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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o Planejamento Estratégico de Cidades 

como um instrumento contemporâneo disponível ao planejamento urbano para os 

municípios brasileiros. Este apresenta-se como uma alternativa ao novo quadro 

apresentado pela globalização que, à partir da década de noventa, vem marcada pela 

mundialização do ciclo de reprodução do capital, impondo às cidades a condição de 

eliminação de barreiras, a fim de que o capital possa fluir sem obstáculos. Experiências 

de planejamento estratégico que vêm sendo implementadas nas cidades brasileiras 

demonstram que a opção por esse instrumento de planejamento requereu 

aprimoramento, como é o caso do município do Rio de Janeiro/RJ ou até sugere 

conotações diferenciadas, como no caso do município de Belém/PA. Para tanto, neste 

trabalho são discutidas as atribuições dadas ao termo planejamento estratégico de 

cidades e a viabilidade de aplicação deste como um instrumento do planejamento 

urbano, destacando suas implicações e variáveis. Constata-se que não há um modelo de 

planejamento estratégico que possa ser transferido de uma cidade para outra, existindo 

apenas propostas metodológicas e que sua aplicação depende do histórico do 

planejamento urbano de cada município, dos objetivos traçados para cada planejamento 

e da opção pelo desenvolvimento endógeno como metodologia de estruturação e 

democratização do planejamento urbano. 

 

Palavras-chave: planejamento estratégico, planejamento urbano, desenvolvimento 

endógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this work is the analysis of the stategical planning of cities as a 

contemporary instrument available to the urban planning for the brazilian 

municipalicities. This planning is presented as na alternative to the new frame from the 

point of view of the glabalization, that since the last decade of the twentieth century, has 

been marked by the internationalization of the cycle of reproduction of the capital, 

which imposes to the cities conditions of barrier eliminations in order to allow the 

capital a flow free of obstacles. Experiences of strategical planning recently being 

implemented in the brasilian cities have show that the option for this instrumento of 

planning has requered improvement, as in the case of the municipality of Rio de 

Janeiro/RJ or even do suggest differentiated connotation as in the case of Belem/PA. 

Atributions given to the term " Strategical Planning of Cities" and its feasibility of 

application as na  instrument of urban planning are, therefore, discussed and  its 

implications and variables are emphazized. It is noticed that there is no model of 

strategical planning possible of transference from one city to another, there being only 

methodogical proposals whose apllications depend on the  recorded previous attemps of 

urban planning of the municipality, of the aims of each planning and of the option for 

the endogenous development as a methodology of structuralization and democratization 

of the urban planning. 

 

 

Key-Words : strategical planning, urban planning, endogenous development 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação da estrutura organizacional da sociedade brasileira passou por 

diversas fases, podendo-se observar, inicialmente, uma evolução que, em sua maioria, 

seguiu a lógica da  ocupação do solo conforme a necessidade de assentamento da 

população ou dos interesses das classes dominantes. 

Havia terrenos com ondulações naturais e propriedades rurais, em que os 

caminhos passavam onde sua conservação e o tráfego se faziam mais fáceis. A 

topografia natural do terreno e os parcelamentos rurais condicionavam a forma da 

cidade que surgia. 

No entanto, ao depararmos-nos com os interesses do capital privado agindo 

sobre a cidade, percebe-se  que antigos caminhos tornavam-se vias urbanas importantes, 

onde aparecia o comércio e elas então se ramificavam em várias direções, dando origem 

ao tecido urbano.  

O loteamento tradicional processou-se por fases distintas: parcelou-se, primeiro, 

a terra rural em lotes urbanos; depois os lotes foram sendo, aos poucos, ocupados 

individualmente pelas construções que então, receberam um uso – habitação, comércio, 

escola, indústria. Mas o parcelamento, a ocupação e o uso do solo não se davam da 

mesma forma em todas as partes da cidade. Ao mesmo tempo que a infra-estrutura de 

serviços públicos não conseguia acompanhar o crescimento das cidades, seus 

administradores planejavam-na com distribuição de recursos incompatível com suas 

necessidades.  

Hoje, leituras variadas - usando observações de campo, foto-interpretação ou 

outras técnicas à disposição dos urbanistas - podem revelar outros elementos sobre o 

corpo da cidade. Assim, a cidade obedece a regras de formação claras, em que a base 

físico natural (físico-territorial) é moldada pela sociedade através das instâncias 

econômica, política e ideológica/cultural. 

Lima e Rodrigues (2003) propõem que a cidade é uma construção coletiva, um 

trabalho social, que se realiza historicamente.  
“Objeto tangível, meio ambiente natural e construído, é espaço apropriado, adaptado 

e produzido às necessidades humanas em conformidade com a formação econômica 

e o grau de desenvolvimento atingido pelas forças produtivas e relações sociais 



  
 

(arquitetura, vias, parques e praças, obras de saneamento, etc). Multicultural, a 

cidade é relação conflituosa de valores produzidos pela estratificação social do 

trabalho. A Cidade é lugar onde os sinais de possibilidade do novo manifestam-se 

com vigor. É, também, lugar das trágicas produção e reprodução das relações sociais 

desiguais inerentes à sociedade atual” (LIMA; RODRIGUES, 2003). 

 

Com os reflexos do processo de industrialização e o de globalização, a cidade 

passa a ser a imagem do capital e por isso apresenta uma configuração que 

necessariamente reflete a divisão, onde, de um lado, estão os proprietários dos meios de 

produção e subsistência e, de outro, os não proprietários desses meios.  

A cidade apresenta-se como única e múltipla, expressão de vida em permanente 

transformação. 

Sabendo-se que o espaço natural e a cidade que nele se situa abrigam histórias e 

interesses divergentes a pergunta que se faz é a seguinte: que instrumento utilizar para 

decifrar a cidade, em todas as suas instâncias, e que possibilite o acesso de todos a ela, 

para poder planejá-la de modo apropriado? 

Uma das propostas que se apresenta hoje no Brasil é o uso do Planejamento 

Estratégico de Cidades, que já se encontra em uso em 233 municípios brasileiros - dos 

5.326 existentes- , segundo dados do IBGE1 em 2003. 

A proposição inicial desse instrumento de planejamento faz frente ao quadro de 

mundialização da economia, ao que denominamos “globalização” - um processo de 

extrema importância que revoluciona a organização espacial do planeta, transforma 

necessidades e comportamentos e leva a uma nova forma de relacionamento entre 

economia, estado e sociedade. No entanto, a globalização que não é somente 

econômica, mas envolve comunicação, tecnologia, aspectos culturais, políticos e 

sociais,  não ocorre de forma homogênea para todas as localidades, apesar de 

indiretamente afetar a todas.  

Frente a globalização, as cidades já não podem mais ser acidentais, ou seja, fruto 

de ações pontuais ou corretivas em função de seu crescimento, mas planejadas a fim de 

se construir um ambiente urbano capaz de enfrentar essa nova realidade. Assim, emerge 

em muitos municípios a necessidade de utilizar o Planejamento Estratégico, uma 

                                                           
1 IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pertencente ao Ministério do Orçamento, 
Planejamento e Gestão, com a finalidade de retratar o Brasil com informações necessárias ao 
conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. 



  
 

proposta de ações bem organizadas, informadas, coerentes e inteligentes que apresentem 

resultados concretos tanto para qualificação da cidade, como para a reestruturação 

adequada dos equipamentos de infra-estrutura e de necessidades de toda a sociedade. 

Aos administradores municipais, juntamente com seus atores sociais, através do 

Planejamento Estratégico, cabe a missão de planejar a cidade de modo que se integre no 

espaço produtivo e econômico global, mas que ao mesmo tempo ocorra de forma mais 

homogênea possível dentro da localidade em que se planeja. 

Historicamente, o planejamento estratégico tem sido utilizado por empresas, na 

tentativa de melhor se prepararem, tanto interna quanto externamente, para o mercado. 

No âmbito urbano brasileiro, o termo ganhou destaque e aplicação na década de 80, a 

partir do sucesso atribuído ao Plano Estratégico da cidade de Barcelona, quando então, 

começou a ser intensamente utilizado no setor público. 

À primeira vista parece existir um modismo na utilização deste termo. No Brasil, 

desde a primeira experiência de Planejamento Estratégico apresentada pelo município 

do Rio de Janeiro até os dias atuais, é possível encontrar proposições metodológicas de 

aplicação diferenciadas.  

Para compor este estudo foram analisadas as formas de planejamento estratégico 

propostos pelos municípios do Rio de Janeiro – RJ e de Belém – PA, passando por 

outros planejamentos estratégicos, implementados em cidades brasileiras, entre as 

décadas de 1990 e 2000. 

 

1.1 Motivação do Trabalho 
Inicialmente, ao buscar informações sobre o uso do Planejamento Estratégico de 

Cidades no Brasil, duas formas bem distintas de aplicação foram encontradas: o caso do 

município do Rio de Janeiro-RJ (em sua primeira versão de planejamento estratégico) e 

o do município de Belém-PA.  Percebendo que poderia existir uma conotação diferente 

para o mesmo termo e buscando mais informações sobre o assunto, foi iniciado este 

trabalho. 

Assim, levantada a hipótese de que poderia existir uma diferença de conceitos no 

termo planejamento estratégico, no contexto do planejamento urbano, uma pesquisa 

prévia (Anexos A e B) foi realizada com uma amostra de 40 (quarenta) pessoas ligadas 

à área de planejamento urbano no município de São José dos Campos (alunos do último 



  
 

ano do curso de Arquitetura e Urbanismo, professores do mesmo curso, profissionais 

que atuam na área e pesquisadores), a fim de identificar o nível de interpretação e 

discernimento sobre o assunto. 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 
Neste trabalho pretende-se verificar alguns aspectos da conceituação do termo 

planejamento estratégico de cidades, como instrumento do planejamento urbano, na 

tentativa de entendê-lo e de vislumbrá-lo como instrumento de trabalho disponível às 

administrações municipais, apresentando indicações para uma metodologia de aplicação 

do mesmo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
Visando atingir o objetivo geral proposto pretende-se alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

- realizar breve levantamento histórico dos instrumentos de planejamento 

urbano  utilizados no Brasil, que deram origem aos atuais instrumentos de planejamento 

dos municípios, enfatizando o histórico dos dois municípios que compõem o estudo de 

caso; 

- identificar, por meio de bibliografias específicas, as conotações do termo 

planejamento estratégico, situando-as no contexto geral e no contexto específico do 

planejamento urbano; 

- realizar levantamento das cidades brasileiras que oficialmente fazem uso do 

planejamento estratégico, contabilizando seu uso no Brasil, visando prover informações 

que demonstrem o perfil de adoção desse instrumento; 

- identificar definições e metodologias propostas por algumas das cidades que 

fazem uso do planejamento estratégico, além das que compõem o estudo de caso; 

- analisar os planejamentos estratégicos dos municípios do Rio de Janeiro- RJ e 

de Belém-PA, a fim de verificar quais os motivos que levam os dois planejamentos a 

figurarem com os mesmos nomes e serem tratados com concepções de implementação 

distintas, como também identificar as metodologias de aplicação propostas; 



  
 

- discutir as formas de uso do planejamento estratégico de cidades nos 

municípios estudados para verificar a viabilidade de aplicação do mesmo, à luz das 

críticas levantadas; 

- propor o planejamento estratégico de cidades como instrumento disponível ao 

planejamento urbano, destacando os benefícios e limitações da aplicação deste 

instrumento. 

 

1.3 Especificidades do Tema 
O termo Planejamento Estratégico, geralmente, relaciona-se à área 

administrativa, o que nos remete a tê-lo como uma forma de gestão. No entanto, no 

contexto urbano, ele apresenta-se como um instrumento do planejamento municipal e 

não como um instrumento de gestão urbana. Essa forma de tratá-lo nos é apresentada 

pelo IBGE, quando da classificação dos instrumentos de planejamento de uma cidade 

em sua pesquisa sobre o Perfil dos Municípios Brasileiros iniciada em 2001 e divulgada 

em 2003. 

O IBGE classifica como instrumentos de gestão urbana o Plano Diretor, a Lei de 

Perímetro Urbano, a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei de Zoneamento, a Legislação 

sobre Áreas de Interesse Especial, a Legislação sobre Áreas de Interesse Social, o 

Código de Obras, o Código de Posturas, o Código de Vigilância Sanitária, a Lei do Solo 

Criado, o IPTU Progressivo, a Operação Interligada, as Operações Urbanas e a 

Transferência de Potencial Construtivo. 

Como instrumentos do planejamento municipal, estando na mesma classificação 

do Plano Estratégico, o IBGE lista o Plano de Governo, o Plano Plurianual de 

Investimentos (PA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento 

Anual (LOA). 

Para fins de esclarecimentos sobre as diferenças entre os meios de planejamento 

e de gestão hoje utilizados pelos municípios brasileiros seguem, no quadro 1, as 

definições e classificações propostas pelo IBGE. 

 

 

 

Instrumento Definição 



  
 

Plano de Governo É o único dentre os instrumentos legais que não é obrigatório. Seu 

objetivo é traçar as principais linhas de atuação do prefeito ao longo do 

seu mandato. 

Plano Plurianual de 

Investimentos – PA 

Tem a duração de quatro anos e é responsável pela projeção do 

planejamento e investimento do governo neste período. 

Lei de Diretrizes 

Orçamentárias –LDO 

É o instrumento legal que estabelece as linhas gerais a serem observadas 

na administração dos recursos disponíveis no orçamento municipal. Deve 

estar baseada no Plano Plurianual de Investimentos e servir de 

instrumento auxiliar para a elaboração da Lei de Orçamento Anual. Trata 

das questões orçamentárias mais gerais, enquanto as questões mais 

específicas são tratadas pela Lei de Orçamento Anual. 

Lei de Orçamento 

Anual –LOA 

É obrigatória e deve ser elaborada todo ano para aplicação no ano 

subseqüente. Ela discrimina as receitas e as despesas previstas para o ano 

seguinte e, em princípio, orienta o município como deve dispor de seus 

recursos financeiros. Deve seguir as diretrizes traçadas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de Investimentos 

aprovados na Câmara Municipal. 

Plano estratégico Não possui caráter de obrigatoriedade e difere-se de um plano de 

governo na medida em que é uma ação fundamentada num processo de 

concertação, voltado para a participação e integração efetiva dos 

cidadãos e das instituições na estratégia de desenvolvimento do 

município. 

Plano Diretor Figura no Capítulo da Política Urbana da Constituição Federal de 1988 e o 

determina como o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. Segundo o § 1 º do art.182,o Plano Diretor é obrigatório 

para as cidades com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade 

também determinou que o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 

orçamento anual passem a incorporar as diretrizes e prioridades contidas no 

Plano Diretor. Outra importante determinação contida no referido estatuto é 

a de que o Plano Diretor deverá englobar todo o território Municipal. Além 

disto, estabeleceu também que o Plano Diretor contenha determinados 

conteúdos mínimos, sendo que sempre no processo de elaboração do Plano 

Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e 

executivo municipal deverão garantir a promoção de audiências públicas e 

debates com a participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade, a publicidade e o acesso de qualquer 

interessado aos documentos e informações produzidos. 

 
 
 

continua 



  
 

Instrumento Definição 
Lei do Perímetro 

Urbano 

De exclusiva competência municipal e definidora da área urbana do 

município, é um instrumento de suma importância, dado que, ao eliminar 

o limite oficial entre as áreas urbanas e rurais, define as áreas de 

cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano –IPTU e do Imposto 

Territorial Rural - ITR. 

Legislação sobre 

áreas de interesse 

social 

Este instrumento é voltado para a delimitação de Zonas Especiais de 

Interesse Social – ZEIS, que são áreas ocupadas por população de baixa 

renda que precisam ser urbanizadas e regularizadas, a partir do 

estabelecimento de normas especiais para cada situação. Inclui, também, 

áreas vazias ou mal  aproveitadas que podem ser destinadas à habitação 

de interesse social. 

IPTU progressivo O Estatuto da Cidade regulamentou uma série de dispositivos 

direcionados ao combate da especulação imobiliária nas cidades.Com 

base nos artigos 5º e 6º, a lei municipal específica poderá determinar o 

parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano 

não-edificado, subtilizado ou não-utilizado em área incluída na lei do 

Plano Diretor. 

Operações urbanas 

consorciadas 

O Estatuto da Cidade considera operação urbana consorciada o conjunto 

de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, 

com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área, 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 

ambiental. 

Lei Orgânica Contempla um conjunto de leis básicas que define a estrutura e a 

organização municipal para o fiel desempenho de suas funções. Ela 

funciona como uma espécie de constituição municipal. 

 
      Quadro 1 – Definições dos Instrumentos de Planejamento e de Gestão Municipal 
      Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais/ IBGE (MUNIC 2001) 

 

Diante de tais classificações é possível constatar que, dentre os instrumentos 

utilizados pelos municípios brasileiros, o Planejamento Estratégico figura como o 

instrumento que deve planejar ações de “concertação” no município, onde deverá haver 

a politização2 do mesmo para que seja executado, já que não possui força de lei. 

                                                           
2 Entende-se aqui como politização o ato de incutir a consciência e o interesse da população aos direitos e 
deveres para com o que é público, ou seja, o acesso à cidade por meio da própria sociedade. 



  
 

 Também é possível identificar que os meios tidos como de “gestão” do urbano 

estão relacionados a definição de formas de ordenar o espaço urbano de cada município, 

cada qual com uma finalidade específica, sendo complementares. Já os “instrumentos” 

do planejamento urbano configuram-se como meios relacionados a ordenação dos 

orçamentos do município, ou seja, a previsão de onde será investido o dinheiro público, 

como também de meios que auxiliam a planejar o futuro do município, permitindo tanto 

o governo (através do Plano de Governo), como a sociedade (através da participação no 

Planejamento Estratégico) de traçarem o futuro de uma localidade. 

 

1.4 Relevância do Estudo 
 Nas últimas décadas, com enfoque a partir da década de 90, as cidades 

brasileiras, principalmente as consideradas de médio e grande porte (mais de 20.000 

habitantes) têm sido avaliadas, do ponto de vista de sua dinâmica econômica, 

enfatizando as relações que exercem para com a economia regional e nacional. Os 

modelos de desenvolvimento propostos tratam a questão da endogenia e as vantagens 

econômicas que cada localidade dispõe como alternativa para manter tais relações. 

Diante do processo de globalização e da reestruturação em curso que dele 

advém, os fatores externos surgem desempenhando papel fundamental na dinâmica das 

transformações urbanas e a instabilidade das estruturas econômicas é cada vez mais 

visível. Por estarem diretamente ligadas à globalização, essas mudanças econômicas 

ocasionam importantes transformações das estruturas sociais. Os efeitos produzidos por 

ela, em cada cidade, variam  de acordo com sua história de urbanização e dos seus 

contextos políticos. 

As tentativas de colocar em prática novas políticas urbanas são afetadas pelas 

mutações econômicas e pelas transformações sociais resultantes deste processo. 

Assim, acredita-se que o confronto de experiências e o uso da análise 

comparativa possa ser um instrumento científico pertinente para tratar essa questão. 

