ao longo do rio 
Tapi198. Entre 1990 e 2006, Surate testemunhou quatro grandes 
cheias, e a de 1994 resultou em um grande surto de peste bubôni-
ca199. Três meses de chuva, com subsequentes inundações e alaga-
mentos, e a proliferação de lixo sólido em grandes partes da cidade 
causaram a epidemia. Residências em assentamentos informais 
em áreas baixas enfrentaram os mais severos impactos tanto da 
inundação quanto da doença, pois careciam de drenagem adequa-
da200. Essa crise capturou a atenção de toda a nação e levou a refor-
mas significativas na administração e nos serviços de saúde 
da cidade. 

Governança

Em consequência do surto de peste bubônica, sob a liderança do 
comissário municipal, S. R. Rao, a Surat Municipal Corporation 

(SMC) implementou vigorosas operações de limpeza na cidade, 
acompanhadas de significativas reformas na governança201. 
Ações específicas incluíram gerenciamento e descarte eficiente 
de resíduos, reforço dos sistemas de monitoramento de doenças e 
aumento da conscientização pública. Sob a administração de S. R. 
Rao, o acesso ao tratamento de esgoto subiu de 63% para quase 97%, 
a coleta diária de lixo foi expandida para cobrir 98% da cidade e 75% 
das favelas foram pavimentadas202. Também houve uma comple-
ta revisão dos impostos atrasados. Os 20 meses de Rao no cargo 
deixaram um legado de orgulho cívico e cooperação entre cidadãos, 
políticos e a municipalidade que é visível em Surate203.  

Para responder à crise com rapidez e eficácia, a SMC implementou 
uma abordagem descentralizada para a governança e subdividiu seis 
zonas administrativas em 52 distritos sanitários para recolhimento 
de resíduos204. Responsabilidades foram transferidas para o nível 
dos bairros e esforços deliberados foram feitos para quebrar sectaris-
mos internos e fortalecer a coordenação intersetorial. Rao investiu 
chefes de todas as divisões de autoridade administrativa e finan-
ceira e assegurou que funcionários da SMC estivessem em campo 
diariamente, supervisionando operações de limpeza. Um sistema de 
monitoramento diário foi estabelecido, com contratantes privados 
engajados na coleta e no descarte de resíduos, e melhorias das fave- 
las foram implementadas com o apoio de grupos da sociedade 
civil205.  

Um sistema de atendimento de reivindicações foi organizado para 
responder prontamente aos cidadãos e foi iniciado o mapeamento 

Surate

ÍNDIA

Figura 11  |   Mapa de Surate, Índia
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da saúde pública com documentação espacial dos dados para induzir 
cuidados preventivos e o gerenciamento de saúde206. 

Após a peste, a SMC começou a reunir dados sobre a qualidade da 
água potável, vazamentos nos encanamentos, acesso a tratamento 
de esgoto e drenagem e ocorrência de doenças graves. Ela também 
organizou uma rede de centros de supervisão de saúde, primaria-
mente nas favelas. Entre meados dos anos 1990 e hoje, essas iniciati-
vas ajudaram a reduzir em 50% a incidência de doenças relacionadas 
à água em Surate207. Outras reformas relacionadas ao gerenciamento 
financeiro incluíram um sistema de cobrança fiscal que aumentou a 
eficiência da arrecadação de 30% para mais de 80%, solucionando 
muitos atrasos no pagamento de impostos208. Além de mudanças 
estruturais – como a substituição de uma estrutura hierárquica de 
tomada de decisões, institucionalizada na época, para outra mais 
descentralizada –, a SMC foi a primeira corporação municipal da 
Índia a informatizar seus departamentos, em 1998, e desenvolver 
uma política de tecnologia da informação, tornando o gerenciamen-
to urbano mais eficiente209. 