As transformações que acontecem atualmente em grandes cidades brasileiras 

como Rio de Janeiro e Belém - objetos de estudo desta pesquisa – fazem parte da 

análise comparativa que, acredita-se, permitirá esclarecer as tendências comuns 

resultantes do processo de uso do Planejamento Estratégico de Cidades e as diferenças 

ou divergências entre eles. 



  
 

Acredita-se também que a comparação deverá ser igualmente mais reveladora 

para a análise das estruturas necessárias para aplicação deste instrumento de 

planejamento, onde cada cidade, neste sentido, pode servir de exemplo para a outra: um 

caso pode ajudar a melhor compreender a metodologia desenvolvida por uma cidade e a 

viabilidade de aplicação em outra, como também revelar aspectos comuns que devem 

ser enfatizados ou aspectos opostos que devam ser considerados. Este é um tema de 

análise comparativa particularmente significativa para a compreensão das políticas 

urbanas contemporâneas. 

Esse modo de colaboração baseado na análise comparativa permite também um 

enriquecimento mútuo sobre os métodos de pesquisa, assim podendo aumentar as 

discussões de cada pesquisador para a confrontação e análise da realidade de outras 

cidades brasileiras. 
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urbano e, ainda, identificar quais as cidades que são mais conhecidas pelo uso do 

Planejamento Estratégico. 

52%

13%

27%

8% alunos

professores

profissionais

pesquisadores
 

Gráfico 1: Distribuição dos Pesquisados 
Fonte: Pesquisa de campo (março a junho de 2003) 
 

Os resultados da pesquisa apontaram que 50% dos entrevistados não conhecem 

nenhuma prefeitura brasileira que faça uso do Planejamento Estratégico como 

instrumento do planejamento urbano. Os outros 50% citaram algumas cidades como 

usuárias do planejamento estratégico, sendo que as mais citadas foram: Curitiba, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre e São José dos Campos. No entanto, estas duas últimas foram 

apontadas erroneamente, já que as mesmas não se declaram usuárias deste instrumento, 

de acordo com pesquisa do IBGE, publicada em 2003. 

Verificou-se ainda, que 92% dos entrevistados propõem alguma definição para 

Planejamento Estratégico de Cidades, sendo algumas com focos diferenciados: “forma 

de desenvolvimento programado da cidade”; “planejamento com conselho consultivo, 

que cria vantagem comparativa”; “processo participativo e dinâmico de planejamento”; 

“planejamento que visa o crescimento da cidade”; “planejamento em um segmento de 

mercado em concorrência e com prioridades”; “gerenciamento e administração de uma 

cidade”. 

Assim, este trabalho quer apresentar a origem do planejamento estratégico, sua 

transição de uso para o ambiente de cidades, algumas definições apresentadas pelos 

municípios que dele fazem uso e duas propostas metodológicas desenvolvidas no Brasil. 

Conotações negativas têm sido apontadas por alguns críticos da área quanto à 

aplicação do planejamento estratégico em um planejamento urbano. Assim, pretende-se 

expor quais são essas visões, chegando às implicações e condições de uso do mesmo e 

também verificar, através das experiências já implantadas, os benefícios que são 

visualizados com o uso desse contemporâneo instrumento. 

 



  
 

1.5.2 Levantamento Bibliográfico 
Para fornecer as argumentações quanto ao uso do termo planejamento estratégico 

de cidades e de subsidiar o embasamento teórico-metodológico que se relaciona ao 

objetivo proposto foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os assuntos descritos no 

quadro a seguir. 

 
Tema Central Assunto Abordado 

Histórico do 

Planejamento 

Urbano no Brasil 

- Ocupação do espaço urbano brasileiro 

- Histórico da urbanização brasileira 

- Histórico dos planos de urbanização na cidade do Rio de 

Janeiro 

- Histórico do planejamento urbano na cidade de Belém 

Globalização - impactos da globalização 

- globalização x urbanização 

Abordagens do 

Planejamento 

Estratégico 

- origens e definições gerais de planejamento estratégico 

- definições de planejamento estratégico de cidades 

      Quadro 2 - Assuntos abordados na Revisão Bibliográfica 

 

1.5.3 Levantamento de Dados/Informações 
Nesta fase foram levantadas as informações que deram suporte às análises e 

conclusões dessa pesquisa. Para tanto, foram realizadas as seguintes atividades: 

- Levantamento dos Municípios Brasileiros com Planejamento Estratégico, 

através de informações fornecidas pelo IBGE (2001), identificando por regiões 

do Brasil o percentual de municípios que fazem uso desse instrumento em seu 

planejamento urbano; 

- Identificação de conotações dadas por municípios, sendo contactados, 

aleatoriamente, 50 municípios que fazem uso do planejamento estratégico, onde 

foi enviado um questionário (modelo no Anexo C) sobre o uso deste instrumento 

e as conceituações atribuídas a ele; 

- Definição de onde as informações sobre temas correlacionados foram colhidas 

(livros, revistas, meios eletrônicos e artigos científicos), buscando esclarecer 



  
 

alguns termos que estavam presentes quando da menção do planejamento 

estratégico nas fases anteriores; 

- Realização de estudos de casos que foram compostos pelo levantamento de 

informações sobre os Planejamentos Estratégicos do Rio de Janeiro-RJ e Belém-

PA, com identificação dos elementos e metodologias que compõem cada versão 

do plano estratégico. 

 

1.5.4 Críticas ao Planejamento Estratégico de Cidades 
 Procurou-se nesta etapa identificar em livros, artigos ou outras publicações a 

opinião e as considerações já feitas quanto ao uso do planejamento estratégico de 

cidades, enfatizando os aspectos críticos apontados, na tentativa de obter visões 

diferenciadas sobre o assunto. 

 Também se objetivou subsidiar, através das argumentações propostas, os 

aspectos relevantes que devem ser considerados para que o planejamento estratégico 

seja um instrumento disponível ao planejamento urbano de uma localidade. 

 

1.6  Estruturação do Trabalho 
Este material encontra-se dividido em sete capítulos.  

O primeiro capítulo traz a introdução do trabalho, que visa a apresentar o 

objetivo geral, os objetivos específicos e a motivação do trabalho, descrevendo a 

tabulação da pesquisa preliminar e os resultados apurados. 

No segundo capítulo encontra-se a fundamentação teórica relacionada à origem 

do objeto da pesquisa: o planejamento urbano. Visa a trazer o esclarecimento e a 

seqüência de informações necessárias ao entendimento do planejamento estratégico de 

cidades como instrumentos do planejamento de um município 

O terceiro capítulo apresenta, resumidamente, a globalização como elemento 

impactante do processo de aplicação do planejamento estratégico de cidades e visa a 

identificar as visões que a mesma pode ter no processo de urbanização. 

O quarto capítulo encontram-se dividido em três partes. Na primeira apresenta-se 

as origens do planejamento estratégico, bem como suas definições em um contexto 

geral, para se chegar ao seu uso especificamente no ambiente urbano. Atrelado aos 

conceitos, apresenta-se neste capítulo o levantamento do uso no Brasil e os dados 



  
 

apurados sobre o uso deste instrumento, bem como o resultado da pesquisa realizada 

junto aos municípios brasileiros sobre as conotações dados ao planejamento estratégico 

de cidades. As conotações apresentadas referem-se às cidades de Juiz de Fora - MG e 

Vitória – ES. Já a segunda parte do capítulo apresenta o significado dos termos que 

mais são relacionados ao termo planejamento estratégico, quando de seu uso no 

ambiente urbano, sendo eles: metáfora cidade-empresa; gerente de cidades; marketing 

city ou marketing público; e geopolítica. As proposições que estes termos têm, com 

relação ao termo em estudo, estão descritas neste capítulo. E para fechar, a terceira parte 

apresenta as críticas propostas por urbanistas sobre o uso do Planejamento Estratégico 

de Cidades no Brasil. 

Para o quinto capítulo foi reservado espaço para o estudo de caso da cidade do 

Rio de Janeiro-RJ, onde consta um breve histórico dos planos de urbanização desta 

cidade, a metodologia utilizada no planejamento estratégico de cidade, a visão que esta 

prefeitura tem sobre este instrumento e as formas de implementá-lo. Ao final do estudo 

há uma breve inferência sobre o uso do planejamento estratégico, produto de análise 

deste trabalho. 

O sexto capítulo traz o estudo de caso da cidade de Belém-PA, onde consta o 

histórico da urbanização desta cidade, a metodologia utilizada no planejamento 

estratégico de cidade, a visão que esta prefeitura tem sobre este instrumento e as formas 

de implementá-lo. Ao final do estudo há também uma breve inferência sobre o uso do 

planejamento estratégico em Belém. 

O sétimo capítulo apresenta as conclusões e as considerações sobre as 

informações levantadas e sobre a análise de todos os dados colhidos, visando atingir o 

objetivo geral dessa pesquisa. O capítulo encontra-se subdividido em três partes: 

conceituação do termo Planejamento Estratégico de Cidades; elementos que são comuns 

no instrumento de planejamento estudado; e as considerações sobre a aplicação do 

Planejamento Estratégico de Cidades. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROCESSO HISTÓRICO DE URBANIZAÇÃO DO BRASIL 
 

2.1 O início da Ocupação Demográfica do Espaço Urbano Brasileiro 
 Os relatos, dados e considerações sobre a ocupação do espaço urbano no Brasil 

apresentados nesta seção, compreendem o período de 1500 a 1950. 
Segundo Santos (1994) “durante séculos o Brasil como um todo é um país agrário, 

um país essencialmente agrícola. O urbanismo é condição moderníssima da nossa 



  
 

evolução social. Toda a nossa história é a história de um povo agrícola, é a história 

de uma sociedade de lavradores e pastores”. 

 Para Santos (1994), entre os períodos de 1500 e 1720 destacam-se três principais 

etapas de organização do território brasileiro: 

- A primeira fase, entre 1530 e 1570, cujo ponto de maior intensidade estaria 

compreendido entre os anos de 1530 a 1540. Entre a fundação do Rio de Janeiro em 

1567 e a de Filipéia da Paraíba em 1585, há um intervalo onde apenas ocorre a 

instalação de Iguape. 

- O segundo período fica entre 1580 a 1640, anos de dominação espanhola, com 

dois pontos de maior intensidade: os anos entre 1610 e 1620, com a fundação de uma 

vila e três cidades e entre 1630 e 1640, com a fundação de nove vilas, com a existência 

de uma urbanização sistemática na costa norte, em direção à Amazônia. 

- Num terceiro momento, entre 1650 e 1720, foram fundadas trinta e cinco vilas, 

elevando-se duas à categoria de cidades: Olinda e São Paulo. Ao fim do período, a rede 

urbana estava constituída por um conjunto de sessenta e três vilas e oito cidades. 

De modo geral, porém, é a partir do século XVIII que a urbanização se 

desenvolveu e a “casa da cidade” tornou-se a residência mais importante do fazendeiro 

ou do senhor do engenho. Mas foi necessário mais um século para que a urbanização 

atingisse sua maturidade, século XIX, e ainda mais um século para adquirir 

características conhecidas hoje. 

 Ainda segundo o autor, a expansão da agricultura comercial e a exploração 

mineral foram a base de um povoamento e uma criação de riquezas redundando na 

ampliação da vida de relações e no surgimento de cidades no interior e no litoral 

brasileiros.  

 O autor destaca que é no final do século XIX que se conheceu a aceleração do 

processo de urbanização, visto que em 1872 eram 5,9% de urbanos, mas em 1900 eles 

já somavam 9,4%. O índice de urbanização pouco se alterou entre o fim do período 

colonial até o final do século XIX e cresceu menos de quatro pontos nos trinta anos 

entre 1890 e 1920, mas em apenas vinte anos a taxa triplicou, passando a 31,24%. A 

população ocupada em serviços cresceu mais depressa que o total da população 

economicamente ativa entre 1920 e 1940. 

 Para o autor, a urbanização brasileira conheceu nitidamente dois grandes 

regimes: após os anos 40-50, os nexos econômicos ganham enorme relevância e 



  
 

impõem-se às dinâmicas urbanas na totalidade do território; e antes deste momento, o 

papel das funções administrativas tem, na maior parte dos estados, uma significação 

preponderante. 

O mesmo coloca que nos últimos decênios do século XIX e nos primeiros do 

século XX, a evolução demográfica das capitais estava, em muitos casos, sujeita a 

oscilações ou conhecia um crescimento relativamente lento em determinados períodos, 

ao passo que a partir do fim da segunda guerra mundial, dá-se um crescimento 

sustentado em todas elas. 
“Pode-se grosseiramente admitir que a base econômica da maioria das capitais de 

estado brasileiras era, até o fim da segunda guerra mundial, fundada na agricultura 

que se realizava em sua zona de influência e nas funções administrativas públicas e 

privadas, mas, sobretudo, públicas. É o que explica as oscilações da evolução 

demográfica ou uma relativa estagnação do crescimento populacional, mediante 

influências diretas ou indiretas do que se passava nas áreas não-urbanas” 

(SANTOS,1994). 

 O autor afirma que até a segunda guerra mundial, o peso das capitais no processo 

urbano e na população urbana sobrelevou, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. 

 Para ele, o Brasil foi, durante muitos séculos, um grande arquipélago, formado por 

subespaços que evoluíam segundo lógicas próprias, que eram ditadas em grande parte por suas 

relações com o mundo exterior. Havia para cada um desses subespaços pólos dinâmicos 

internos. Estes, porém, tinham entre si escassa relação, não sendo interdependentes. 

 O autor acredita que esse quadro foi relativamente quebrado a partir da segunda metade 

do século XIX, quando, a partir da produção de café, o Estado de São Paulo se tornou o pólo 

dinâmico de vastas áreas próximas. Essa parte do território foi beneficiada com a implantação 

de portos, melhorias de estradas de ferro, etc; e também ali se instalaram os influxos do 

comércio internacional, formas capitalistas de produção, trabalho, intercâmbio, consumo, que 

tornaram efetiva aquela fluidez. A divisão do trabalho que se operou dentro desse espaço foi um 

fator de crescimento para todos os subespaços envolvidos. 

 O autor continua dizendo que esse primeiro momento durou até a década de 1930, 

quando novas condições políticas e organizacionais permitiram que a industrialização 

conhecesse, de um lado, uma nova impulsão, vinda do poder público e, de outro, começasse a 

permitir que o mercado interno ganhasse um papel, que se mostrava crescente, na elaboração de 

uma nova lógica econômica e territorial para o País. 

 Para o autor, a partir dos anos de 1940-1950 é a lógica da industrialização que 

prevaleceu. Essa nova base econômica ultrapassou o nível regional, para situar-se na escala do 



  
 

País: por isso a partir desse momento ocorreu uma urbanização cada vez mais envolvente e mais 

presente no território, com o crescimento demográfico sustentado das cidades médias e maiores, 

incluídas, naturalmente, as capitais de estados. 

  

2.2 Histórico da Urbanização Brasileira 
A histórica do planejamento urbano, que segue nas próximas subseções deste 

material, traz como objeto a limitação às ações e discursos do Estado que incluam, no 

mínimo, a organização do espaço urbano ou aquilo que é redundantemente chamado de 

espaço intra-urbano no Brasil; e está fundamentada na obra de Villaça (1999). 

Neste material não há a preocupação em delimitar o que está dentro e o que está 

fora do conceito de planejamento urbano atual - em que a especificidade é a ação do 

Estado sobre a organização do espaço urbano e sua atuação é sobre uma cidade 

individualmente, apenas se trabalha com aquilo que esteja mais próximo ou mais 

distante do conceito, sem traçar limitações que possam prejudicar o entendimento do 

contexto. 

Segundo Villaça (1999), no Brasil tornou-se difícil identificar um ponto de 

partida para traçar um percurso da história do planejamento urbano, pois discurso e 

prática se mesclam, tornando-se difícil separá-los. Os objetivos, muitas vezes, estiveram 

ocultos. Existe também a questão das mudanças - conceitos e termos que existem hoje 

não existiram no passado, transformaram-se. Assim, procurou-se encontrar os pontos de 

partida, ou seja, o que deu origem ao que se apresenta hoje como planejamento urbano. 

Por isso, o autor diz que faz-se necessário tornar claro que o presente estudo 

dirige-se mais aos planos que compuseram o planejamento urbano do que aos projetos 

que contribuíram com o processo. Outra dificuldade encontrada é a de que existiram e 

ainda existem diversas formas de manifestação do planejamento urbano: zoneamento, 

planos diretores, planos de cidades novas, etc. Para o entendimento do planejamento 

urbano faz-se necessário o entendimento dos tipos particulares constitutivos do mesmo, 

que incluem tanto o discurso quanto a prática, sendo eles: 

- Planejamento urbano stricto sensu: surgiu a partir da década de 1950 no Brasil 

um discurso que pregava a necessidade de integração entre os vários objetivos 

dos planos urbanos, uma corrente que teve como eixo as atividades e discursos 



  
 

que resultaram nos planos diretores atuais. Na quase totalidade tal integração 

não foi conseguida, não passando do discurso. 

- Zoneamento: é a legislação urbanística que varia no espaço. Teve início no 

Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas últimas décadas do século XIX. 

Um plano de zoneamento não deve ser considerado um plano diretor, embora 

todo plano diretor – no discurso convencional – deva incluir um plano de 

zoneamento. Este ao contrário do planejamento urbano stricto sensu, surge no 

Brasil sem qualquer elaboração teórica e sem a participação de intelectuais 

estudiosos de cidades e sem a influência do pensamento estrangeiro. No Brasil 

correspondeu e corresponde a interesses específicos das elites brasileiras. 

- Projeto e construção de cidades novas: o início dessa prática deu-se com a 

inauguração de Belo Horizonte em 1897. Refletiu a absorção pelos engenheiros 

brasileiros do urbanismo monumental e embelezador de origem barroca. 

Afastou-se do plano típico e possuía características de projeto por não ser obra 

de um governo municipal e por não pretender ser uma atividade contínua de tal 

governo. Outros exemplos são: Goiânia, Volta Redonda, Londrina, Maringá, 

Brasília e outras. 

- Urbanismo sanitarista: foi a mais restrita de todas as correntes, extinguindo-se 

por volta de 1930, onde realizou significativos trabalhos, como o da cidade de 

Santos-SP. Resumiu-se praticamente na obra de Saturnino de Brito. 

A concepção histórica abordada retrata ações do Estado sobre o urbano que 

tenham sido objeto de algum plano, não sendo analisadas ações sem plano, embora 

muitos planos foram sem ações. 

Uma atenção especial ao emprego do termo “urbanismo”, que pode assumir três 

sentidos. Segundo Villaça (1999), o primeiro corresponde ao conjunto de técnicas e/ou 

discursos referentes à ação do Estado sobre a cidade. O segundo corresponde a um 

estilo de vida. E o terceiro refere-se ao conjunto das ciências que estudam o urbano, 

utilizado no Brasil apenas em décadas recentes. É preciso cuidado para não identificar o 

urbanismo como mero discurso, conjunto de ciências e supostas ciências (ideologias) 

com políticas urbanas. 

A história é fruto de uma identificação dos antecessores do atual “plano diretor”. 

A partir da palavra “plano” foi escolhida a expressão “planejamento urbano” para 



  
 

designar essa forma específica de ação ou de discurso do Estado sobre o espaço urbano, 

caracterizada por uma visão geral ou de conjunto. 

As constantes mudanças de nome, de metodologia de elaboração e de conteúdo 

dos planos são consideradas, pelo autor, estratagemas das quais as classes dominantes 

lançaram mão para renovar a ideologia dominante. Em primeiro lugar cai em desuso a 

expressão “plano de melhoramentos e embelezamentos” e entra em cena a expressão 

“urbanismo”. Depois esta cai em desuso, sendo substituída por “planejamento urbano e 

plano diretor”. Depois por “plano urbanístico” depois por “plano local integrado” e 

finalmente volta a ser chamado “plano diretor”. Os conteúdos e metodologias passaram 

de enormes volumes com centenas de páginas, recheadas de mapas, pesquisas e 

estatísticas elaborados por equipes multidisciplinares e abordando enorme leque de 

problemas a meros projetos de leis, às vezes contendo apenas declarações de princípios, 

políticas ou diretrizes gerais, às vezes até sem mapas, ou com poucos mapas, chagando 

a ser um simples projeto de lei publicado no Diário Oficial. 

Para Villaça (1999), a história pode ser dividida em três grandes períodos no 

Brasil: de 1875 a 1930 – marcado pelos planos de melhoramentos e embelezamentos; de 

1930 até a década de 1990 – marcado pelo planejamento enquanto técnica de base 

científica, considerado indispensável para a solução dos chamados “problemas 

urbanos”; e o que se inicia na década de 1990 – um período marcado pela reação ao 

segundo. 

Para o autor, um destaque maior ao desenvolvimento histórico do segundo 

período é dado devido às concepções ainda dominantes de planejamento urbano stricto 

sensu.  Desde 1930 a ideologia apregoada no Brasil é a de um mundo urbano onde os 

problemas são gerados devido ao crescimento caótico das cidades, sem planejamento.  
“É a premissa da classe dominante, onde, tais idéias visam ocultar as verdadeiras 

origens daqueles problemas, assim como o fracasso daquelas classes e do Estado em 

resolvê-los. Com isso a dominação é facilitada (VILLAÇA, 1999)”. 

O plano diretor se difundiu no Brasil a partir da década de 1940, mas foi 

substituído por outros nomes a partir da década de 1960. No final da década de 1980 

esse nome foi ressuscitado pela Constituição Federal, porém o conteúdo que esse 

vocábulo designa se alterou, como parte de suas muitas transformações. 
“O planejamento urbano seria um processo contínuo do qual o plano diretor 

constituiria um momento: o processo seria uma atividade multidisciplinar e 



  
 

envolveria uma pesquisa prévia – o diagnóstico técnico – que revelaria e 

fundamentaria os “problemas urbanos” e seus desdobramentos futuros, cujas 

soluções seriam objeto de proposições que integram os aspectos econômicos, físicos, 

sociais e políticos das cidades e cuja execução tocaria a um órgão central 

coordenador e acompanhador de sua execução e contínuas revisões” (VILLAÇA, 

1999). 

Nas décadas de 1960 e 1970, para Rezende (1982) “passou a ser freqüente a 

expressão planejamento local integrado, que caracterizava um plano diretor típico”. 

Os conceitos de planejamento ou de plano diretor não existiam no Brasil nem no 

século XIX nem no início do século XX. Da mesma forma que as expressões urbanismo 

e plano urbanístico não existiam no século XIX (VILLAÇA, 1999). 

O planejamento urbano foi muito associado à tecnocracia no período ditatorial, 

segundo o autor. Nesse período pretendeu-se legitimar pela técnica a ação do Estado, já 

que havia sido suprimida a legitimação popular. Essa tese tem validade para justificar de 

um lado os planos setoriais, regionais e nacionais e de outro os planos urbanos. Os 

primeiros eram usados para justificar obras ou decisões que eram executadas. Já os 

planos urbanos, esses não eram assumidos pelos governantes. Os planos diretores 

também não foram utilizados para legitimar obras ou ações concretas das prefeituras, já 

que os prefeitos não os assumiam. 

Uma indagação faz-se necessária: o planejamento urbano e os planos diretores 

elaborados no Brasil nas últimas décadas devem ser analisados no âmbito da política ou 

da ideologia? Ao investigar políticas públicas e ações concretas do Estado, investiga-se 

planos que não passam de discurso.  
“No Brasil essa é uma realidade presente, diferentemente do planejamento 

urbano na Europa ou Estados Unidos. Lá, ao contrário daqui, ele 

corresponde, em parte, à ação concreta do Estado. O que há em comum é 

que, em ambos os casos, o que está por detrás da fachada do planejamento é 

o poder, a dominação. Entre eles, a grande diferença está nos níveis de 

hegemonia, aceitação e credibilidade desse poder” (VILLAÇA,1999). 

2.2.1 Planos de Melhoramentos e Embelezamentos 
 Segundo Villaça (1999), a expressão embelezamento urbano sintetizou, no 

Brasil, o planejamento de origem renascentista que nos chegou principalmente através 

da França. Esse tipo foi altamente ideológico, pois foi amplamente utilizado para 

glorificar e ajudar a impor o Estado e a classe dirigente capitalistas, quando eram 



  
 

revolucionários. Até a década de 1940, no Brasil, a expressão embelezamento urbano 

era a mais freqüente quando se tratava de administração municipal. Era a proposta da 

classe dominante sobre nossas cidades. Exemplo típico foi o Plano Agache do Rio de 

Janeiro (apesar de ser datado de 1930) que se chamava “Cidade do Rio de Janeiro: 

Remodelação, Extensão e Embelezamento”. Existiram também exemplos em São Paulo. 

Na década de 1870 o município de São Paulo ainda não tinha adquirido autonomia 

financeira e muitos dos grandes investimentos feitos na cidade eram custeados pelos 

cofres provinciais. 

O autor afirma que foi sob a égide dos planos de embelezamentos que nasceu o 

planejamento urbano (lato sensu) brasileiro. Esse nascimento deu-se em 1875, ano em 

que foi produzido o primeiro documento de importância (o primeiro relatório 

apresentado pela Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro), no qual 

foram utilizados conceitos-chaves: o de plano e o de conjunto, geral ou global associado 

ao planejamento urbano; essas idéias apareceram na expressão “plano geral”. Outros 

planos subseqüentes de embelezamento sucederam-se, surgindo interesses imobiliários 

por detrás dos grandes projetos urbanos, os quais patrocinavam, discutiam, defendiam 

ou os atacavam. Na época, entretanto, o setor privado começou a desinteressar-se por 

esse tipo de investimento (uma posição um tanto quanto estranha, já que esses poderiam 

reproduzir-se pela especulação imobiliária) e gerou polêmica a questão de que as obras 

de urbanização deveriam ou não ser custeadas pelo Estado. O ano de 1906 marcou o 

início dos declínios dos planos de melhoramentos e embelezamentos por vários 

motivos: os planos eram assumidos pela classe dominante (ou sua facção urbana) do 

país, que consubstanciavam sua proposta para a cidade, eram discutidos, atacados, 

apoiados, contestados e rejeitados, mas nunca ignorados. Esse período de declínio só 

terminou na década de 1940, mas antes disso, em 1930, já teve início um novo período. 

Assim, segundo Villaça (1999), o primeiro período pode ser subdividido em: de 

1875 a 1906 – ascensão dos planos de melhoramentos e embelezamentos e de 1906 a 

1930 – declínio dos mesmos. O período de 1875 a 1930 apresentou a época na qual a 

classe dominante brasileira tinha uma proposta urbana, que era apresentada com 

antecedência e debatida abertamente. 

O Plano de Pereira Passos para o Rio de Janeiro (Embelezamento e Saneamento 

da Cidade, derivado diretamente dos projetos em estilo explicitamente parisiense) 



  
 

representou o ápice desse período. A partir de então as condições de hegemonia da 

classe dominante no trato com o urbano tornou-se cada vez mais difícil. O discurso 

hegemônico procurava formas de, através das transformações sofridas pelo 

planejamento urbano, adaptar seu discurso, no sentido de sempre ter uma versão para 

explicar e justificar o fracasso da classe dominante na solução de problemas que se 

agravavam nas cidades. Mas esse discurso começou a mudar a partir do relatório do 

prefeito de São Paulo, Raymundo Duprat, no biênio 1912 e 1913, em que anunciou 

obras de infra-estrutura que ofuscavam a importância das obras de embelezamento, 

surgindo pela primeira vez a menção a planejamento de longo prazo. Tal relatório 

marcou o início de um novo discurso, que durante a segunda metade do século foi 

utilizado não mais para justificar as obras que eram executadas, mas para tentar ocultá-

las, evitando o anúncio antecipado, e para tentar justificar a falta de propostas para a 

solução de problemas que se agravavam nas cidades. Nele já se insinuava o “caos 

urbano” e a falta de planejamento, especialmente a longo prazo. A missão da classe 

dominante deixou de ser o embelezar, é o que retrata Villaça (1999). 

 

2.2.2 Planos para uma Cidade Eficiente 
“Com o crescimento da riqueza do país, com a concentração e centralização 

crescentes do capital, há a necessidade de obras cada vez mais gigantescas, e as de 

embelezamento dificilmente teriam porte suficiente para consumir recursos 

vultuosos. Passa-se assim da ‘cidade bela’ para a ‘cidade eficiente’, da cidade do 

consumo para a cidade da produção. Em ambas, entretanto, o interesse imobiliário 

estará sempre fortemente presente (VILLAÇA, 1999). 

O autor relata que um dos modelos que passou a ser admirado pelos urbanistas 

brasileiros foi o monumental Regional Survey of New York and Its Environs (1927) que 

trazia como novidade a contratação de um economista para estudar a cidade e seus 

problemas. Tratou-se de uma proposta totalmente revolucionária. Um dos fundamentos 

do plano era uma pesquisa com ênfase nitidamente econômica. 

Mais tarde, copiando o que se fazia no exterior (embora mal copiado), o 

planejamento urbano brasileiro deixou de ser assunto apenas de engenheiros e arquitetos 

e passou a sê-lo também de economistas, de sociólogos, geógrafos, advogados, 

administradores, etc. 

 



  
 

2.2.3 Consciência Popular Urbana no Brasil 
Segundo Villaça (1999), as primeiras décadas do século XX marcaram o 

nascimento da classe operária no Rio de Janeiro e em São Paulo, classe esta que 

condicionou os limites das opções das classes dominantes a partir de 1930. Foi a fase do 

surgimento da consciência popular urbana no Brasil. A década de 1930 marcou uma 

situação peculiar de contraste entre, de um lado, a crescente organização e consciência 

das classes populares urbanas e, de outro, a fragilidade das classes dominantes. O Brasil 

estaria em uma fase na qual nenhum dos grupos econômicos detinha com exclusividade 

o poder político. 
“Nas décadas subseqüentes, a burguesia urbano-industrial assumirá cada vez mais o 

domínio da sociedade brasileira, em substituição a aristocracia rural, mas esse 

domínio, no âmbito urbano, não será tranqüilo como foi a da sua antecessora. Ao 

contrário, aquela classe necessitará sempre de produzir e reproduzir intensamente os 

mecanismos necessários à manutenção de sua dominação. Na esfera do urbano, 

procurará legitimar-se por meio, por exemplo, das políticas habitacionais e do uso 

ideológico do planejamento urbano” (VILLAÇA, 1999). 

O autor declara que os planos elaborados revelavam conteúdos ideológicos, 

apresentados pelas classes dominantes a respeito dos problemas urbanos. Tais planos 

eram elaborados para atender aos interesses dominantes urbanos, não sendo elaborados 

para resolver ou para serem executados, nem para os grandes problemas das massas 

populares urbanas. Tais demandas cresciam e a consciência social se desenvolvia. 

Segundo o mesmo, percebeu-se um declínio na hegemonia da classe dominante 

no âmbito urbano – tendência que esta continuamente conseguiu reverter - a partir do 

momento em que não houve mais como anunciar as obras que seriam feitas, pois estas 

não seriam feitas, e não havia como anunciar as obras que seriam feitas, pois estas não 

eram de interesse popular.  Os planos, como meios de divulgação antecipada de obras, 

tornaram-se inviáveis. Cada vez mais os planos passaram a ser apenas discursos, pois a 

classe dominante não tinha propostas para resolver os problemas que se agravavam. 

E continua, para substituir o planejamento antigo, reformularam-se e ampliaram-

se os conceitos de global e geral, para abranger não só toda a cidade, mas também todos 

os aspectos da cidade e seus problemas. O novo Plano Geral, substituindo os de 

melhoramento e embelezamento, só surgiu em 1930 com os planos de Agache para o 

Rio de Janeiro e o de Prestes Maia para São Paulo. Teve início um novo período, que 



  
 

vai até a década de 1990. É o período do plano intelectual, trazendo a proposição de que 

continha “boas idéias”, tinha base científica e era correto tecnicamente.  

O período de 1930 a 1990 pode ser dividido em três subperíodos: o do 

Urbanismo e do Plano Diretor (1930-1965), o dos Superplanos (1965-1971) e o do 

“Plano sem Mapa” (1971-1992). 

 

2.2.4 O Urbanismo e o Plano Diretor 
 A palavra “urbanismo” veio da França. No Brasil a palavra “planejamento” 

associada ao urbano é mais recente que urbanismo, e sempre teve uma conotação 

associada à ordem, à racionalidade e à eficiência, enquanto urbanismo ainda guardava 

resquícios do “embelezamento” e sempre foi mais associado à arquitetura e à arte 

urbanas. Essa foi a razão pela qual o ensino do urbanismo nasceu no Brasil junto com o 

ensino da arquitetura.  

 Para Villaça (1999), esse foi um período de transição, onde a classe dominante 

encontrou-se perdida, já que havia abandonado o plano antigo e não havia encontrado 

outro para colocá-lo em seu lugar. A expressão “planejamento urbano integrado” ainda 

não havia surgido, mas em 1941 o I Congresso Brasileiro de Urbanismo já trazia aquele 

que viria a ser o seu conteúdo, tratando de diversos tipos de problemas urbanos, longe 

do embelezamento. Começou um período em que lideranças políticas e sociais 

utilizavam um discurso que visava justificar a falta de solução para os chamados 

problemas urbanos. Neste discurso já se falava em “caos urbano”, “crescimento 

descontrolado” e necessidade de “planejamento”. 

 E Villaça (1999) relata os seguintes fatos: 

- Em 1930 foram divulgados planos para as duas maiores cidades do país – 

Agache para a cidade do Rio de Janeiro e Prestes Maia para a cidade de São 

Paulo. Tais planos apresentavam destaque para a infra-estrutura, principalmente 

a de saneamento e a de transportes, mas o embelezamento ainda se encontrava 

presente, principalmente no sistema viário, que também foi pensado em função 

dos transportes. Destacava-se o interesse pelas oportunidades imobiliárias que as 

remodelações urbanas ofereceriam, em especial pelo centro da cidade. No 

entanto, o discurso pretendia abordar a cidade inteira.  A classe dominante, que 

estava silenciosa frente ao urbano, manifestou-se;  



  
 

- Até a passagem do século os planos eram elaborados por funcionários 

municipais, frutos de um rotineiro processo de governo;  

- Os planos Agache e Prestes Maia apresentavam diferenças, sendo o Agache 

considerado mais moderno, assumindo-se mais como um planejamento 

integrado e prenunciando os superplanos dos anos 60. O plano de Prestes Maia 

para São Paulo quis ser um plano global, “moderno”, entretanto para não correr 

o risco de ser um plano ambicioso que acabaria na gaveta levou o nome de 

“Estudo de um Plano de Avenidas”, mas ele abrangeu bem mais do que isso, 

tratando de assuntos de transporte, legislação urbanística, urbanização das 

margens do Tietê, habitação popular e parques – guardando pouco do urbanismo 

embelezador, monumental;  

- Na década de 40, as demais capitais brasileiras também produziram seus planos, 

como foi o caso de Porto Alegre e Salvador;  

- Em 3 de março de 1939 instalou-se a primeira reunião do Conselho do Plano 

Diretor de Porto Alegre. Assim que concluíram os estudos principais relativos 

ao anteprojeto do plano diretor, a prefeitura iniciou a coleta de dados para a 

organização do plano definitivo. Em 1943 foi publicado um “Plano de 

Urbanização” que trazia apenas as realizações do prefeito da época – Loureiro 

da Silva. Entre as poucas propostas estava um projeto de Lei de Urbanismo, que 

servia para ser aplicado em todo território nacional para cidades com mais de 

40.000 habitantes – uma cópia da proposta contida no Plano Agache;  

- Em 1942 um engenheiro foi contratado para elaborar o Plano Urbanístico da 

Cidade de Salvador. Em 1943 foi criado o Escritório do Plano de Urbanismo da 

Cidade de Salvador (EPUCS). Em 1948 foram criados a Comissão do Plano de 

Urbanismo da Cidade de Salvador (CPUCS) e o Conselho de Assistência ao 

Plano da Cidade. O plano do EPUCS nunca foi divulgado, debatido, 

operacionalizado, aprovado ou rejeitado. Esse plano não foi efetivamente 

assumido pelo governo municipal. E assim acontecia, estudos eram feitos, mas 

não saíam dos gabinetes municipais nem eram publicamente assumidos pelos 

governantes. Pouco ou nada foi apresentado à sociedade como proposta urbana 

da classe dominante e assumida pelas administrações municipais, exceção aos 

planos Agache e de Prestes Maia; e 



  
 

- Em 1965 surge um plano ao novo estilo, o de Doxiadis para o Rio de Janeiro, 

marcando o início do superplano tecnocrata que não é assumido pelo 

governante, apesar de ter sido encomendado por ele. 

 Todo o período de 1930 até 1965 foi marcado pela passagem do planejamento 

que era executado para o planejamento-discurso. 

 

2.2.5 O Planejamento Integrado e os Superplanos 
 Villaça (1999) declara que, segundo o Planejamento Integrado, a cidade não 

poderia mais ser vista apenas pelos aspectos físicos, os problemas urbanos não 

poderiam limitar-se ao âmbito da engenharia e da arquitetura. Os planos não poderiam 

mais se limitar a obras de remodelação urbana, eles deveriam ser integrados tanto do 

ponto de vista interdisciplinar como do ponto de vista espacial, integrando a cidade em 

sua região. Mas essa é uma concepção puramente ideológica. 