Uma coalizão de agentes da mudança urbana 

Mesmo que o papel da SMC e a liderança do comissário municipal S. 
R. Rao tenham sido significativos, o setor privado de Surate também 
desempenhou um papel-chave em vários projetos de desenvolvi-
mento urbano e ofereceu alívio durante o desastre, em parceria com 
a SMC e organizações da sociedade civil. O êxodo para escapar da 
peste deixou muitas empresas sem mão de obra, o que levou a um 
significativo apoio das empresas aos esforços da SMC para limpar 
a cidade. A Câmara de Comércio e Indústria de South Gujarat, com 
cerca de 70 mil empresas associadas, foi influente nas decisões dos 
governos municipal e estadual210. Essa relação de confiança entre 
a SMC e as empresas da cidade também levou a uma forte base de 
receitas para o município.

Mudança Urbana Transformadora Intersetorial 
 
As reformas implementadas pela SMC depois da peste claramente 
melhoraram o gerenciamento de esgoto e resíduos sólidos na cidade, 
ao mesmo tempo que elevaram a capacidade, a reputação e a moral 
da SMC. Elas levaram a uma tomada de decisão mais eficiente, a mais 
investimentos privados e, à medida em que a aparência das edifi-
cações e a governança da cidade melhoraram, também conduziram a 
uma mudança de atitude por parte dos cidadãos, estimulando maior 
participação civil. Esses desdobramentos impulsionaram ações entre 
múltiplos setores urbanos e encabeçaram outras iniciativas 
progressistas de desenvolvimento urbano, como discutido abaixo211.

Dada a alta vulnerabilidade de Surate a inundações e outros riscos – 
como a elevação do nível do mar, precipitações sazonais mais altas 
de monções e preocupações de saúde pública associadas, a cidade 
concentrou-se na adaptação climática e no planejamento resiliente 
desde 2008212. Com a câmara de comércio da cidade, a Fundação 
Rockefeller e grupos de consultoria, produziu-se em 2011 uma  
Estratégia Municipal de Resiliência, estabeleceu-se o Consórcio 
de Mudança Climática de Surate e três projetos de adaptação 
climática foram implementados entre 2013 e 2015213. As medidas 
de planejamento de resiliência tomadas pela cidade incluem o 
desenvolvimento de um sistema de alerta prévio sobre riscos de 
inundação, mapeamento de localização desses riscos e regulamentação 
de edificações em planícies de alagamento, assim como melhoria dos 
sistemas de efluentes e esgoto para reduzir os riscos à saúde decorrentes 
de inundações e melhoria do monitoramento de saúde214. 

Em 2014, a cidade fez uma parceria com a Microsoft para planejar sua 
transformação em "smart city". Iniciativas sob esta parceria incluem 
o aprimoramento de soluções de e-governança já estabelecidas para 
contabilidade e cobrança de impostos de propriedade, serviços ao 
cidadão, monitoramento de saúde, gerenciamento de sistemas de água 
e esgoto e uma plataforma tecnológica para políticas que respondam a 
ameaças de crimes e à segurança215. 

Sumário da Mudança Urbana Transformadora 
em Surate 
Em Surate, um surto de peste bubônica resultante das inundações 
de 1994 e as grandes inundações de 2006, que levaram a um surto 
de leptospirose, desencadearam reformas inéditas na administração 
e na política fiscal da cidade. Uma forte liderança nas vigorosas 
operações de limpeza melhorou a capacidade técnica do governo 
local. Essas mudanças levaram Surate à dianteira da administração 
urbana na Índia e a cidade é hoje conhecida por sua infraestrutura 
de ponta216. Reformas institucionais favoreceram ações mais 

Uma forte liderança nas vigorosas 
operações de limpeza da cidade 

melhorou a capacidade técnica do 
governo local. Essas mudanças levaram 

Surate à dianteira da administração 
urbana na Índia e a cidade é hoje 
conhecida por sua infraestrutura 

de ponta.



30  |    

descentralizadas, com maior eficácia, e também parcerias com o 
setor privado e com a sociedade civil. As reformas fortaleceram 
ainda a base de receitas, estabeleceram sistemas de supervisão 
de saúde e catalisaram iniciativas de e-governança, como o alerta 
prévio sobre riscos de inundação. A SMC demonstrou o mais 
alto compromisso com o bem-estar dos cidadãos, aumentando a 
confiança da comunidade nas lideranças da cidade e promovendo 
a transparência. Surate é a única cidade na Índia a publicar 
semanalmente dados sobre gastos orçados e concretizados217. 