 O autor continua dizendo que este descolamento, centrado nas idéias de 

globalidade, de sofisticação técnica e de interdisciplinaridade do planejamento atingiu 

seu apogeu com os “superplanos” e se manifestou por meio de: distanciamento 

crescente entre os planos e suas propostas e as possibilidades de suas implementações 

por parte da administração pública, passando a ser elaborado fora das administrações 

municipais e trazendo muitos cálculos, padrões técnicos, modelos a serem seguidos, 

apresentando às vezes muitas leis, e que, para serem lidos, estudados, debatidos por 

parte do funcionalismo público levariam vários meses; conflito com uma administração 

pública crescente cada vez mais setorizada e especializada, assim, quanto mais 

abrangentes ficavam os planos menores eram as possibilidades de se tornarem um 

instrumento adequado para a “integração e coordenação” daquela quantidade crescente 

de órgãos públicos; e confusão existente sobre as incumbências de “aprovação” e 

“execução” do plano, pois o foco dos mesmos tornou-se diverso (até o início do século 

XX a aprovação era entendida como incumbência do executivo, pois os planos eram de 

obras, depois passaram a conter recomendações sobre todos os aspectos da cidade com 

os superplanos. Essas recomendações não eram vinculadas, nem a obras específicas e 

nem a leis). Pregava-se a lei da obediência flexível. Quanto mais complexos e 

abrangentes tornavam-se os planos, mais crescia a variedade de problemas sociais nos 



  
 

quais se envolviam e com isso mais se afastavam dos interesses reais da classe 

dominante e, portanto, das suas possibilidades de aplicação. 

 A história descrita por Villaça (1999) para este período apresenta as seguintes 

constatações:  

- Nas décadas de 1940 e 1950 a classe dos urbanistas cresceu e os institutos de 

engenharia e dos arquitetos bradavam por “planos diretores”, mas os 

administradores e políticos relutavam. Na mesma época o governador do Estado 

da Guanabara contratou um urbanista greco-internacional para elaborar um 

plano – Doxiadis, que concebeu, dirigiu e redigiu o plano em inglês. O plano foi 

entregue quinze dias antes do término do mandato do governador que o 

encomendou. Essa rotina manteve-se nos finais de outras administrações em São 

Paulo. Doxiadis foi o plano que inaugurou a fase dos “superplanos”;  

- As mudanças de nomenclaturas foram significativas. Depois de quase quatro 

anos sem plano foi preciso apresentar algo de novo, pois o plano diretor já 

estava obsoleto, estava desacreditado. Novos nomes foram criados para designar 

novos tipos de planos e evitar vinculação com os antigos. O de São Paulo 

chamou-se “Plano Urbanístico Básico”, ressuscitando um nome antigo, mas 

rejeitando o de plano diretor. O do Rio lançou a palavra “development”. Estes 

planos foram elaborados de maneira diversa dos planos do século anterior. Eram 

elaborados em prefeituras e consolidavam o pensamento dominante em suas 

sucessivas administrações municipais e estaduais;  

- No começo do século XX a administração pública era a grande empregadora de 

engenheiros. As décadas seguintes assistiram ao desenvolvimento da indústria, 

que passou a sustentar um mercado privado de trabalho para os engenheiros, 

passando o setor público a ser visto com desdém e quem nele se empregava era 

visto como fracassado, levando o setor técnico a perder a confiança da 

sociedade. O que antes era atividade de órgãos poderosos, o planejamento passa 

para órgãos menos importantes das administrações municipais e metropolitanas. 

Passa para órgãos de “estudo”; e 

- Durante a década de 1930 entrou para os estudos urbanos formas de 

conhecimentos sistemático da cidade, tendo como finalidade fazer uma previsão 

cientificamente fundamentada sobre as transformações urbanas, para fornecer na 



  
 

prática um conjunto de regras e de normas com as quais a ação controlaria a 

realidade social. Em São Paulo teve início, naquele ano, um fecundo período de 

pesquisas urbanas sobre cortiços. Em 1957 o padre Lebret dirigiu a maior 

pesquisa urbana realizada no país, a Pesquisa da Estrutura Urbana da 

Aglomeração Paulistana. Essa teve o mesmo destino dos planos, a gaveta. 

Pesquisa idêntica foi dirigida por Lebret para Belo Horizonte no final dos anos 

de 1950 e depois outra somente sobre favelas, no Rio de Janeiro. 

 

2.2.6 Plano sem Mapa 
 Segundo Villaça (1999) neste período transcorreram os seguintes fatos:  

- No dia 30 de dezembro de 1971 foi aprovada a Lei n. 7688 que “instituía” o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo 

(PDDI). Novamente a nomenclatura tentou se desvincular do passado. Foi 

elaborado por técnicos da própria prefeitura e não por técnicos alheios à 

administração. Este plano era uma simples lei, sem o volumoso diagnóstico 

técnico. A base de tal plano foi o conhecimento estocado nos órgãos técnicos da 

prefeitura. A maioria dos seus 57 artigos não teve utilidade, embora 

ideologicamente foi-lhe atribuída a importância para o zoneamento global da 

cidade de São Paulo, aprovado no ano seguinte. Há no plano menção a apenas 

um mapa, mas este nunca foi exibido;  

- Em maio de 1977 conclui-se o PUB (Plano Urbanístico Básico) – Rio, elaborado 

por técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento, que apresentou a 

novidade de introduzir uma pequena tentativa de planejamento participativo, 

com pesquisa de opinião pública para identificação de problemas de cada área; e  

- Nos anos de 1970, os planos passaram da complexibilidade, do rebuscamento 

técnico e da sofisticação intelectual para o plano simples, feito pelos próprios 

técnicos municipais, quase sem mapas, sem diagnósticos técnicos ou com 

diagnósticos reduzidos. Seus dispositivos eram um conjunto de generalidades. 

 

2.2.7 Plano Diretor Enquanto Ideologia 
 Como visto, o planejamento urbano alterou-se, esvaziou seu conteúdo e reduziu-

se a mero discurso, alternando assim os conceitos de “plano” e “planejamento”. Passou 



  
 

a ser identificado como uma atividade intelectual de elaborar planos. Este, que deveria 

estar vinculado a políticas públicas e à ação concreta do Estado, fechou-se em si próprio 

e, na maioria das vezes, pretendeu ocultá-las. 

 O planejamento urbano passou a ser uma atividade intelectual pura. Os órgãos 

públicos de planejamento transformaram-se em institutos de pesquisa, desvinculados da 

administração pública. Os planejadores passaram a ser encarados como profissionais 

encarregados apenas de pensar. 

 Uma exceção deve ser feita ao zoneamento, que no Brasil tem sido vivo e 

conseqüente, embora tenha, na quase totalidade dos casos, uma posição elitista. 

 Estudar a ação do Estado no urbano por meio dos planos e por meio do discurso 

dominante sobre planejamento urbano é algo considerado ilusório para Villaça (1999). 

 Ainda segundo o autor, também foi muito diferente desse quadro os planos 

racionais, setoriais e alguns poucos regionais (não os metropolitanos), que foram 

levados a sério por seus elaboradores, correspondendo, na maioria, a intenções reais dos 

governantes, como exemplo o Plano de Metas de Juscelino Kubtschek e o Planasa. Isto 

não aconteceu com os planos urbanos e metropolitanos. 

 Declara Villaça (1999) que durante o período de 1940 a 1950 o planejamento 

urbano brasileiro, na figura do plano diretor, não atingiu os objetivos a que se propôs. A 

maioria dos planos ficou engavetada ou em prateleiras como obras de referência. Os 

poucos resultados que produziram não surtiram grande efeito nos próprios planos e 

menos ainda na vida das cidades a que se referiam.  Os planos de melhoramento e 

embelezamento, que eram executados, foram substituídos por planos que não eram 

executados, sendo atribuído a esse fato o boato sobre a concessão de empréstimos, onde 

se dizia que o município que não tivesse plano não teria direito a empréstimo. Este foi 

um grande equívoco, pois um dispositivo da Lei Orgânica dos Municípios do Estado de 

São Paulo de dezembro de 1971 dizia que o Estado ou município deveria ter seus 

“programas de ação” baseados em um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, 

mas isto não aconteceu em nenhum município paulista e não se tem notícia de negação 

de empréstimo devido a este fator. 

 Para o autor, até a década de 1930 a classe dominante brasileira foi também 

dirigente, no que tocou a esfera urbana. Houve apoio social para as propostas, mesmo 

que de europeização de nossas cidades. Os problemas urbanos, que já começavam a se 



  
 

desenvolver antes desta década, cresceram e agravaram-se (problemas de habitação, 

loteamento clandestino, saneamento e transportes). Não havendo mais condições 

políticas para continuar com os planos de melhoramentos - a burguesia não tendo 

respostas àqueles problemas não possuía mais tanta condição de liderança – e não 

possuindo mais o interesse do capital em obras de embelezamento – passaram a se 

interessar por obras de infra-estrutura, especialmente a viária e as remodelações de 

grande retorno imobiliário – começou a surgir a ideologia da tecnocracia e a de que os 

planos deveriam ser puramente técnicos, conduzidos por comissões isentas da 

“contaminação política”. 

Os problemas sociais que se manifestavam nas cidades se agravavam cada vez 

mais, é o que afirma Villaça (1999). Não podendo dar resposta a eles, a classe 

dominante responde com o Plano Diretor. Desenvolveu-se a idéia dominante de que os 

problemas urbanos derivavam da falta de planejamento de nossas cidades. A idéia de 

“caos urbano” tornou-se um lugar comum, e sua causa era a falta de planejamento. 

Nesse período, o planejamento encontra-se na esfera do discurso do Estado e não na 

esfera política, que corresponderia a real ação do Estado sobre o urbano. E é por estar 

inserido na ideologia dominante sobre os problemas urbanos e suas causas, e sobre a 

isenção e a objetividade da técnica, que o plano diretor sobrevive. Um dos estratagemas 

mais utilizados pela ideologia é a “naturalização dos problemas”. 

O planejamento urbano passou a ser encarado na idéia de plano diretor e passou 

a ser admitido como algo bom, correto e necessário. Adquiriu credibilidade e autonomia 

– urbanistas nas décadas de 1980 e 1990 já não sabiam o que era o plano diretor devido 

a grandes controvérsias, no entanto, a ideologia tratou de fazer com que leigos 

soubessem o que era o plano diretor e lhe atribuíssem poderes verdadeiramente 

mágicos. 

 

2.2.8 Nova Etapa da Consciência Popular 
 Os anos de 1970 marcaram uma nova etapa na consciência popular urbana no 

Brasil, com o fortalecimento dos movimentos populares, afirma Villaça (1999). Nos 

anos de 1980, estimulados pela possibilidade, embora pequena, de influenciar na 

elaboração da Constituição do País, esses movimentos cresceram muito em organização, 

adesão e atuação. Assim, ao final dos anos de 1980, seis entidades nacionais e várias 



  
 

regionais encaminharam ao Congresso Nacional uma proposta de emenda popular à 

Constituição, com 160 mil assinaturas, contendo reivindicações das massas urbanas 

quanto a questões fundamentais, como a propriedade imobiliária urbana, habitação, 

transportes e gestão urbana. Consolidava-se o Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana. 

 Para Villaça (1999), as políticas públicas reais nas esferas imobiliária e fundiária 

não passavam por planos diretores, mas vinham se manifestando nas políticas 

habitacionais e da legislação urbanística, o que conduziu a uma dualidade nas cidades, 

de um lado uma cidade legal, equipada e moderna, e, de outro uma clandestina, 

miserável e atrasada. Porém, a Constituição apresentou algum avanço ao conter a 

possibilidade de o plano diretor ser o instrumento que define se a propriedade urbana 

está ou não cumprindo sua função social. As dificuldades estão nos obstáculos que a 

mesma Constituição antepõe à aplicação de sanções aos proprietários que não derem 

destinação social a suas propriedades, no entanto, mesmo com esses obstáculos a Lei 

que usaria o instrumento de aplicação de tais dispositivos – Estatuto da Cidade – não foi 

regulamentada para aplicação na maioria dos municípios brasileiros. 

 Cumprindo uma determinação da Constituição de 1988, várias cidades 

brasileiras voltaram a elaborar planos diretores no início dos anos 1990. Algumas 

cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre aproveitaram 

para procurar politizar o plano diretor, tentando introduzir nele temas da reforma urbana 

e dispositivos que atendiam aos princípios de justiça social no âmbito urbano e que não 

eram impedidos pela Constituição Federal, como o chamado “solo criado” (coeficiente 

único e igual para toda a cidade). Outros dispositivos eram a regularização fundiária e a 

urbanização de favelas e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

 A década de 1990 foi selecionada como o fim do período na história do 

planejamento urbano brasileiro porque marca o início do seu processo de politização, 

fruto do avanço da consciência e organização populares. 

 Segundo Villaça (1999), no que diz respeito à metodologia, o diagnóstico 

técnico como revelador de problemas tem sido recusado, pois a população está cansada 

de saber quais são seus problemas. Os problemas a serem acatados num plano diretor, 

bem como suas prioridades são de ordem política e não técnica; questões que devem 

estar nas plataformas dos movimentos populares e dos partidos políticos. O diagnóstico 



  
 

técnico serve, muitas vezes, para dimensionar, escalonar e viabilizar as propostas e 

nunca para revelar os problemas. 

 E continua o autor declarando que, quanto ao conteúdo, embora persista a idéia 

de se colocar tudo no plano diretor, a tendência é destacar os aspectos que são da 

competência municipal, particularmente os que dizem respeito à produção do espaço 

urbano. Rejeita-se a suposta missão do plano de “integração” ou “coordenação”, pois 

tais funções são do executivo que efetivamente assuma um plano com tais funções. Ao 

plano diretor não cabe traçar propostas de desenvolvimento regional que fujam à sua 

alçada. Também não é local para as cidades tratarem de temas/problemas como crise do 

capitalismo ou globalização contemporânea. Ele não é uma peça puramente científica e 

técnica, mas uma peça política. Seu poder é nulo se o próprio governante não der 

credibilidade ao plano. 

 As propostas urbanísticas, em geral, têm implicações econômicas e financeiras, 

no entanto, devido às limitações do governo, as de desenvolvimento econômico são de 

alcance restrito no plano diretor. Mas, no setor imobiliário o governo municipal tem 

condições de interferir, particularmente, na distribuição da riqueza nele gerada. Contra 

essa orientação insurgem os interesses imobiliários. 

 No início dos anos de 1990 vários planos diretores, para importantes cidades do 

país, não conseguiram mobilizar os movimentos populares urbanos, uma vez que se 

tornou para eles um instrumento desgastado. Foram os aspectos urbanísticos – 

referentes ao uso e ocupação do solo – que mais geraram polêmica, mobilizaram as 

forças do atraso, impediram a aprovação de vários planos diretores ou esterilizaram a 

ação dos que foram aprovados. Finalmente, vieram à luz os interesses vinculados ao 

espaço urbano (VILLAÇA, 1999). 

2.3 Instrumentos do Planejamento Urbano no Século XXI 
Ao iniciar o século XXI, inúmeros são os meios existentes que visam, de forma 

globalizante ou não, auxiliar o planejamento urbano de uma cidade: o Plano Diretor – 

em nova roupagem3 da que lhe foi atribuída quando da sua concepção, a Lei de 

Perímetro Urbano, a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei de Zoneamento, a Legislação 

sobre Áreas de Interesse Especial, a Legislação sobre Áreas de Interesse Social, o 

                                                           
3 O termo nova roupagem designa que a nomenclatura “Plano Diretor”, que se difundiu no Brasil a partir 
da década de 40, foi substituído por outros nomes a partir da década de 60, até que em 1980 o termo foi 
ressuscitado pela Constituição Federal, modificando o conteúdo desse vocábulo. 



  
 

Código de Obras, o Código de Posturas, o Código de Vigilância Sanitária, a Lei do Solo 

Criado, o IPTU Progressivo, a Operação Interligada, as Operações Urbanas, a 

Transferência de Potencial Construtivo, o Plano Estratégico, o Plano de Governo, o 

Plano Plurianual de Investimentos (PA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei de Orçamento Anual (LOA). 

Cada um deles possui suas particularidades, ora servindo para regulamentar o 

uso do espaço urbano, ora criando formas de planejar e controlar o uso do dinheiro 

público, ora desejando promover igualdade social, ora visando a integração regional ou 

a  regulação do processo  de conurbação, ora propondo ações corretivas no espaço físico 

urbano, entre outros. 

No entanto, municípios brasileiros deixam de utilizar alguns destes instrumentos, 

ou o utilizam parcialmente, dados os interesses políticos e os fins almejados por cada 

administração municipal; ou até mesmo por desconhecerem a existência e/ou finalidade 

de alguns deles. 

 Atualmente, ao tratar sobre o planejamento urbano de uma grande cidade (mais 

de 20.000 habitantes), a assimilação com Plano Diretor é inevitável, característica 

reforçada com a Constituição de 1988, que o tornou obrigatório. Os demais 

instrumentos, geralmente, ajudam a regulamentá-lo ou  reforçá-lo ou mesmo 

complementá-lo. 

No entanto, ao tratar de Planejamento Estratégico, existe uma certa “confusão” 

no que se refere às diferenças que existem entre os dois instrumentos. 

Como o planejamento estratégico é um instrumento contemporâneo – difundido 

no Brasil a partir da década de 90 - e o Plano Diretor um instrumento que pode ser 

considerado histórico – pois se difundiu no Brasil desde a década de 40 -, alguns 

aspectos devem ser destacados. 
Segundo Lopes (1998), “as diferenças existentes entre Plano Diretor e Planejamento 

Estratégico são: o primeiro visa ordenar o espaço urbano, sendo um plano para 

regulamentar a ação, com caráter normativo, de responsabilidade da administração 

pública (com exigência de participação popular em momento posterior à sua 

elaboração) e com fins de determinação dos usos do solo no seu conjunto, 

determinando com precisão as atuações públicas; já o segundo apresenta-se como 

um plano de ação, sendo um plano integral, com apenas alguns objetivos de uso do 

solo, construído através de compromissos e acordos, tendo o consenso e a 

participação popular em todas as suas fases, priorizando sempre a elaboração de 



  
 

projetos com visão de futuro e não possuindo caráter normativo. Mas, a diferença 

principal está no insumo de concepção dos mesmos: enquanto o Plano Diretor utiliza 

estudos territoriais e meios físicos, o Planejamento Estratégico utiliza análises 

qualitativas e fatores críticos.” 

Todo o histórico da urbanização do Brasil denota a incapacidade dos planos e 

instrumentos, que foram sendo criados ao longo do tempo, de resolver as questões 

relativas ao ambiente urbano. O volume de problemas relacionados à infra-estrutura e 

desenvolvimento econômico-social cresceram e ainda continuam a crescer em ritmo 

muito mais acelerado que as propostas de resolução ou intermediação dos mesmos. 

 Nota-se, na maior parte dos planos, o interesse de alguns (os abastados) 

direcionando e traçando propostas para resolver os problemas de todos (o “povão”). A 

construção de ideologias e até mesmo de utopias representam a base de planos que 

visam camuflar os reais interesses do capital sobre a cidade. 

 Assim, qualquer instrumento de planejamento urbano municipal que se utilize 

deve, antes de tudo, evitar os erros do passado e buscar soluções que priorizem o 

interesse da maioria de sua população. Também se faz necessário que o mesmo não seja 

apenas ideológico, mas passível de ser realizado, buscando em seu histórico apenas as 

experiências positivas. Qualquer fórmula que se proponha ainda demorará muitos anos 

para surtir efeito, mas “nunca é tarde para começar”. 