VIII. LIÇÕES APRENDIDAS
As mudanças urbanas transformadoras aconteceram em Medellín 
e Surate quando várias condições foram alcançadas. Em primeiro 
lugar, havia um forte compromisso por parte de atores políticos e dos 
setores público e privado e cidadãos engajados – em outras palavras, 
havia apoio de uma ampla coalizão de agentes da mudança. Em 
segundo lugar, ambas as cidades tinham uma liderança local forte, 
visionária e progressista e uma governança local efetiva, com eleva-
da responsabilidade. Em terceiro lugar, as duas cidades também 
dispunham de recursos financeiros suficientes para implementar 

reformas ambiciosas – Medellín, de seus recursos de energia hídrica, 
e Surate, de uma base de receitas bem administrada e do contínuo 
investimento do setor privado na cidade218. E em quarto lugar, ambas 
as cidades conseguiram planejar, gerir e sustentar mudanças positi-
vas ao longo do tempo. 

Da análise de Medellín e Surate e de outras descrições de mudanças 
transformadoras e setoriais, conclui-se que três fatores-chave estão 
envolvidos na realização da mudança: governança, finanças e plane-
jamento urbano e gerenciamento. 

A figura 12 ilustra a teoria da mudança urbana transformadora aqui 
proposta. Ela começa com uma questão que afeta a qualidade de vida 
de muitas pessoas e serve como um estímulo, em torno do qual uma 
coalização de agentes da mudança urbana dos setores público, priva-
do e da sociedade civil se reúne, age e cria um impulso para soluções, 
trazendo, assim, um círculo virtuoso de mudança positiva através de 
todos os setores urbanos, para finalmente aprimorar a qualidade de 
vida de um grande número de moradores. 

Figura 12  |   Círculo virtuoso da mudança urbana transformadora
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Governança

No contexto do Relatório World Resources, a governança urbana se 
refere a relações, normas e regras institucionalizadas que são usadas 
para formatar, organizar e gerir cidades para o bem comum. 

Dada essa definição ampla, a governança urbana se estende para 
além de governos, prefeitos e conselhos municipais para incluir 
a sociedade civil e o público. Organizações da sociedade civil são 
particularmente importantes em áreas em rápida urbanização, onde 
governos locais são frequentemente fracos, têm capacidade limita-
da e estão severamente subfinanciados. Neste contexto, atores não 
estatais desempenham um papel significativo em "governar sem o 
governo".

Em casos bem-sucedidos, onde a mudança foi institucionalizada no 
longo prazo, percebemos que isto aconteceu em razão da parceria 
efetiva entre organizações da sociedade civil e o governo, assim 
como do apoio do setor privado219. Muitos analistas associam a 
qualidade da governança urbana ao modo como políticas adminis-
trativas e de descentralização são implementadas220.

Muitos países no Sul global eram altamente centralizados até os anos 
1990, quando foram promovidas políticas de descentralização221. 
A centralização administrativa significava que políticas urbanas e 
objetivos de desenvolvimento eram frequentemente determinados 
por governos centrais distantes. A descentralização administrativa 
deveria trazer o governo da cidade mais para perto do povo, facilitan-
do assim um melhor entendimento de fatores contextuais locais e 
tornando as entidades municipais mais responsivas aos moradores 
locais.

Para a descentralização administrativa funcionar, governos muni- 
cipais precisam ser capazes de coordenar funções burocráticas com-
plexas e possuir forte capacidade técnica. A realidade é que muitas 
cidades têm burocracias excessivamente complexas e grandes 
cidades são frequentemente divididas em entidades políticas 
concorrentes entre si, abrangendo múltiplas jurisdições geográfi-
cas222. Em resposta a esses desafios, o fornecimento de infraestrutu-
ra e serviços urbanos essenciais frequentemente se torna responsabi-
lidade de órgãos de propósito especial. Estes órgãos contribuem para 
a fragmentação territorial e funcional, o que por sua vez aumenta a 
dificuldade de coordenação entre unidades. 