  

 

 

 

3. IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO 
 

A globalização, a partir da década de 90, trouxe consigo perspectivas de 

progresso. Capital, bens, serviços, tecnologia, informação e conhecimento circulam no 

espaço global. Esse processo traz alguns fenômenos: os fluxos de riqueza caminham em 

velocidades assustadoras e com alcance global, a comunicação e a informação são 

instantâneas em nível mundial, a mídia molda uma cultura uniforme, a produção se 

divide internacionalmente – podendo escolher as melhores localizações de instalação 

das empresas de acordo com o que for mais econômico e vantajoso -, e há grande 

competição capitalista. Mas, esse desenvolvimento não ocorre de forma homogênea 



  
 

devido à exclusão de grande parcela do território que não se encaixam nos padrões pré-

estabelecidos. 

Diante desse quadro, as cidades, apesar de estarem se beneficiando dessas novas 

oportunidades, tornam-se receptoras de problemas (o aumento dramático das 

desigualdades entre países ricos e pobres e, no interior de cada país, entre ricos e pobres, 

a “sobrepopulação”, a catástrofe ambiental, os conflitos étnicos, a migração 

internacional massiva, a emergência de novos Estados e a falência ou implosão de 

outros, a proliferação de guerras civis, o crime globalmente organizado) e contradições 

(exclusões e inclusões, riqueza e pobreza, cultura e ignorância, organização e caos, 

participação e irrelevância, segurança e violência) por ele gerados.  
Segundo Sousa Santos (2002), “à medida que a globalização se transforma num 

campo de contestação social e política, configuram-se novos impactos dela 

resultantes. Se para alguns ela continua a ser considerada como o grande triunfo da 

racionalidade, da inovação e da liberdade capaz de produzir progresso infinito e 

abundância ilimitada, para outros ela é anátema já que no seu bojo transporta a 

miséria, a marginalização e a exclusão da grande maioria da população mundial, 

enquanto a retórica do progresso e da abundância se torna em realidade apenas para 

um clube cada vez mais pequeno de privilegiados”. 

Já Lopes (1998) defende que “o processo de globalização, conduzindo a organização 

da sociedade em rede, cria um novo espaço de competitividade; e que a capacidade 

de integração do local no global passa a ser um novo condicionante do processo 

econômico, ou seja, as cidades não podem mais ser “acidentais”, mas pensadas e 

planejadas de forma que se adaptem ao processo de globalização”. 

Vista por outro ângulo, as propostas são de que as políticas locais devem atentar-

se para a “inclusão” no mundo globalizado. Aparentemente transparente e sem 

complexidade, a idéia de globalização obscurece o que se passa no mundo. Obscurece 

quando vista de outra perspectiva, considerando dispositivos ideológicos e políticos 

dotados de intencionalidades específicas.  

Assim, a globalização não pode ser tomada apenas como um processo 

espontâneo, automático, e irreversível que se intensifica e avança segundo uma lógica e 

uma dinâmica própria suficientemente forte para se impor a uma localidade. Ela resulta, 

de fato, de um conjunto de decisões políticas identificadas. A globalização hegemônica 

é um produto de decisões dos Estados nacionais. O que ocorre é que alguns Estados não 

têm tido alternativa para decidirem de modo diferente, consequentemente, as cidades 



  
 

que neles se situam tentam preparar-se para sobreviver a tal condição, o que é o caso do 

Brasil, país que não possui estabilidade econômica, infra-estrutura adequada à demanda 

de sua população e que sofre com a hegemonia ditada pelos países denominados de 

“primeiro mundo”.  

Por isto, alguma das cidades brasileiras têm buscado na globalização 

oportunidades de usufruírem dos benefícios que a mesma pode trazer ao invés de ficar 

esperando as conseqüências negativas que esta traz às localidades despreparadas, 

desprovidas dos insumos que nela circulam. 

 

3.1 Globalização x Urbanização 
Segundo Geiger (apud GONÇALVES, 1995), “a cidade é um objeto conceitual, 

abstrato, embora construído sobre uma base material formada por edificações, 

arruamentos, monumentos, etc. A cada momento histórico, o conceito requer que 

esta base material apresente uma nova dimensão e que existam relações sociais 

específicas no interior deste espaço construído[...]. Do mesmo modo, as adjetivações 

das cidades também mudam, de acordo com conceitos que tomem em consideração 

mudanças de relações no interior e entre os aglomerados, sob o efeito das 

transformações mundiais”.  

É a afirmação da intervenção que uma localidade sofre pelo meio circuncidante, 

onde o conceito de urbanização está diretamente relacionado a todas as intervenções e 

acontecimentos externos ao limite geográfico de um município, sofrendo diretamente os 

impactos trazidos pela globalização. 
Souza (apud GONÇLAVES, 1995) propõe que a urbanização e o urbano devem ser 

vistos sob a ótica da divisão social e territorial do trabalho. “Ser urbano, hoje, não 

significa necessariamente viver no espaço físico da cidade. A questão urbana é uma 

magnitude diferente. Ela ultrapassa as fronteiras físicas da cidade[...]. Os processos 

atuais de desenvolvimento das relações sociais são caracterizados pela globalização 

– conseqüência direta do desenvolvimento científico e tecnológico, atributo 

essencial desse período da história da humanidade”. 

Para estes autores o urbano não é apenas o físico incorporado ao mundo, mas um 

processo que pelos motivos apresentados, acaba por inserir-se no quadro da 

globalização. Salientam que esse processo traz efetivas e progressivas mudanças, muitas 

de forma brutal, na vida humana. Já os autores que seguem, apresentam suas 

interpretações sobre alguns aspectos que a globalização pode gerar, culminando na nova 

condição imposta ao espaço urbano de uma localidade. 



  
 

Para Maricato (2001), “a globalização, entendida como mais uma expansão e 

aprofundamento da monetarização das relações sociais, acarretou o declínio e a 

fragmentação da classe operária, devido, especialmente, à incorporação da 

Revolução Tecnológica na produção, no final do século XX. O impacto dos ajustes 

ou desajustes exigidos pela nova ordem admite a exclusão do mercado de parcela da 

sociedade, ou seja, o novo mercado unificado e internacionalizado torna descartáveis 

milhões de trabalhadores e consumidores, o que implica também no desmonte da 

cidadania burguesa, esfera legitimada da expressão política. A deslegitimação da 

cidadania burguesa implica na crise da democracia representativa”. 

 

Ribeiro e Santos (1994) consideram que “o futuro das cidades brasileiras vai 

depender dos desdobramentos da crise economia por que passa a sociedade 

brasileira A globalização e a reestruturação em curso no cenário internacional 

implicam mudanças nos paradigmas de gestão das cidades, passando-se a exigir 

eficiência, produtividade e focalização das políticas urbanas. A adaptação de cada 

cidade a esse novo modelo de gestão vai depender da várias características e 

condicionantes, entre as quais aquelas decorrentes do sistema político local[...] Nada 

indica que tais mudanças signifiquem melhoria da qualidade de vida e maior justiça 

social. O desafio está em buscar modelos de políticas que combinem as novas 

exigências da economia urbana globalizada a regulação pública da produção da 

cidade e o enfrentamento do quadro de exclusão social”. 

Se em nível nacional, diante do processo de globalização, assiste-se à crescente 

incapacidade do governo federal em formular políticas públicas, em nível local, 

observa-se, em muitos municípios, a adoção de programas reformistas, baseados na 

gestão democrática da cidade. Para esta questão os autores estudados advertem sobre a 

inexistência de um modelo majoritário, que impõe uma única via de reestruturação 

produtiva para cada cidade e para cada país. 

A conclusão a que se chega é de que a globalização não é algo natural e 

espontâneo, mas fruto de intencionalidades dos Estados dominantes. O que ocorre é que 

os Estados dominados, sem planos para reverter este quadro, repassam aos seus 

municípios a tarefa de encontrarem instrumentos de planejamento urbano que os faça 

integrar-se nessa rede, já que o planejamento urbano não acontece apenas dentro dos 

limites geográficos de uma cidade. 

Aos administradores municipais, juntamente com seus atores sociais, cabe a 

missão de planejar a cidade de modo que se integre no espaço produtivo e econômico 

global, mas que ao mesmo tempo ocorra de forma mais homogênea possível na 



  
 

localidade em que se planeja, com democracia representativa. O Planejamento 

estratégico tem se apresentado, no Brasil, como uma prática crescente na busca dessa 

intenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

4.1 Origens e Definições Gerais de Planejamento Estratégico 
 O estudo da administração estratégica surgiu durante os anos 50, quando escolas 

de administração norte-americanas reconheceram a necessidade de instituí-la como 

disciplina mestra nos currículos de estudantes de administração e afins, levando o nome 

de “Política de Negócios”. Visava a uma administração onde se capitaliza os pontos 

fortes de uma organização, enquanto reduzia a ênfase em seus pontos fracos, em relação 

às oportunidades e ameaças apresentadas pelo ambiente externo da organização. Com o 

tempo esta disciplina passou a incluir análises mais formais do macroambiente da 

organização, do ambiente setorial, da missão, dos objetivos gerais, da formulação de 

estratégias e do controle estratégico. Essa concepção estendida passou a nomear a 



  
 

disciplina como “Administração Estratégica” (ANSOFF, 1990). 

No contexto do ambiente empresarial, a administração estratégica passou a ser 

utilizada como um processo contínuo, em que são declaradas missão, políticas, 

estratégias e metas, estabelece-se uma estrutura e elaboram-se os planos, compondo o 

denominado “Planejamento Estratégico”. 

A estratégia, em si, tem sua origem em ações militares em tempos de guerra, 

onde se estudava a melhor forma de combater e defender-se do inimigo. A partir daí seu 

uso foi ampliado para vários campos. 

O uso no ambiente empresarial foi e é o de maior expressão, mas outros campos 

também a utilizam, inclusive para ação política - acredita-se que Maquiável tenha sido o 

primeiro pensador a ampliar o uso da estratégia à ação política. 

Uma definição contemporânea de estratégia é dada por Porter (1999): “Estratégia 

é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de 

atividades. Se houvesse uma única posição ideal, não havia necessidade de estratégia.... 

A essência do posicionamento estratégico consiste em escolher atividades diferentes 

daquelas dos rivais”. 

Vários modelos foram desenvolvidos, durante os anos, na tentativa de melhor 

aplicação do conceito de planejamento estratégico, sendo alguns deles o Modelo de 

Harvard, o Sistema de Planejamento Estratégico, A Administração de Participantes, a 

Análise Competitiva e Administração de Questões Estratégicas, sendo apresentadas nos 

próximos parágrafos as definições transcritas por Lopes (1998). 

O Modelo de Harvard buscou definir as fortalezas e fraquezas internas de uma 

organização frente às ameaças e oportunidades externas, levando em consideração o 

valor de sua administração e as responsabilidades sociais. A concordância da 

administração é condição básica para a implementação das estratégias. Estas são 

definidas com o objetivo de construir a partir das fortalezas, obter vantagens em função 

das oportunidades e sobrepujar ou minimizar as fraquezas e ameaças. Esse sistema 

constitui a base da grande maioria dos sistemas de planejamento estratégico. 

O Sistema de Planejamento Estratégico teve como objetivo principal a 

coordenação dos vários níveis e funções estratégicas de uma organização em um projeto 

global. Considera quatro pontos principais que são a missão, onde queremos ir; as 

estratégias, como chegar lá; o orçamento, o que podemos fazer; e o controle, como 



  
 

medir o andamento do processo. A dificuldade gerada por ser muito compreensivo e 

detalhado torna muitas vezes difícil manter o foco necessário a um planejamento 

estratégico bem-sucedido, principalmente no caso de organizações grandes e 

complexas. 

A Administração de Participantes concentrou-se no esforço de relacionar o 

processo de planejamento estratégico ao entendimento e concordância dos participantes 

internos e externos de uma organização. Um participante é definido como qualquer 

grupo ou indivíduo que é afetado ou pode afetar o futuro de uma organização. Pode-se 

dizer que é um modelo de Prática Comunicativa considerado a vanguarda dos sistemas 

de planejamento. A correta identificação dos participantes e a metodologia de 

construção de consensos são os elementos importantes de sua implementação. 

A Análise Competitiva ganhou enorme importância em um mundo globalizado 

em que o universo de competitividade tornou-se mais amplo e complexo. Parte do 

princípio de que o planejamento estratégico deve levar em consideração a força dos 

clientes e dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos ou de novos concorrentes, 

o nível de competição e as barreiras de entrada e saída. Não é um sistema compreensivo 

de planejamento, mas é um instrumento importante para ser usado em muitas de suas 

etapas. 

A Administração de Questões Estratégicas está relacionada à construção de 

cenários futuros, sendo um passo importante que leva à definição da prioridade das 

questões estratégicas. 

Os vários modelos propostos denotam a necessidade de não seguir um único 

deles, pois a realidade de cada organização é diferente, podendo utilizar várias 

metodologias que possam ser unificadas, complementadas ou extinguidas, conforme a 

necessidade. 

Segundo Lopes (1998) “o termo planejamento estratégico tem sido utilizado há 

vários séculos como forma de disciplinar, organizar algo e atingir-se um objetivo”. 
Cobra (1986) afirma que “o Planejamento Estratégico permite às organizações 

reagirem rapidamente às turbulências do meio ambiente e a explorar melhor as 

oportunidades de mercado e também a desenvolver novas técnicas de administração. 

O planejamento estratégico apresenta-se como uma chave para a sobrevivência, 

lucro e tomada de decisão e para evitar erros”.  



  
 

Há ainda algumas visões alternativas da estratégia propostas por Porter (1999), 

conforme quadro 3 a seguir. 

 
O Modelo Estratégico Implícito da Década 

Passada 

A Vantagem Competitiva Sustentável 

Uma posição competitiva ideal no setor Posição competitiva única para a empresa 

Benchmarking de todas as atividades e 

consecução da melhor prática 

Atividades sob medida para a estratégia 

Terceirização e parcerias agressivas para ganhar 

eficiência 

Opções excludentes e escolhas nítidas, em 

comparação com os concorrentes 

As vantagens se fundamentam em alguns fatores 

críticos do sucesso, nos recursos básicos e nas 

competências essenciais 

A vantagem competitiva deriva da 

compatibilidade entre as atividades 

Respostas flexíveis e rápidas a todas as 

mudanças competitivas e de mercado 

A sustentabilidade emana do sistema de 

atividades, e não das partes 

 A eficácia operacional é um pressuposto 

   Quadro 3: Visões Alternativas de Estratégia 
   Fonte: Porter (1999) 

 

Alguns autores conceituam planejamento estratégico de variadas formas, mas 

todas com focos semelhantes. As proposições encontram-se no quadro 4 a seguir. 

 

 

 
Autor Definição 

Motta (1992) “O planejamento estratégico é um processo contínuo e sistemático de 

antecipar mudanças futuras, tirando vantagem das oportunidades que 

surgem, examinando os pontos fortes e fracos da organização, 

estabelecendo e corrigindo cursos de ação em longo prazo. Portanto é 

essencialmente um processo gerencial, que se concentra nos níveis 

hierárquicos mais elevados da organização e que não pode ser concebido 

como atividade clássica de planejamento, delegável a comissões de grupos 

de planejamento”. 

Oliveira (1995) “O planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser Seguida pela organização, visando maior grau de 

interação com o ambiente”. 

Johnson (1996) “O planejamento estratégico pode ser considerado como um instrumento de 



  
 

suporte conceitual e metodológico na condução do processo de mudanças”. 

Fischmann (1995) “O planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, através de 

análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas 

oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e fracos para o 

cumprimento da sua missão e, através desta consciência, estabelece o 

propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as 

oportunidades e evitar riscos”.  

Vasconcellos Filho 

(1979) 

“O planejamento estratégico é o único método para analisar complexidades 

do ambiente externo da organização e preparar medidas eficazes para 

controlar ameaças, inovações tecnológicas e táticas de sobrevivência 

perante o dinâmico desenvolvimento tecnológico e o processo de 

obsolência”. 

  Quadro 4 - Definições de Planejamento Estratégico 
  Fonte: reunião de dados através de pesquisa secundária (julho de 2003) 

 

Para formular o planejamento estratégico, a organização deve, além de avaliar 

sua interação com o meio ambiente, analisar as oportunidades de forma que aloque 

recursos para aproveitar todas as potencialidades existentes.  E deve procurar neutralizar 

seus pontos fracos. Importa também definir seu escopo e sua missão, seus objetivos e 

metas e suas políticas, procurando integrar as várias áreas da organização dentro de um 

objetivo global, de maneira que o todo seja maior que a soma das partes. Deve ainda 

definir suas prioridades estratégicas em função dos recursos disponíveis e de sua 

estrutura organizacional vigente. (COBRA, 1986). 

Pode-se constatar que os modelos de planejamento estratégico desenvolvidos 

durantes os anos, para serem aplicados em empresas ou organizações, foram somando 

intenções e metodologias, ajudando a compor as definições propostas. Em geral trazem 

termos e objetivos semelhantes, ou seja, o planejamento estratégico requer planejar a 

empresa ou organização de maneira estratégica, com visão de futuro, levando em 

consideração o ambiente interno e o externo, para atingir um fim desejado. 

Como instrumento condutor da administração, o planejamento estratégico tem se 

apresentado como uma excelente “arma” de competitividade e sucesso de 

organizações/empresas. Seu uso na administração de cidades ainda é questionado, pois 

uma cidade não possui a mesma lógica e formatação de uma empresa – interesses, 

atores, objetivos, valores e outros possuem diferenças -, no entanto, a transposição do 



  
 

uso de tal metodologia, das empresas para os municípios, tem se apresentado como algo 

possível. 

 

4.2 Disseminação do Planejamento Estratégico no Âmbito Urbano 
Segundo Martins (2003), “as estratégias que vêm sendo adotadas pelas cidades, no 

plano da política urbana, assumem formas designadas, entre outras, por ‘City 

Marketing’, ‘Empreendedorismo’ e por ‘Planejamento Estratégico’. Esse último 

consolidou-se como método a partir da experiência de Barcelona, na Espanha, onde, 

antes de ser apenas um programa de promoção urbana, representou expressão e 

elemento simbólico do nacionalismo catalão, socialmente construído durante muitos 

anos. Foi, no entanto, enquanto produto acabado e sem mediações, difundido pelo 

mundo, por meio de consultoria, como panacéia da inserção urbana nas novas 

condições econômicas e políticas”. 

O conceito de Planejamento Estratégico, de origem na prática militar, foi 

assimilado como técnica gerencial - instrumento analítico e decisório – pelo meio 

empresarial a partir de meados do século XX. Posteriormente seu uso se estendeu à 

gestão pública e, desde os anos 80, passou a ser aplicado também no campo do 

planejamento e da gestão urbana, com objetivo de reverter o quadro de declínio, 

degradação e desemprego decorrente das transformações econômicas e sociais das 

últimas décadas.  