Espera-se que a descentralização política torne o governo municipal 
mais democrático e responsável223. Embora muitas cidades no Sul 
global tenham prefeitos eleitos, a qualidade da governança urbana, 
a política, a democracia local e a participação cidadã variam muito 
e frequentemente são inadequadas224. Por exemplo, em algumas 

cidades, os processos participativos formais são inexistentes e, em 
outras, não fica clara a ligação entre esses processos, que tomam 
muito tempo, e resultados significativos. Mesmo que haja uma 
tremenda variação entre as regiões geográficas, muitas cidades na 
América Latina começaram a melhorar suas governanças já nos anos 
1980 e início dos anos 1990. Contudo, mesmo em cidades consi- 
deradas exemplares, como Bogotá, na Colômbia, houve corrupção e 
retrocessos políticos225.

Em teoria, um processo eleitoral democrático e processos de parti- 
cipação pública bem projetados deveriam proteger a governança de 
corrupção e de poderosos grupos de interesse que exercem indevida 
influência política e econômica sobre decisões cruciais que afetam 
o interesse público. Exemplos de grupos de interesse poderosos 
incluem corporações multilaterais, empresas da construção civil, o 
lobby automobilístico e as classes altas em geral226. Há uma extensa 
literatura que examina criticamente o potencial de políticas urbanas 
e da participação pública para contribuir positivamente para resul-
tados urbanos227. Um ponto fraco importante é a vulnerabilidade 
diante de investidas da elite, na medida em que os participantes 
entram no processo a partir de posições de poder desiguais. Eles têm 
um acesso assimétrico a recursos e níveis variados de conhecimento 
dos processos burocráticos e políticos228. 

Ativistas urbanos, como Somsook Boonyabancha, na Tailândia, que 
há anos tem trabalhado em favor das famílias de baixa renda que 
vivem em áreas urbanas, defendem a expansão de espaços participa-
tivos e novas formas de governança participativa que permitam uma 
distribuição de poder horizontal (e não hierárquica)229. Na experiên-
cia de Boonyabancha, os modelos de desenvolvimento de cidades 
mais bem-sucedidos são viabilizados quando os prefeitos estão aber-
tos a amplos processos participativos. Nesses casos, todos os atores 
e instituições municipais sentem uma responsabilidade comum 
na tarefa de gerir a cidade juntos e fazer o melhor uso dos recursos, 
inovações, relações socioculturais locais, conhecimento e recursos 
financeiros para desenvolver a cidade para todos os moradores. 

 
Finanças 
 
O Relatório World Resources define finanças como todos os recursos 
financeiros das cidades, incluindo tanto fontes de custeio quanto 
financiamentos obtidos através de instrumentos como empréstimos, 
emissão de títulos e garantias que forneçam capital ou melhoria 
de crédito. Esses instrumentos permitem que as cidades obtenham 
adiantamento de investimentos para grandes projetos de infraestru-
tura, por exemplo. Os custeios incluem fontes não reembolsáveis, 
como transferências fiscais de governos nacionais, impostos, tarifas/
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cobranças e vendas de terrenos e/ou instrumentos de arrecadação de 
valores imobiliários, enquanto financiamentos requerem o reembolso 
ao longo do tempo. 

 
Há uma forte correlação positiva entre orçamentos municipais per 
capita e o fornecimento de serviços, embora recursos financeiros 
não sejam o único fator. Cidades do Sul global enfrentam restrições 
peculiares quando se trata de gerar receitas. Elas tendem a ter 
limitada autonomia fiscal e uma base de recursos estreita, depen-
dendo frequentemente da venda de terrenos agrícolas ou não produ-
tivos para levantar recursos. Como a figura 9 ilustra, cidades do Sul 
global com as maiores populações têm os orçamentos per capita mais 
baixos (a diferença é especialmente acentuada na África, no Sul da 
Ásia e na América Latina). Governos nacionais podem ser inaptos 
ou relutantes em garantir empréstimos subnacionais, e o resultado 
disso são muitos orçamentos municipais altamente dependentes de 
transferências de recursos estaduais ou de governos centrais. Essa 
situação complica a responsabilização e inibe uma delegação real ao 
município de decisões a respeito de receitas e gastos públicos. 

Quando as finanças municipais dependem de transferências de 
níveis mais altos de governo, o problema de responsabilidades insti-
tucionais desiguais no fornecimento de serviços urbanos tende a 
aparecer. No Paquistão, por exemplo, níveis subnacionais de governo 
arrecadam apenas 10% das receitas totais, mas respondem por 33% 
dos gastos públicos230. O governo federal recolhe 90% do total nacio-
nal de receitas, dos quais 67% são gastos no nível federal e o saldo 
de 33% é repassado aos níveis subnacionais231. Uma consequência 
institucional desses repasses é que organizações de fornecimento de 
serviços urbanos se reportam a níveis mais altos de governo (como 
companhias de água, redes nacionais de energia, companhias de 
viação férrea) e frequentemente não são responsabilizáveis junto 
ao governo municipal ou a beneficiários municipais pelos serviços 
urbanos que elas são, por mandato, encarregadas de prover. Esta 
disparidade na responsabilidade institucional monta o palco para 
deficiências na atenção à demanda, mau direcionamento de serviços 
para a população desatendida, “jeitinhos” e corrupção.

A descentralização fiscal tem o potencial de melhorar a respon- 
sabilização, a transparência e o fornecimento de serviços, mas não 
é a solução de todos os males. Uma maior autonomia fiscal deve ser 
acompanhada de capacidade fiscal adequada. Em muitas cidades do 
Sul global, há pouca inclinação para gastos com as famílias de baixa 
renda, e isso leva à não utilização de verbas e a um círculo vicioso de 
menor capacidade, problemas pendentes e nenhum ganho político. 
Em alguns casos, dinheiro demais é destinado a certos setores e, 
para outros, dinheiro de menos. Em resumo, os desafios fiscais das 

cidades se estendem para além da falta de recursos e envolvem a 
vontade e a capacidade de se fazer um uso mais eficiente dos fundos 
existentes.

O fornecimento de serviços urbanos de qualidade é minado ainda 
pelo "autofornecimento", pelo qual comunidades tomam conta de 
suas próprias necessidades através de investimentos privados em 
serviços urbanos que não estão disponíveis para o público ou que 
não são confiáveis. Deste modo, a insuficiência de serviços em bens 
públicos é compensada por custosas respostas oriundas do mercado, 
mas essa solução parcial impõe significativos custos privados aos 
indivíduos nela implicados e, geralmente, custos sociais ao resto 
da cidade. O autofornecimento desestimula o incentivo aos órgãos 
públicos para melhorar o oferecimento de serviços e mina o consen-
so político para aprimorar a responsabilização local. O resultado é 
um ciclo negativo e retroalimentado de resistência dos cidadãos a 
quaisquer reformas das finanças municipais que impliquem aumen-
to de tarifas ou impostos sobre serviços 232.

Planejamento e Gestão 
 
Numa definição ampla, planejamento e gestão referem-se à capaci-
dade da cidade de integrar-se em torno de uma concepção, de criar 
um processo participativo significativo e gerir um misto de sistemas, 
conjuntos de qualificações e conhecimentos que apoiem uma gestão 
efetiva da cidade.

O planejamento urbano no Norte global tem sido redefinido desde o 
apogeu do planejamento europeu de cidades, do planejamento racio-
nal abrangente e do planejamento ao estilo "comando e controle". 
Esses modelos emergiram com o Iluminismo e foram construídos 
sobre lições neoclássicas de economia, engenharia e, eventualmente, 
de análise de sistemas e de uma ciência de políticas administrati-
vas233. Uma leitura da história do planejamento nos leva a concluir 
que os melhores resultados são conceituados por pensadores criati-
vos e visionários, informados por processos participativos e deli- 
berativos. Este planejamento considera as preocupações econômi-
cas, ambientais e de igualdade dos moradores da cidade. 