A primeira cidade a elaborar um plano do tipo que se poderia designar por 

“estratégico” foi São Francisco, nos Estados Unidos, em 1982. Ao longo dos anos 80 o 

conceito se disseminou por outras cidades americanas, como Detroit e Nova York, entre 

outras. Na Europa, às iniciativas mais pulverizadas, de desregulamentação do 

planejamento em favor das exigências do mercado, iniciadas no período Thatcher ao 

final da década de 70, segue-se a experiência da Holanda que, na segunda metade da 

década de 80, adota uma estratégia regional de especialização do desenvolvimento de 

suas principais cidades, em que Rotterdam é o exemplo mais particularmente evidente 

(LOPES, 1998). 

A partir da experiência de Barcelona, em torno dos jogos olímpicos de 1992, o 

conceito de Planejamento Estratégico de Cidade se consolidou e foi exportado também 

para a América Latina através de consultoria, servindo de referência direta a diversas 

cidades, entre elas Córdoba, Buenos Aires e Rio de Janeiro. 



  
 

Destaca-se que, enquanto idéia original e importada o Planejamento Estratégico 

de Cidades visava planejar o município sob a ótica do mercado, da atratividade e 

crescimento econômico, mas - como todo instrumento ou teoria que se propõe - criou 

conotação e desenvolveu metodologias diferenciadas e/ou adaptadas para a realidade 

brasileira. 

Atualmente no Brasil, informações oficiais do IBGE (dados de 2003) declaram 

que 233 municípios informam fazer uso do planejamento estratégico como instrumento 

do planejamento urbano. Cabe ressaltar que tais informações foram colhidas 

diretamente junto aos municípios, através de um representante indicado pela prefeitura 

para responder as perguntas. No formulário4 uma das perguntas feitas era a seguinte: Há 

Planejamento Estratégico do Município? Onde seguia a definição: instrumento de 

planejamento governamental que visa a estabelecer estratégias de desenvolvimento 

sócio-econômico sustentado para o município. 

Assim, alguns municípios responderam negativamente a esta questão, mas 

divulgam fazer uso desse instrumento, como exemplo o município de Santo André-SP, 

de Fortaleza- CE e de Belém-PA. 

Os dados do quadro e dos gráficos a seguir demonstram a caracterização do uso 

do Planejamento Estratégico pelos municípios brasileiros. 

 

 

 

Classes de tamanho da população dos 

municípios, Grandes Regiões e 

Unidades da Federação 

 

Plano estratégico 

         Sim                Não 

Total 233 5.326 

Classes de tamanho da população   

Até 5.000 hab. 16 1.355 

De 5.001 a 20.000 hab. 90 2.597 

De 20.001 a 100.000 hab. 88 1.187 

De 100 001 a 500 000 hab. 30 164 

Mais de 500.000 hab. 9 23 

                                                           
4 Este formulário foi enviado pelo IBGE a todas as prefeituras municipais do Brasil visando colher 
informações sobre a administração municipal, a chamada pesquisa “MUNIC”. 



  
 

Grandes Regiões e Unidades da Federação   

Norte 24 425 

Rondônia 0 52 

Acre 1 21 

Amazonas 8 54 

Roraima 1 14 

Pará 9 134 

Amapá 2 14 

Tocantins 3 136 

Nordeste 95 1 .697 

Maranhão 18 199 

Piauí 3 219 

Ceará 24 160 

Rio Grande do Norte 13 154 

Paraíba 2 221 

Pernambuco 12 173 

Alagoas 9 93 

Sergipe 2 73 

Bahia 12 405 

Sudeste 49 1.619 

Minas Gerais 16 837 

Espírito Santo 5 73 

Rio de Janeiro 14 78 

Classes de tamanho da população dos 

municípios, Grandes Regiões e 

Unidades da Federação 

 

Plano estratégico 

         Sim                Não 

São Paulo 14 631 

Sul 50 1.137 

Paraná 20 379 

Santa Catarina 15 277 

Rio Grande do Sul 15 481 

Centro-Oeste 15 448 

Mato Grosso do Sul 5 72 

Mato Grosso 2 137 

continua 



  
 

Goiás 8 238 

Distrito Federal 0 1 

Quadro 5 – Uso de Planejamento Estratégico no Brasil 
Fonte: IBGE,  Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2001. 
Nota: Considera-se atualizado o Plano que entrou em vigor em 1º  de janeiro de 2001 até a 
data da coleta das informações nas prefeituras. 

 

Gráfico 2 – Abrangência do Planejamento Estratégico, segundo população 
Fonte: IBGE,  Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2001. 
 

 Apesar de sua importância estratégica, a existência deste tipo de planejamento 

nos municípios brasileiros ainda é pouca, fazendo-se presente no Brasil em apenas 4,2% 

dos mesmos. A existência desse instrumento cresce conforme o porte populacional dos 

municípios, sendo o maior número da população abrangida pelos municípios que 

possuem entre 5.000 e 100.000 habitantes (são 178 municípios que utilizam o 

Planejamento Estratégico). No entanto, é entre os municípios com mais de 500.000 

habitantes que está o maior índice de uso desse instrumento de planejamento urbano 

(dos 34 municípios com esta faixa de população, 9 utilizam Planejamento Estratégico). 
Gráfico 3 – Abrangência do Planejamento Estratégico, segundo região 
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Fonte: IBGE,  Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 
Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2001. 

 
No âmbito regional, o índice de uso do Planejamento Estratégico, com relação ao 

total de municípios que a região possui, não varia muito, estando na faixa que vai de 

3,24% (região Centro-oeste) a 5,35% (região Norte). Já a distribuição de uso do 

planejamento estratégico pelas regiões brasileiras apresenta grandes oscilações, detendo 

o Nordeste o maior número de municípios com planejamento estratégico (40,77% do 

total brasileiro) e a região centro-oeste o menor (6,44%). 

Tratando-se das Unidades da Federação, os destaques ficam por conta do Rio de 

Janeiro (15,2%) e do Ceará (13%) que detém as maiores proporções de municípios com 

Planejamento Estratégico, contrapondo com outras Unidades da Federação que não 

chegam a atingir 5% de seus municípios com uso deste instrumento, sendo eles: 

Rondônia (0%), Acre (4,55%), Tocantins (2,16%), Piauí (1,35%), Paraíba (0,89%), 

Sergipe (2,67%), Bahia (2,88%), Minas Gerais (1,87%), São Paulo (2,17%), Rio Grande 

do Sul (3,02%), Mato Grosso (1,44%), Goiás (3,25%) e Distrito Federal (0%). 

O quadro completo com a relação dos 233 municípios brasileiros que possuem 

planejamento estratégico encontra-se no Anexo D deste material. 

Verificou-se, ainda, nesta pesquisa se poderia haver algum tipo de correlação 

entre a adoção do Planejamento Estratégico, como instrumento do planejamento urbano, 

com a postura de algum partido político em sua forma de governar,  já que este 

instrumento não tem força de lei, tratando-se de uma forma de politização no 

planejamento urbano. O levantamento foi feito de acordo com o partido político ao qual 

estava filiado o prefeito que o conduziu e o implementou em seu município. 
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Gráfico 4 – Quantidade de Municípios que possuem Planejamento Estratégico, por filiação 
partidária do prefeito 
Fonte: IBGE,  Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2001. 

 

Verifica-se que a prática do Planejamento Estratégico é mais acentuada nas 

prefeituras governadas pelos partidos políticos PMDB, PSDB, PFL, PPB e PTB. Esse 

resultado é proporcional ao número de prefeituras que estes partidos detêm no Brasil, 

que segundo dados do IBGE (2003) juntos somam 75% das prefeituras brasileiras 

(PMDB = 22%, PSDB = 19%, PFL = 18%, PPB = 11%, PTB = 5%). No entanto, a 

prática do mesmo também é comum em outros 5 partidos políticos de expressão no 

Brasil (PL = 4%, PDT = 4%, PT = 3%, PPS = 3% e PSD = 2% de administrações 

municipais no país), o que indica que o uso do Planejamento Estratégico não faz parte 

de uma postura partidária. 

 

4.3 Experiências de Uso do Planejamento Estratégico 
Visando identificar definições e metodologias propostas por alguns dos 

municípios que fazem uso do planejamento estratégico foi realizado contato com 

cinquenta prefeituras brasileiras (questionário no Anexo C), dentre as 233 que fazem 

uso deste instrumento, no entanto, apenas quatro prefeituras (Juiz de Fora-MG, Vitória-

ES, Mogi das Cruzes-SP e Caruaru-PE) manisfestaram-se dispostas a prestar 

informações, sendo que apenas duas delas responderam ao questionário enviado. 

 

4.3.1 O Planejamento Estratégico em Juiz de Fora-MG 
O município de Juiz de Fora, que conta com uma população de 456.796 

habitantes, iniciou seu processo de adoção do Planejamento Estratégico em 1997. Tal 

instrumento é definido como Planejamento e Gestão Estratégica. Nele está contido o 

seguinte objetivo: permitir à cidade o acesso a um projeto integral e compartilhado, com 

uma visão de futuro desejado e possível, bem como com objetivos concretos e 

estimulantes que gerem uma expectativa entre os cidadãos. 

Define-se como um processo orientado à ação que consolida, nesta fase, os 

princípios que orientaram todas as etapas anteriores: o consenso na definição e a 

cooperação entre os agentes que atuam ou possuem capacidade de atuar no território. E, 



  
 

em definitivo, é um processo orientado a que se executem os projetos que foram 

definidos como prioritários para a cidade. Sua execução não depende da atuação isolada 

de um ator, mas da ação compartilhada de uma pluralidade de atores com suas aptidões, 

interesses e visões que quase sempre não são coincidentes. 

Traz como premissas básicas: 

- O Plano Estratégico de uma cidade, fundamentado na cooperação público-

privada e que não dispõe de orçamento próprio para realização dos projetos 

priorizados;  

- O Plano Estratégico, enquanto entidade, não substitui os diversos agentes da 

cidade em sua capacidade de execução dos projetos, mas os impele à execução a 

partir da legitimidade obtida com a participação cidadã em sua elaboração e por 

sua capacidade de gerar expectativa e compromisso entre os principais atores da 

cidade; e 

- Por conseqüência, o Plano Estratégico não cria uma estrutura específica de 

gestão dos projetos, mas enfatiza e realiza o acompanhamento desta gestão. 

Todo o trabalho em torno do Planejamento Estratégico começou em 1997, 

quando a sociedade juizforana se viu colocada frente a um desafio: pensar, discutir e 

elaborar seu modelo de desenvolvimento para o futuro, de forma participativa e 

consensual, através de um Plano Estratégico. A utilização deste conceito passou a ser 

aplicado porque a cidade se integrou à rede do Centro Ibero-americano de 

Desenvolvimento Estratégico Urbano-CIDEU.   

Quanto à metodologia de desenvolvimento e aplicação do Planejamento 

Estratégico nesta cidade, trata-se de uma referência metodológica utilizada pelo Centro 

Ibero-americano de Desenvolvimento Estratégico Urbano - CIDEU, com sede em 

Barcelona na Espanha, que é  o responsável pelo desenvolvimento da base teórica do 

Plano.   

A estrutura fixa do Plano Estratégico contempla: 

- Conselho da Cidade: órgão máximo de participação cidadã, responsável pela 

homologação do Plano Estratégico, constituído de cidadãos, organizações públicas e 

privadas;  



  
 

- Consórcio Mantenedor: é uma infra-estrutura operacional com suporte 

financeiro de instituições públicas e privadas, que possibilita a execução das ações e 

procedimentos necessários à elaboração do Plano Estratégico de Juiz de Fora;  

- Conselho Diretor: é o responsável pela direção e pelo processo de elaboração 

do Plano Estratégico de Juiz de Fora, orientando e acompanhando os trabalhos do 

Comitê Executivo e tomando as decisões necessárias para o estabelecimento das 

diretrizes para gestão do Plano; e 

- Comitê Executivo: é o responsável pela operacionalização do  processo de 

gestão do Plano Estratégico. 

Nota-se como ponto negativo, em um primeiro momento, a geração de 

resistências internas na administração municipal, geradas pela aparente redução no 

poder causada pelo processo participativo, principal característica dos grupos de 

impulsão dos projetos. 

E, como pontos positivos alcançados com esse tipo de planejamento, foram 

apontados o aumento nas parcerias público-privadas, com grande engajamento de outras 

esferas da administração pública, de entidades representativas de vários segmentos da 

comunidade, inclusive do terceiro setor; e a realização de projetos estruturantes para 

desenvolvimento local, que deixam um ponto de partida para futuras realizações. 

Verifica-se que em Juiz de Fora a metodologia de Planejamento Estratégico 

utilizada  é a de “construção de cenários”, que equivale ao modelo de “Administração 

de Questões Estratégicas” tratada no item 4.1 deste trabalho. 

Segundo informações publicadas no site da prefeitura municipal de Piracicaba-

SP, 2002 (município que também utiliza planejamento estratégico), “os cenários são um 

instrumento auxiliar do planejamento estratégico. Eles estimulam o debate e a visão 

multilateral dos problemas e ajudam a identificar os objetivos e as estratégias a serem 

adotadas para alcançar uma situação desejável. A metodologia de cenários está fundada 

na idéia de que o futuro é moldado no presente pela ação dos indivíduos, organizações e 

instituições. O planejamento estratégico de cidades com o auxílio de cenários procura 

identificar os principais concorrentes da cidade em estudo, seus pontos fortes e fracos, 

as ameaças e oportunidades que o ambiente nacional e internacional apresentam, a visão 

de cidade que se deseja alcançar e as estratégias e projetos adequados para que essa 

visão se torne realidade”. 



  
 

Em Juiz de Fora a participação da sociedade é considerada fundamental neste 

processo; há parceria entre os setores público e privado para custear os projetos 

elaborados no plano estratégico; e existe a figura do CIDEU, órgão de consultoria 

externa para o desenvolvimento do plano estratégico. 

 

4.3.2 O Planejamento Estratégico em Vitória-ES 
O Município de Vitória conta com uma população de 292.304 habitantes e teve 

seu processo de Planejamento Estratégico iniciado em 1996.  
Segundo Son (2004), a definição que o município possui para este instrumento é de 

que “O Planejamento Estratégico da Cidade é uma ação conjunta da administração 

pública local e da sociedade civil, que busca assumir a responsabilidade de construir 

a cidade desejada pelos cidadãos. Neste sentido, contempla ações visando ao 

desenvolvimento sustentado da cidade, conciliando crescimento econômico com 

qualidade de vida, a partir do envolvimento e da mobilização da sociedade”. 

O primeiro Planejamento Estratégico da Cidade, foi denominado Agenda 21 - 

Vitória do Futuro, tendo sido a cidade de Vitória o primeiro município a elaborar e 

implantar a Agenda 21 Local. Outro aspecto relevante é o fato de esta experiência ter 

sido utilizada como "caso de sucesso" e ter auxiliado e utilizado no produto 

desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente - Manual para Elaboração das 

Agendas 21 Locais (documento e vídeo).  

Também em 2001 e 2002, a cidade de Vitória foi mais uma vez pioneira no 

processo de revisão da Agenda 21 - seu planejamento estratégico da Cidade, 

culminando em uma nova versão.  

As duas últimas administrações – com o mesmo prefeito -, além de assumir a 

importância do planejamento da cidade a longo prazo, instituiu também a adoção da 

Agenda 21 Local e do planejamento estratégico como ferramenta fundamental para a 

gestão pública e a ampliação do processo de participação da sociedade. Fato que pode 

ser confirmado quando da adoção do PPA - Plano Plurianual de Ações, que teve como 

base as estratégias, programas e ações do Vitória do Futuro (plano de ações conjuntas 

da administração pública local e sociedade civil, que busca assumir  a responsabilidade 

de construir a cidade desejada pelos cidadãos). Todo o orçamento dos quatro anos, do 

último mandato 2000 a 2004 encontra-se calçado na Agenda 21.  



  
 

O Planejamento Estratégico também foi e esta sendo utilizado como importante 

ferramenta para a revisão do Plano Diretor Urbano, à luz da Cidade. Este processo 

encontra-se em fase de conclusão, para término ainda no ano de 2004. 

A metodologia de desenvolvimento e aplicação do Planejamento Estratégico, 

através da Agenda 21, é própria, tendo utilizado os princípios definidos na Rio - 92 

associado a metodologia de cenários e planejamento estratégico, permitindo a ampla 

participação da sociedade, com participação de mais de 3.000 pessoas. Também foi 

adotada como metodologia a contratação de consultores - geral, e temáticos, além da 

realização de fóruns temáticos, com formadores de opinião sobre o tema, e reuniões de 

assembléias gerais.  

O Conselho da Cidade foi instituído por instrumento legal do Poder Executivo 

Municipal, que inicialmente começou com representação de cerca de 300 membros, das 

mais diversas áreas e instituições, incluindo-se poder público local, estadual e federal, 

representantes de entidades de classe, instituição de ensino, organizações não 

governamentais e representantes da sociedade e da população. Atualmente o Conselho 

conta com mais de 800 membros.  

Como forma de auxiliar o processo de revisão e implementação da Agenda 21, 

foi constituído um Conselho Consultivo, com participação de cerca de 27 membros 

efetivos e mais 27 membros suplentes.  

Foram estabelecidas assembléias ordinárias do conselho da Cidade e do conselho 

consultivo, que devem ocorrer anualmente. 

Atualmente há um processo de criação de um órgão que visa a auxiliar e a 

priorizar a discussão da Agenda 21 também no âmbito da iniciativa do setor privado e 

da sociedade, denominado OSCIP. Estão sendo estimulados Grupos de impulsão para 

esta finalidade.  

Como ponto negativo deste processo foi apontado um aspecto que já se encontra 

em desenvolvimento: o fato de a Agenda 21 ser entendida como um instrumento de 

obrigação exclusiva do Poder Público. Esta questão está sendo sanada com trabalhos do 

Conselho Consultivo, criação da OSCIP e Grupos de Impulsão para estimular 

estratégias e ações que não dependem exclusivamente da atuação do Poder Público. 

Como pontos positivos alcançados com esse tipo de planejamento foram 

apontados: a possibilidade efetiva da construção de uma cidade com qualidade de vida e 



  
 

com respeito ao meio ambiente e ao cidadão; a forte adesão deste instrumento por parte 

da sociedade, o que inviabiliza, nas mudanças de representação governamental, a 

alteração de suas estratégias e políticas, que possam divergir dos interesses da 

sociedade; a replicabilidade do planejamento em extratos espaciais menores do que o 

município, a exemplo da possibilidade de adoção dos Planos Estratégicos Regionais 

Participativos; e a integração no modo de planejar e agir por parte dos órgãos executivos 

e da sociedade. 

O planejamento estratégico da cidade de Vitória apresenta algumas similaridades 

com o da cidade de Juiz de Fora, pois também utiliza a metodologia de cenários; tem na 

participação da sociedade a base para o desenvolvimento do plano estratégico; e 

também contratou consultores externos para o desenvolvimento do plano. 