A capacidade de planejamento e gestão é geralmente limitada em 
cidades do Sul global. As cidades de mais rápido crescimento estão 
lidando com um deficit em infraestrutura e serviços e uma insufi-
ciência de capacidade para acompanhar o crescimento e as cres-
centes necessidades e prioridades dos cidadãos. Mais ainda, muitos 
programas de financiamento e outras formas de fomento oferecidos 
por governos nacionais estabelecem requisitos, como, por exemplo, 
que as cidades demonstrem certo desempenho ou criem planos 
integrados em coordenação com outras entidades. Cidades com 
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capacidade de planejamento e gestão insuficiente não estão aptas 
a tirar vantagem desses incentivos nacionais e ficam ainda mais 
atrás de cidades coirmãs no recebimento de verbas ou investimentos 
privados, o que forma um círculo vicioso que exacerba a limitação de 
suas capacidades. 

A capacidade de planejamento e gestão é crucial para lidar com pro- 
blemas crescentes de poluição, água e tratamento de esgoto, conges-
tionamento e a crescente desigualdade no acesso a serviços urbanos 
em muitas cidades. Muitos desses problemas são causados pela priori-
dade dada ao consumo privado em detrimento do bem-estar público. 
Em muitos países do Sul global, instituições urbanas relativamente 
fracas não têm capacidade ou incentivos para identificar um conjunto 
generalizável de preferências comunitárias em relação a resultados 
ambientais, sociais e econômicos. Planejamento e gestão urbana 
requerem uma capacidade técnica real no nível local para analisar, 
mesurar e implementar "intervenções que suprimam o deficit entre o 
cálculo privado e social", de modo que as cidades possam regula- 
mentar e fazer vigorar políticas e instrumentos de planejamento que 
limitem esses problemas234. Muito frequentemente, o planejador 
urbano não tem nem o mandato institucional, nem a expertise profis-
sional para conciliar esses interesses diversos235. Em outros contex-
tos, responsáveis pela tomada de decisões em centros urbanos estão 
focados em projetos individuais e o resultado são decisões que não 
estão coordenadas enquanto partes de uma concepção e um plano que 
melhore a cidade para todos os moradores. 

IX.  TRANSFORMANDO CIDADES MAIS 
IGUALITÁRIAS EM REALIDADE 

A urbanização está ocorrendo em muitos países onde o crescimen-
to populacional urbano está superando o crescimento econômico 
e a proporção das pessoas em situação de pobreza que moram em 
áreas urbanas está crescendo globalmente. Muitas cidades não têm 
recursos financeiros nem capacidade de atender às necessidades por 
serviços de suas crescentes populações. Cidades emergentes e em 
dificuldade estão em uma encruzilhada. Elas estão sob tremenda 
pressão para atender necessidades urgentes, ao mesmo tempo em 
que devem evitar decisões que levem a padrões insustentáveis de 
desenvolvimento urbano.

Nesse contexto, o Relatório World Resources examina se uma cidade 
mais igualitária é um ponto de partida viável para se alcançarem 
maiores prosperidade econômica e sustentabilidade ambiental para 
a cidade como um todo. As áreas prioritárias para as cidades estão 
relacionadas a uso do solo, habitação, água e tratamento de esgoto, 
energia e transporte. Nossos próximos trabalhos vão se concentrar 
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tempo em que devem evitar decisões 
que levem a padrões insustentáveis de 

desenvolvimento urbano. 

em como implementar abordagens práticas em cada uma dessas 
áreas (veja o Anexo). 

Encontrar soluções para esses problemas setoriais prioritários não é 
o suficiente. Há uns poucos exemplos de cidades que, contrariando 
as expectativas, têm tratado com êxito de problemas estruturais, 
desencadeando um amplo círculo virtuoso de transformação urba-
na. Inspirada por esses exemplos, uma série de estudos de caso apro-
fundados em nível municipal vai analisar como a mudança urbana 
transformadora acontece. 

Cada trabalho para discussão vai examinar também governança, 
finanças e a capacidade de planejar e administrar a mudança 
urbana ao longo do tempo. Alguns dos exemplos mais podero-
sos de mudança positiva vêm de uma coalização de agentes da 
mudança urbana trabalhando para oferecer serviços e bens públicos. 
Investimentos públicos e privados são necessários para construir 
infraestrutura e fornecer serviços, assim como para apoiar a capaci-
dade dos governos municipais. Planejamento e gestão efetivos são 
necessários para vislumbrar, implementar e colocar em vigor planos 
que promovam uma cidade mais igualitária. 

Não há melhor época para implementar ações práticas e 
escalonáveis que tornem as cidades mais igualitárias. Conforme 
descrito neste trabalho para discussão, há muito em jogo, e precisa-
mos de um entendimento melhor sobre como possibilitar transfor-
mações mais amplas, ambiciosas e que abranjam a cidade inteira. 
Três acordos internacionais chave oferecem uma oportunidade para 
a comunidade global implementar uma pauta focada em cidades 
sustentáveis – onde todos os cidadãos tenham acesso a serviços 
urbanos.
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As 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável adotadas por todos os 
estados membros da ONU formam a pauta para o desenvolvimento 
sustentável de 2030. O Acordo de Paris da UNFCCC sobre a mudança 
climática tem o consenso de 195 países para limitar o aquecimento 
global com a implementação de ações relacionadas à mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, assim como questões relativas 
a financiamentos, a começar em 2020. Finalmente, a Nova Agenda 
Urbana, resultante da conferência Habitat III em Quito, no Equador, 
traça uma concepção para as cidades pelos próximos 20 anos. Em 
que pese estes acordos globais serem ambiciosos e 
promissores, está-se exigindo muito das cidades, muitas das quais 
têm recursos e capacidade extremamente limitados. O Relatório 
World Resources oferece conhecimento sobre abordagens práticas 
que tornem possível a transformação urbana em direção a uma 
cidade mais igualitária. 

ANEXO: UMA LISTA PARCIAL DOS PRÓXIMOS TRABALHOS PARA DISCUSSÃO DO WRR

ÁREA 
PRIORITÁRIA 

DESAFIO QUESTÕES-CHAVE 

Gerindo a
Expansão 
Urbana 

Apesar de o adensamento urbano ter benefícios236, a 
superconcentração e a falta de habitação acessível 
permanecem um desafio em cidades densamente 
povoadas do mundo em desenvolvimento. 
Adicionalmente, a expansão urbana não planejada 
em áreas verdes limita a capacidade dos sistemas 
de agricultura e produção de alimentos regional para 
sustentar populações urbanas crescentes. 

	 Que papel desempenha a economia política dos mercados de terrenos 
urbanos na expansão excessiva e não planejada de muitas cidades? 

	 Como as cidades poderiam planejar o uso do solo, reformar a 
legislação referente ao adensamento urbano e regular mercados 
fundiários para limitar a expansão urbana e assegurar que novos 
desenvolvimentos sejam adequadamente planejados e atendidos por 
serviços? 

	 Como municípios podem apoderar-se do valor dos terrenos dentro da 
cidade para o bem público?

	 Como atores privados podem ser encorajados a investir no 
adensamento urbano energeticamente eficiente?

	 Como os municípios em regiões metropolitanas crescentes podem 
melhorar a coordenação entre setores e jurisdições para uma 
governança mais efetiva?

Habitação 
Segura e 
Acessível 
Dentro da 
Cidade 

Em muitas cidades, a escassez de habitações 
acessíveis e uma oferta excessiva de habitações de 
alto padrão conduziu à dispersão do desenvolvimento, 
à densidade habitacional inadequada e a 
comunidades não planejadas, que não estão 
integradas ao transporte ou às redes econômicas. 
Assentamentos informais proliferam para oferecer 
habitação acessível, ainda que com baixa qualidade. 

	 Qual é a disponibilidade de habitações acessíveis em locais centrais e 
bem atendidos em serviços? 

	 Sob que circunstâncias a melhoria in situ foi bem-sucedida e por que 
foi insuficiente em outros casos? 

	 Como as cidades usaram habitações de aluguel para resolver a falta 
de moradia acessível em centros urbanos?