Mas, também possui alguns fatores diferenciados com a visão de longo prazo do 

plano estratégico fundamentada no desenvolvimento sustentável; os orçamentos do 

plano de governo vinculados aos projetos do planejamento estratégico; a discussão do 

plano não só em nível da sociedade como também no setor privado; e qualificação do 

planejamento estratégico como elemento de suporte ao plano diretor do município. 

4.4 Associações ao Termo Planejamento Estratégico 
O Termo Planejamento Estratégico, com foco para o ambiente das cidades, 

apresenta algumas associações de uso que necessitam ser identificadas para subsidiar as 

discussões a cerca das análises de aplicabilidade do mesmo. 

 

4.4.1 Metáfora Cidade-empresa 
“Metáfora é um processo da linguagem em que os atributos de um objeto (questão 

subsidária) são transferidos para outro (questão principal) e em que essas duas 

questões interagem para criar um novo significado. Na metáfora, caracteristicamente 

a questão subsidiária procederia de um outro domínio que não tem a princípio nada a 

ver com o domínio da questão principal” (KLAMER; LEONARD apud OLIVEIRA, 

1999). 

Embora a metáfora cidade-empresa não seja relacionada como típica do 

planejamento urbano, ela aparece dentro do repertório do planejamento estratégico de 

cidades e faz menção ao planejamento empresarial; já que a origem do planejamento 

estratégico foi em princípio ligada aos movimentos de guerra e na seqüência muito 

utilizada pelas empresas na "guerra" pela disputa de mercado. 



  
 

A composição do termo cidade-empresa possui dois tipos de caracterização.  

Na primeira é vista como uma conseqüência imediata da instalação de empresas 

no Brasil, que construíam verdadeiras vilas para abrigar a mão de obra que 

empregavam. Com o passar do tempo, esta realidade foi se extinguindo e passou-se a ter 

cidades construídas ou transformadas em função da instalação de empresas, gerando 

crises no ambiente urbano, devido a oferta de equipamentos públicos ser menor do que 

a demanda. 
Como propõe Piquet (1998), “a construção de moradia junto aos espaços produtivos 

é uma prática empresarial historicamente observada, tanto nos países de 

industrialização pioneira, quanto nos países de desenvolvimento industrial tardio 

como o Brasil. Muitas de nossas cidades interioranas, assim como inúmeros bairros 

hoje integrados às maiores cidades brasileiras, surgiram desse modo”. 

Na segunda – visão que orienta o estudo dessa pesquisa - aceita-se a metáfora 

como uma transposição, no modo de gerenciar as empresas, para as cidades - uma forma 

estratégica de planejar. 
Segundo Oliveira (1995) “a base do pensamento e da ação estratégica de hoje em dia 

estaria alicerçada na identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de 

uma empresa em relação ao seu ambiente de ação, assim como no processo de 

estabelecimento de uma estratégia diante dessas questões, segundo metas e objetivos 

definidos. Para as cidades, esse "ambiente de ação" tem sua percepção marcada pela 

consciência de crise do modelo de produção e pela incerteza em relação ao futuro, 

bem como por um grupo forte de certezas, como a globalização da economia, a 

inevitabilidade da competição entre cidades e a necessidade de novas relações entre 

os setores público e privado”. 

Essa transposição - das empresas para as administrações públicas - no modo de 

governar podem estar relacionadas a quadros de recessão, desindustrialização, 

desemprego e outras variantes, que ambas vivem ou viveram.  

Vários são os rótulos atribuídos a esta conceituação: empreendedorismo 

competitivo, empresariamento urbano, urbanismo de resultados, marketing público, 

entre outros, todos enfatizando um novo papel atribuído às cidades, o de “competição 

interurbana”, necessária para sobrevivência dos municípios que pertencem a um Estado 

em desenvolvimento, que não possui “forças” nos rumos da globalização. 

A conceituação aqui adotada é a de que o termo “cidade-empresa” não visa a 

tornar a cidade um produto (apenas físico-territorial) que possa ser comercializado a 

qualquer custo (negando sua formação social), mas uma transposição do planejamento 



  
 

estratégico de empresas para as administrações municipais, implicando em mudanças na 

metodologia e no conteúdo do plano, sem perder os significados de planejamento e de 

estratégia que os tornam aplicáveis nos dois cenários. 

 

4.4.2 Gerente de Cidades 
A figura do “gerente de cidade” ou também “gerente urbano” faz parte de 

necessidades específicas de alguns municípios norte-americanos, que vêem neste 

profissional a certeza de continuidade de aplicação do planejamento estratégico. O 

trabalho dele não é requisito básico para a implementação desse instrumento nos 

municípios.  

Segundo Barbosa (2003) estudos realizados periodicamente pelo Departamento 

de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp) indicam que apenas 30% dos 

municípios brasileiros são bem administrados. O critério de avaliação adotado é 

contábil: têm boa administração as cidades onde a receita tributária é suficiente para 

pagar as contas e investir em obras. 

Segundo o autor, é dentro deste contexto que surgiram no Brasil os primeiros 

“gerentes de cidades”. A figuração deste profissional, diferentemente da realidade norte-

americana, volta-se mais para a organização de contas e execução de projetos da 

prefeitura, como é o caso do município de Tapurah, no Mato Grosso, onde o gerente da 

cidade, com menos de 19.000 habitantes, fez um curso de “city manager” (pelo 

Fundação Faria Lima) e foi contratado para organizar as contas e gerenciar os projetos 

da prefeitura, tendo como primeira ação rever e modificar a estrutura da mesma, através 

de suas secretarias. O fim maior é a saúde financeira do município, onde o gerente está 

acima do secretariado e executa os projetos que o prefeito define como prioritários. 

Mas, foi a cidade paranaense de Maringá a primeira a criar a figura do gerente de 

cidade, de 1989 a 1993. Neste sistema, esta prefeitura privatizou parte das escolas 

municipais, repassando-as para cooperativa de professores e criou duas filiais da 

prefeitura - uma em Brasília e outra em Curitiba – para cuidar do repasse de verbas 

estaduais e federais. Mas a população reagiu contra, criticando por falta de 

compromisso com a população carente e o cargo foi extinto quando da eleição de um 

novo prefeito (BARBOSA, 2003). 



  
 

A administração privada não é exemplo de eficiência no Brasil, basta verificar a 

falta de transparência de muitas empresas brasileiras, que não prestam contas ao 

governo, sonegam impostos e fecham com pouco menos de um ano de vida. Assim, 

privatizar a administração pública não seria a solução. Um serviço público privatizado, 

ao oferecer serviços de má qualidade, não poderia ser controlado por seus usuários e o 

problema não acabaria em uma próxima eleição. 

Desta realidade, o que figura dentro de alguns planejamentos estratégicos 

brasileiros é a prática da formação de parceria público-privada, algo que tem 

apresentado bons resultados. Segundo Camarotti (2003) dentre as melhores iniciativas 

que concorrem ao Prêmio Gestão Pública e Cidadania, da Fundação Getúlio Vargas de 

São Paulo - que elege as melhores iniciativas na administração do municípios do Brasil 

- não há um projeto inscrito que não tenha o apoio de entidades privadas. 

 

4.4.3 Marketing City 
Marketing City também conhecido como Marketing Público é uma visão 

moderna de administração pública no Brasil.  
Segundo Kotler (1994) “ marketing público quer demonstrar como os 

administradores públicos, em parceria com a iniciativa privada e as forças 

comunitárias, podem obter melhores resultados em atrair empresas, investimentos 

para uma localidade e em reenfocar o conceito de desenvolvimento a partir da 

utilização de técnicas de marketing disponíveis e conhecidas”. 

Hoje a administração pública está centrada em soluções de curto prazo, esta nova 

visão propõe um conceito de "administração mercadológica de cidades", onde estas são 

vistas como elementos de eterna dinâmica (ou "produtos no mercado") passíveis de 

"ciclos de vida" como produtos e serviços. 
“A cada dia uma lista de cidades encontra-se na lista de "doentes", próximas da 

falência, pois apresentam desequilíbrio entre receitas e gastos, gerando grandes 

déficits, abrangendo também a condição econômica de um local. As fraquezas 

econômicas, geralmente medidas pela perda de população, pelo alto índice de 

desemprego, pela queda nas receitas e nos investimentos, estão ligadas à sorte das 

indústrias específicas ou dos conglomerados industriais ou dos recursos e produtos 

do local. No entanto, a saúde relativa de um local transcende as medidas fiscais e 

econômicas. Os locais são mais do que orçamentos e negócios, eles abrangem 

pessoas, culturas, herança histórica, patrimônio físico e oportunidades” (KOTLER, 

1994). 



  
 

Os locais hoje são classificados e avaliados em todas as dimensões possíveis, 

levando em consideração desde a qualidade de vida até o charme, a cultura e a 

ambientação. 

Assim, Kloter (1994) acredita que os locais podem reverter o seu declínio e 

vivenciar um renascimento e uma revitalização mediante um "Planejamento de 

Marketing".  

No Brasil, a aplicação do marketing no ambiente urbano vem ocorrendo com 

intensidade nos municípios do estado de Santa Catarina - Mafra, São Bento do Sul e 

Blumenau - com a proposta de fortalecer e vender a imagem municipal através das 

vocações internas. Consiste em uma metodologia participativa que conta com a 

colaboração de atores locais, com parte do trabalho deixado para  consultores externos. 

Tal participação é vista como algo essencial, onde se acredita que os atores locais são as 

pessoas mais hábeis para ajudar na formulação de estratégias para o desenvolvimento do 

município. 

Uma outra versão de aplicação do conceito encontra-se no município de São 

Caetano do Sul, na grande São Paulo, único município no Brasil que declara fazer uso 

de Marketing Público sem consultoria externa. 
Segundo Lima, Marcoccia e Guazzelli (2003), “o município de São Caetano serve-

se de uma administração que visa tornar o município competitivo, com foco na 

atração de investimentos, administrando com pulso forte e rigoroso controle de 

qualidade; não dependendo de recursos federais e estaduais para  sobreviver. 

Procura, freqüentemente, alternativas compensatórias de recomposição e 

realinhamento de receitas escassas para dar conta das demandas sociais crescentes”.  

Este município avança com seu marketing público através da formação de 

parcerias com o setor privado para resolver problemas sociais de grande impacto, como 

os de analfabetismo e de habitação. A participação popular acontece através do 

orçamento participativo do município. 

Verifica-se que a premissa do marketing, no contexto do planejamento urbano, 

destaca a “cidade” como um produto, moldado às exigências da competitividade entre 

municípios, o que caracteriza o que muitos chamam de “venda da cidade”. O que 

significa, vender uma imagem, uma base para a operação de grandes empresas, uma 

possibilidade de investimento econômico rentável, entre outros, na medida em que se 



  
 

destacam as potencialidades de cada localidade e não a simples privatização de espaços 

e organismos públicos. 

A principal diferença existente entre o marketing city e o planejamento 

estratégico está na metodologia de desenvolvimento. No primeiro não existe a figura de 

Conselhos ou Grupos Consultivos formados por várias representações da população que 

não se restringem apenas à sociedade civil organizada - um órgão máximo de 

legitimação da participação da sociedade. Já no segundo, este órgão é figura 

extremamente essencial, pois toda metodologia se desenvolve em torno dele. No 

marketing city a metodologia baseia-se na auditoria do local, onde um grupo é 

encarregado de traçar o rumo da comunidade para o futuro, entendendo corretamente o 

que a comunidade é.  
Segundo Kotler (1994), “trata-se de uma análise sistemática das características 

econômicas, demográficas, seguidas de uma tentativa de classificá-los em pontos 

fortes e pontos fracos para competir e, por conseguinte, de um esforço para associá-

las com oportunidades e ameaças, fornecendo assim a base para construir um futuro 

atraente para o local”. 

Outra diferença detectada entre estes dois tipos de instrumentos é de que no 

marketing city quando se fala em planejá-lo estrategicamente, não se está referindo a 

orçamentos ou a planejamento de projetos ou a planejamentos a longo prazo, mas ao 

planejamento como um sistema em atividade, que pode assimilar choques e adaptar-se 

rápida e eficientemente a novos desenvolvimentos e a novas oportunidades (visão típica 

de empresas). Enquanto o planejamento estratégico figura como um plano de longo 

prazo que consiste em pensar o futuro, de acordo com o presente, traçando projetos para 

expandir adequadamente o município. 

 

4.4.4 Geopolítica 
A origem da palavra estratégia, como já mencionado no capítulo 4 deste 

trabalho, esteve ligada a arte da guerra, onde se preocupava essencialmente com a 

gestão (administração) da guerra. 

Segundo Vesentini (2003) a estratégia tem uma dimensão não espacial (quem e 

como vai comandar uma tropa, por exemplo, ou como se dará a renovação tecnológica 

dos armamentos) e uma parte ou dimensão espacial (onde vai ficar estacionada tal ou 

qual tropa, para onde ela vai se deslocar, etc). Essa dimensão espacial da estratégia é a 



  
 

geoestratégia. Já a geopolítica, surgida no início do século XX, tem como preocupação 

fundamental a questão da correlação das forças – antes vista como militar, mas hoje 

como econômica, cultural e social – no âmbito territorial, com ênfase no espaço 

mundial. 

Na prática, torna-se difícil separar os termos estratégia (também presente no 

conceito de planejamento estratégico), geoestratégia e geopolítica, pois a popularização 

do uso de tais termos fez com que os mesmos tomassem dimensões diferentes, levando 

a conotações diferentes. 

Segundo o autor, a palavra estratégia, por exemplo, passou a significar, no 

contexto popular, qualquer tipo de plano, tática ou estratagema. Este tipo de significado 

não parece ter muito a ver com a estratégia como arte, disciplina ou forma do 

conhecimento ligada aos meios militares. 

Já a geopolítica tem sido utilizada amplamente, fazendo-se presente nos bancos 

escolares - quando são discutidas questões de “atualidades” pelos professores de 

História, Geografia, Sociologia -, nos encontros relativos ao meio ambiente global, 

quando são discutidas questões políticas e econômicas internacionais, ou em protestos 

contra a ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), por exemplo – quando são 

questionadas as alianças econômicas. Todas estas conotações tornam o termo 

desprovido de um significado preciso. 

Ainda segundo o autor, “é possível falar em ‘novas geopolíticas’, mantendo um 

significado relativamente preciso e delimitado para a palavra – isto é, como um campo 

de estudos interdisciplinar que se refere à correlação de forças e no plano espacial, com 

ênfase na escala mundial - , discutindo suas idéias e suas diferenças ante as geopolíticas 

clássicas”. 

Assim, pode-se constatar que o uso da palavra geopolítica muito se aproxima ao 

termo planejamento estratégico em sua aplicação no espaço de uma cidade. A 

geopolítica trata da correlação das forças que agem e transformam o âmbito territorial, 

como também o planejamento estratégico, que em sua proposição básica, deve 

considerar as forças que agem e que transformarão o espaço territorial de um município, 

visando a prepará-lo para o futuro. 

 

4.5 Críticas ao Planejamento Estratégico de Cidades 



  
 

“Algumas experiências de democracia participativa realizam o orçamento 

participativo por um lado e, por outro, realizam um Planejamento Estratégico 

Situacional, onde participam apenas os segmentos intelectualizados (inclusive os 

tecnocratas de plantão no aparato estatal) e o empresariado, sob o comando de um 

bem remunerado consultor de Barcelona. A proposta real de planejamento 

estratégico deve superar essa participação segmentada por classes para que consiga 

atingir seu objetivo de instrumento construído através do desejo da população”. 

(RODRIGUES, 2004). 

Não é justo que os pobres participem apenas para decidir sobre um percentual do 

orçamento que incidirá em propostas localizadas enquanto que os segmentos de maior 

renda e escolaridade decidam sobre o verdadeiro plano estratégico, incidindo sobre os 

grandes investimentos. Estes, em geral, tomam decisões que reforçam a fantasia de 

modernização através da construção de ‘ícones urbanos’ que sejam capazes de sustentar 

uma imagem positiva da cidade, à revelia de seus problemas reais. Para isso 

desenvolvem-se ‘diferentes planos de símbolos, linguagens e discursos’, planos estes 

que se combinam e sobrepõem nos espaços urbanos e nas relações sociais para construir 

a Cidade Espetáculo (GARCIA, 1997). 

Maricato (apud MAGALHÃES, 1999), diz que se constroí a cidade espetáculo  

naturalizando a imagem dominante ou que lhes interessa que seja dominante, e 

dificultando a apreensão totalizante da cidade – a cidade real, espaço social e 

culturalmente cindido -, com dispêndio de vultosos recursos financeiros do fundo 

público, a fim de favorecer a ‘minoria próspera’ e seus interesses privatistas, 

manipulando informações, amparados no conhecimento de valores e anseios populares, 

plantados no imaginário da população, ligados a seus paradigmas históricos, à sua 

identidade ou ainda à sua vontade de mudança de paradigmas existentes. Tenta-se 

esconder a outra face da cidade real, onde moram seus habitantes sem direito aos 

benefícios da modernidade, sendo estes, condenados à condição de “bobos da corte” 

nesse pseudo cenário espetacular. 

A autora analisa, ainda, a crise do planejamento urbano funcionalista/modernista 

e a necessidade de construção do novo paradigma urbano que “não pode ser 

desvinculado da luta por uma nova sociedade” observa que: “Não é incomum que teses 

reacionárias, manipuladoras da simbologia urbanística, sejam divulgadas e aceitas como 

progressistas. Mas também não é incomum, na esquerda democrática, a tese da ‘opção 

pelos pobres’, que atribui ao centro histórico o locus da dominação opressiva”. Observa, 



  
 

ainda, que aquele paradigma de planejamento serviu de importante instrumento de 

dominação ideológica, ocultando a cidade real e fomentando um mercado imobiliário 

restrito e especulativo sustentado por abundante aparato regulatório, legitimador da 

urbanização excludente.  

A mesma afirma que “tornou-se tradição no Brasil que prefeituras invistam os 

recursos públicos regressivamente, ou seja, em obras de infra-estrutura urbana que 

servem não para democratizar o acesso à terra para moradia – função social da cidade -, 

mas para alimentar o processo especulativo imobiliário. Às vezes estes investimentos 

são justificados com o argumento de estarem sendo direcionados para localizações com 

maior potencial para atrair, por efeito sinérgico, outros investimentos e novos empregos 

do que se estes investimentos fossem feitos na periferia, onde não teriam o mesmo 

efeito reprodutor. 
Para Garcia (1997) “Parece-nos que a imagem urbana construída e veiculada cria um 

campo dentro do qual é preciso mover-se. Entender como as pessoas se movem 

nesse campo, como criam e recriam seus sistemas de representação constitui-se em 

desafio que, certamente, poderá contribuir para a emergência da desejável 

pluralidade de leituras do lugar vivido. Por isso, importa atentar para o fato de que, 

mesmo governos democráticos e populares, ao apostarem em formas de participação 

popular limitadas às decisões não estratégicas criam o risco potencial de resvalarem 

para uma espécie de clientelismo participativo, onde as lideranças populares 

contentem-se com as migalhas e transformem-se em correia de transmissão de 

interesses hegemônicos e não em sujeitos protagonistas de um projeto alternativo 

futuro”.  