	 Que mudanças podem incentivar o melhor uso de terrenos 
subutilizados para moldar e responder à dinâmica de mercado local e 
facilitar o abastecimento de habitações acessíveis em locais com boa 
oferta de serviços?
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ÁREA 
PRIORITÁRIA 

DESAFIO QUESTÕES-CHAVE 

Gestão de 
Riscos 
Hídricos 
e de 
Distribuição 
de Água em 
Cidades 

Bacias hidrográficas urbanas estão ameaçadas 
pela pegada urbana, pela atividade humana e pelos 
processos industriais e comerciais crescentes, 
bem como pela mudança climática, que afetarão 
o abastecimento de água e sua demanda. Muitas 
regiões têm legislações ambientais fracas e 
capacidades limitadas para monitorar e fazer vigorar 
a regulamentação237, fazendo com que as fontes de 
água urbanas se tornem cada vez mais poluídas. 
A coordenação entre entidades responsáveis pela 
manutenção de fontes e distribuição de água é fraca. 

Para tratar de riscos das bacias hidrográficas:
	 Quais são as tendências regionais que poderiam aumentar os riscos 

hídricos em grandes cidades? 
	 Quais são as implicações sociais e econômicas dessas tendências 

regionais?
	 Que soluções estão disponíveis para serem aplicadas pelas cidades 

fora de suas jurisdições, de modo a reduzir a probabilidade e as 
consequências dos riscos de sua segurança hídrica? 

Para tratar da distribuição de água e do acesso das famílias de baixa renda à 
tarifa social de serviço de abastecimento de água nas cidades: 
	 Quais são as abordagens institucionais e de governança inovadoras 

quanto ao estresse hídrico? 
	 Quais são as abordagens alternativas para o tratamento e 

oferecimento de água potável acessível e confiável com eficiência de 
custos? 

Acesso 
a Energia 
Limpa, 
Acessível e 
Confiável 

Em países em rápida urbanização, as famílias de 
baixa renda consomem relativamente pouca energia 
per capita, mas suas fontes de energia geralmente 
são as menos sustentáveis238. As cidades precisarão 
considerar o aumento de demanda que aqueles hoje 
desatendidos vão impor aos futuros sistemas urbanos 
de energia e também como seus sistemas podem 
ser projetados para servir efetivamente à população 
de baixa renda e contribuir para sua produtividade 
econômica. 

	 Que abordagens terão o maior impacto entre a população desatendida 
em termos de acesso à energia, confiabilidade, custo e saúde?

	 Como as cidades podem simultaneamente aprimorar serviços de 
energia para as comunidades desatendidas e assegurar que se tornem 
mais produtivas e reduzam suas emissões totais de GEE? 

	 Que abordagens existem para fazer as populações urbanas nas 
cidades de baixa renda da África subsaariana abandonarem 
combustíveis sólidos de cocção?

	 Como a eficiência energética pode ajudar as comunidades 
desatendidas?  

	 Em que pontos as políticas entre cidades e governos nacionais 
precisam estar alinhadas? 

	 Que instrumentos inovadores podem mobilizar investimentos para o 
fornecimento de serviços energéticos? 

Sistemas de 
Transporte 
Sustentáveis 
Melhorando a 
Acessibilidade 
para Todos 

Houve avanços mundiais na mobilidade sustentável, 
mas as tendências positivas foram superadas pela 
motorização e seus impactos negativos. A maior parte 
do crescimento na frota de veículos acontece no Sul 
global, criando congestionamentos, aumentando a 
poluição do ar e reduzindo a atividade física. Esses 
impactos negativos resultam no acesso desigual 
às oportunidades urbanas e afetam de maneira 
desproporcional as famílias de baixa renda.   

	 Quais são as políticas-chave para alavancagem e como elas podem 
apoiar a sustentabilidade social, econômica e ambiental?

	 Como as cidades podem encorajar políticas que favoreçam uma nova 
agenda de mobilidade urbana? 

	 Qual é o caminho a seguir, em termos de finanças, instituições e 
tecnologias para viabilizar essa nova agenda? 
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