Vainer (2000) faz oposição à estratégia discursiva do Planejamento Estratégico 

Urbano, onde argumenta que “este projeto de cidade implica a direta e imediata 

apropriação da cidade por interesses sociais globalizados e depende, em grande medida, 

do banimento da política de eliminação do conflito e das condições de exercício da 

cidadania”. E destaca, ainda, em outro ponto: “a cidade é, certamente, a mais complexa 

de quantas mercadorias5 que jamais existiram”. 

                                                           
5 O tratamento dado às cidades como sinônimo de mercadoria é fruto da correlação que é feita com o 
processo de marketing city, no entanto, não sendo sinônimo de marketing city a disseminação do uso do 
planejamento estratégico, como cópia do modelo da cidade de Barcelona, leva-o a ser considerado como  
uma extensão da visão de marketing - onde a cidade torna-se um produto a ser disputado em um mercado 
em crescente expansão – traduzindo em uma discordância em seu uso entre alguns urbanistas e 
governantes. Marketing City e Planejamento Estratégico possuem diferenças: no primeiro, a metodologia 
de desenvolvimento não contempla a participação de toda a sociedade em todo o seu processo, apenas no 
orçamento participativo, quando esta opção é feita, já o segundo assume a participação de toda a 



  
 

Ainda, segundo Vainer: “se durante largo período de tempo o debate acerca da 

questão urbana remetia, entre outros, a temas como crescimento desordenado, 

reprodução da força de trabalho, equipamentos de consumo coletivo, movimentos 

sociais urbanos, racionalização do uso do solo, a nova questão urbana teria, agora, 

como nexo central, a problemática da competitividade urbana”. Em outra passagem 

diz: “Impressiona o número crescente de cidades que, no Brasil, vêm contratando os 

serviços de consultoria dos catalães e de seus discípulos, ou utilizando seus 

ensinamentos”. 

Oliveira (1999) considera que a cidade pode ser administrada como uma empresa 

ou mais precisamente que a cidade pode aprender com uma empresa como administrar, 

e assumir que a cidade deve se comportar como uma empresa na competição com outras 

cidades, não implicam em que a cidade esteja sendo considerada de fato uma empresa. 

E em outra passagem comenta que muito embora alguns autores apontem as adaptações 

necessárias para a sua tradução para o setor público, determinadas características da 

gestão empresarial podem ser identificadas sem alteração substancial em algumas 

práticas e/ou discursos sobre a cidade. Entre estes destacamos inicialmente: 1) o 

aumento da flexibilidade e agilidade de decisão, aumentando o poder e arbítrio do 

executivo municipal; 2) a participação na gestão e o direito à cidade proporcionais à 

capacidade de investimentos dos cidadãos e; 3) muito maior investimento na criação de 

condições para a produção e circulação do que na melhoria de condições de vida da 

população local. 

 Apesar de toda a filosofia de participação da população presente nos casos 

estudados, todos estes aspectos devem ser muito bem observados quando da prática do 

planejamento estratégico, pois a cidade é feita para e pela população e não a população 

é que deve ser feita para a cidade considerada ideal. 

No Brasil, verifica-se, através dos dois casos estudados, que o termo cidade-

empresa assume mais um caráter de transferência do método de gestão das empresas 

para as cidades, com fins de preparar a cidade internamente (endogenia) para competir 

no quadro de globalização, com que todas as cidades se deparam, do que a venda da 

cidade para o setor privado, capitalista, abdicando do exercício da cidadania.  

                                                                                                                                                                          
sociedade como elemento fundamental do processo; no primeiro o objetivo é declaradamente vender uma 
imagem da cidade, com base nas potencialidades locais, já o segundo deseja preparar a cidade com 
pensamento futuro, visando inserí-la de forma estruturada no mercado; e no primeiro a privatização é 
contemplada sempre que possível, já o segundo visa a formação de parcerias público-privadas para os 
casos em que o governo não tenha verba disponível para resolver o problema. 



  
 

Outro cuidado especial deve ser dado à formação das parceiras público-privado, 

já que, como menciona Vainer (2000), “privado é claramente o interesse privado dos 

capitalistas”. Tais parcerias devem ser muito bem estruturadas e analisadas de modo que 

a sociedade não perca sua legiitimidade de construtora do planejamento estratégico. 

Atualmente, interessa a muitas empresas do setor privado firmar parcerias em função da 

formação de sua imagem institucional, de socialmente responsável. 

Considera-se também, como no caso do município de Belém, que antes de formar a 

parceria entre o setor público e o privado deva-se recorrer à programas já existentes nos 

governos federal e estadual, bem como a parcerias com instituições sem fins lucrativos, 

sejam elas nacionais ou internacionais. Ou como no caso do município do Rio de 

Janeiro em que se buscou parceria com universidades, institutos, etc, capazes de 

fornecer todo o aporte de tecnologia necessária para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico, bem como das propostas de cada região. 

 

5. ESTUDO DE CASO RIO DE JANEIRO-RJ 
 

As cidades do Rio de Janeiro-RJ e Belém-PA formaram a base de estudos e 

análises sobre a efetiva aplicação do Planejamento Estratégico de Cidades. A primeira 

foi escolhida devido ao seu caráter pioneiro de aplicação deste instrumento de 

planejamento urbano no Brasil, o que a fez tornar-se alvo de muitas críticas, como 

também de base de proposições metodológicas para aplicação do mesmo. A segunda foi 

escolhida devido à grande repercussão de uso, de um de seus principais meios de 

realização do planejamento estratégico: o Conselho da Cidade. 

Todos os dados e informações concernentes ao uso do Planejamento Estratégico 

foram fornecidos diretamente pelos municípios estudados, não tendo sido identificado, 

em instituto de pesquisa oficial, nenhum tipo de dado estatístico/pesquisa que revele o 

grau de aceitação/adesão a esse instrumento por parte de sua população.  

  

5.1 Histórico dos Planos de Urbanização na Cidade do Rio de Janeiro 

 As datas e eventos que compõem este tópico foram extraídos da obra de  Villaça 

(1999) e de informações disponibilizadas no endereço eletrônico da prefeitura do Rio de 



  
 

Janeiro, compilando em dados e informações para caracterizar a historicidade da cidade 

do Rio de Janeiro. 
Segundo Benchimol (1992) “é na cidade do Rio de Janeiro, como também na cidade 

de São Paulo que teve início o zoneamento no Brasil durante as últimas décadas do 

século XIX. O projeto apresentado à Câmara do Rio de Janeiro em 1866 por José 

Pereira Rego tratava-se de um zoneamento, mas foi arquivado”. 

O primeiro plano urbanístico para a Cidade do Rio de Janeiro data de 1875, um 

pouco anterior à proclamação da república, visando remodelar, embelezar e melhorar as 

condições de saneamento da cidade, incluindo a vacinação obrigatória contra a febre 

amarela. Com o fim do período colonial, a cidade pretendia se modernizar e ingressar na 

economia internacional, atraindo investimentos externos. 

Em junho de 1878 a Câmara deliberou não conceder mais licença para a 

construção ou reconstrução de cortiços no centro do Rio de Janeiro, embora nunca 

tivesse sido capaz de executar tal determinação. No fim do século XIX eram freqüentes 

as leis que proibiam cortiços ou vilas operárias apenas em algumas partes da cidade, 

mas não em outras. 

Os interesses imobiliários estavam por detrás dos grandes projetos urbanos, os 

quais patrocinavam, discutiam, defendiam ou atacavam. Em 1884, Pereira Passos, então 

presidente da Companhia de Carris de São Cristóvão, propôs a seus acionistas um 

projeto que se tratava de uma nova avenida perpendicular à atual Rio Branco, ao longo 

do eixo da atual rua Senhor dos Passos, que ela incorporava e prolongava. O interesse 

deste projeto estava mais nas idéias do senador que a apadrinhou do que no projeto 

propriamente dito, que foi substituído pelo da Avenida Central. 

Um alto grau de maturidade voltada para o planejamento foi constatado na 

cidade do Rio de Janeiro, por conter uma administração municipal estruturada para tal 

no último quartel do século XIX. Na gestão de Barata Ribeiro, em 1893, foi organizada 

a Comissão da Planta Cadastral, passando a cidade a contar com um instrumento 

permanente de planejamento. 

No Rio de Janeiro, à época, os planos eram elaborados, debatidos, contestados, 

adiados, apoiados, recusados ou executados, revelando ser inegável que o planejamento 

já se havia tornado uma atividade rotineira e importante na administração urbana.  

Em 3 de janeiro de 1903, nomeado por Rodrigues Alves, toma posse como 

prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, já há décadas estava familiarizado 



  
 

com a administração municipal da capital da República. Foi aproveitando o 

conhecimento e os planos, que em todo esse tempo vinham sendo desenvolvidos na 

prefeitura, que Pereira Passos preparou seu plano. Tal plano representou o ápice da 

hegemonia da classe dominante no trato do urbano, que a partir daí tornou-se cada vez 

mais difícil. 

Planos de embelezamento urbano, do final do século XIX, e grandes planos das 

décadas de 1930 – 1940 presidiram as remodelações do centro do Rio de Janeiro. 

 Até a década de 1940, no Brasil, a expressão mais freqüente quando se tratava 

de administração municipal era “embelezamento urbano”, e no Rio de Janeiro não foi 

diferente. 

 Os debates sobre os melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro destacaram a 

necessidade de remodelação de seu porto, a qual envolvia também aterros e obras de 

urbanização. Grandes projetos neste sentido foram objetos de concessão a empresas 

privadas, mas poucos deles se concretizaram. O plano de 1875 da Comissão de 

Melhoramentos, entretanto, não foi totalmente abandonado e por décadas serviu de 

subsídio a obras efetivamente executadas. 

A partir dos anos 20, com o processo de industrialização do Brasil, o Rio de 

Janeiro, então capital da república, passou a sofrer grandes transformações em seu 

espaço urbano. A atividade industrial concentrou-se nos centros urbanos e os empregos 

criados pelas fábricas estimularam o deslocamento das populações rurais para a cidade. 

É desta década o segundo plano da cidade, o Plano Agache. 

O plano Agache chamava-se “Cidade do Rio de Janeiro: Remodelação, Extensão 

e Remodelamento”. Este foi o primeiro plano a apresentar a expressão “plano diretor” e 

apresentou-se como um “plano geral”, substituindo o de melhoramentos e 

embelezamentos. Ele assumiu mais o germe do planejamento integrado e prenunciou os 

superplanos dos anos de 1960, feitos pelos técnicos competentes de fora dos quadros 

municipais e que traziam da França a ciência e a técnica; e com estes a idéia de que os 

problemas da cidade, pela ciência e pela técnica, seriam resolvidos. 

Além da parte de remodelação imobiliária, o plano Agache desenvolveu bastante 

os estudos de abastecimento de água, coleta de esgotos, combate às inundações e 

limpeza pública. No final apresentou um detalhado conjunto de leis urbanísticas 

versando sobre loteamentos, desapropriações, gabaritos, edificações e estética urbana. 



  
 

Houve também estudos sobre planos de habitação para as classes operárias, incluindo 

considerações sobre “empréstimos a taxas mínimas”. O zoneamento não foi 

desenvolvido. 

Por esta época surgiram, ainda, os primeiros regulamentos para as construções 

de prédios (os arranha-céus), pois a nova tecnologia do concreto armado começava a ser 

utilizada. O primeiro grande código de obras, que reunia todas as regras para as 

construções e a ocupação da cidade foi editado a partir deste plano, em 1937 e, ainda 

hoje, influencia a legislação urbanística. 

Em 1960 a capital do país foi transferida para Brasília e o Rio de Janeiro perdeu 

muitas de suas principais funções, ligadas à administração pública. Para que a cidade 

pudesse se adaptar à sua nova condição e então receber mais recursos financeiros, foi 

transformada em Estado da Guanabara. Neste período cresceu também a indústria 

automobilística e o carro passou a ser um bem acessível a grande parte da população. 

Em pouco tempo a cidade viu suas vias saturadas, tanto pelo aumento do número de 

veículos, como também pela concentração da população que passava cada vez mais a 

morar em prédios de apartamentos e a trabalhar em edifícios comerciais. 

Para planejar o crescimento da cidade dentro desta nova realidade foi realizado o 

Plano Doxiadis, que já não se preocupava tanto com o embelezamento, mas com o 

funcionamento e com as necessidades futuras. 

Em 1965 foi entregue o plano do Rio de Janeiro elaborado por Doxiadis, 

marcando o início do superplano tecnocrata que não é assumido pelo governante, apesar 

de encomendado por ele.  

A partir da fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975, a 

cidade passou a ser capital do novo estado. Em 1977 o poder público se viu diante da 

necessidade de elaborar um novo plano, Plano Urbanístico Básico (PUB-RIO), que 

dividia o território municipal em cinco Áreas de Planejamento, instituía os Projetos de 

Estruturação Urbana (PEU) para o planejamento local, respeitando as características dos 

diferentes bairros e criava políticas setoriais para o desenvolvimento econômico e 

social. 

Garantido pela Constituição Federal de 1988 e em clima de abertura democrática 

e participação popular, foi elaborado o Plano Diretor Decenal do Rio de Janeiro - Lei 

Complementar nº 16/88. Mais do que diretrizes para o desenvolvimento da cidade, o 



  
 

Plano Diretor estabeleceu instrumentos e regras para o planejamento, visando distribuir 

mais justamente os recursos aplicados na cidade, embora também estivesse enquadrado 

na condição ideológica, onde interesses da esfera dominante prevaleciam. 

Em 1993, em complementação ao Plano Diretor6, teve início o Plano Estratégico 

da Cidade do Rio de Janeiro, que foi publicado em janeiro de 1996, com a denominação 

de “Rio sempre Rio”, e visava consolidar a cidade como uma metrópole empreendedora 

e competitiva, com capacidade para ser centro de negócios para o país e o exterior. Para 

atingir este objetivo, o Plano Estratégico apresentou sete estratégias que se 

desdobrariam em ações e projetos da administração municipal. 
Segundo Alcântara (2003), respondendo em nome da Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro, “o primeiro Planejamento Estratégico da cidade do Rio de janeiro adotou 

como princípio básico em sua elaboração a participação cidadã, o Plano enfatizou as 

relações de intercâmbio, negociação e colaboração, através dos diversos segmentos 

da sociedade. Destacando que essa foi uma iniciativa surgida em um momento 

caracterizado por uma considerável baixa na auto-estima geral da população carioca, 

com a violência, a deterioração das condições de vida e a degradação do espaço 

urbano causando, entre outras conseqüências, a saída de inúmeras empresas da 

cidade, o Plano mobilizou a coletividade para o desafio de pensar a Cidade de 

amanhã e encontrar consensualmente as formas de inserí-la neste futuro”.  

Esse plano, em seus três significados-chave: “participação, projeto de cidade e 

exeqüibilidade”, quis apresentar a adoção de uma metodologia de caráter participativo, 

como espinha dorsal da proposta, para provocar mudanças de atitude e gerar um 

compromisso com a cultura estratégica. 
No entanto, Vainer (2000) destaca que “a representação popular na formulação do 

planejamento estratégico deixou a desejar, na medida em que o número de 

representantes e a qualificação dos mesmos, como representantes dos interesses da 

população menos favorecida, não foram levados em consideração”. 

Como desdobramento inovador do plano anterior, que já havia sido concebido 

para consolidar um pensamento estratégico voltado para a Cidade, surge o Plano 

Estratégico 2001/2004, com a denominação de “As cidades da Cidade”, que trouxe 

como inovação um conjunto de doze planos estratégicos regionais, uma atualização do 

Plano Geral da Cidade e a intenção de ser uma implementação de um processo dinâmico 

                                                           
6 Complementação porque o Plano Diretor possui caráter de regulação e normatização do urbano, 
enquanto o planejamento estratégico possui caráter de planificação de ações, com visão futura para a 
cidade. 



  
 

e sistemático de monitoramento pela sociedade, prevendo seu envolvimento na 

impulsão dos projetos e dos planos e a posterior avaliação de suas próprias propostas.  

  

5.2 Planejamento Estratégico do Rio de Janeiro 
A cidade do Rio de Janeiro conta com 5.857.904 residentes, segundo o Censo 

Demográfico do IBGE (2000) e detém 1.182 km2, sendo a primeira do hemisfério sul a 

realizar um plano estratégico como pacto consensual entre governo municipal, iniciativa 

privada e cidadãos. 

Em sua mais recente versão o planejamento estratégico desta cidade está sendo 

orientado no sentido de ampliar uma autêntica e mais representativa participação dos 

cidadãos comuns, procurando voltar a cidade para si mesma, através do estudo profundo 

de suas regiões. 

Na primeira versão (1993-1996) o foco era a busca de uma nova identidade para 

a cidade, a fim de fortalecê-la e inserí-la de forma competitiva no cenário mundial. Daí 

o nome “Rio sempre Rio”. Esta visão ia de encontro a algo muito parecido com o 

objetivo do Marketing Público, a visão de cidade enquanto “produto/mercadoria”. 

Mas, em sua nova versão (2001-2004) o planejamento estratégico procurou 

encontrar meios que pudessem indicar os caminhos em direção ao futuro desejável para 

cada região e, a partir da articulação harmônica e conciliada destes caminhos, construir 

uma cidade mais solidária, com igualdade e oportunidade para todos. Atribuiram-lhe, 

então, o nome de “As Cidades da Cidade”7 em uma alusão à forma como foi 

desenvolvido, dividido em 12 regiões, na tentativa de apresentar uma forma mais 

abrangente e democrática de governar.  

Estando ainda em fase de desenvolvimento, o mais recente modelo de 

Planejamento Estratégico da cidade do Rio de Janeiro, segundo a prefeitura municipal, 

já alcançou resultados importantes, como a inclusão de 116 propostas nos orçamentos 

municipais de 2003, 2004 e 2005, através do processo do Orçamento Participativo. Suas 

principais orientações foram: focar o desenvolvimento endógeno, aproveitar o acervo de 

conhecimento sobre a cidade que a equipe técnica – formada com quadros da própria 

prefeitura – já possuía, e estabelecer parcerias com o talento das universidades, 

                                                           
7 Como cada região adotada neste trabalho corresponde a aproximadamente uma cidade de médio porte, 
com população em torno de 490.000 habitantes atribuíram-lhe este nome. 



  
 

participantes de todo o processo. Seus paradigmas são: o foco no cidadão e na região; as 

soluções consensuais; a diversidade da cidade; a articulação dos planos regionais e as 

possibilidades de desenvolvimento a partir das potencialidades locais. 

Segundo Alcântara (2003), respondendo em nome da Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro, “o Planejamento Estratégico é um método ou processo que consiste em 

prever, identificar e mobilizar potenciais disponíveis e condições favoráveis, tendo por 

objetivo direcionar ações táticas, definir linhas estratégicas e implementar programas e 

projetos, visando à obtenção de resultados desejáveis para o futuro de uma cidade”. 

 

5.2.1 Primeiro Planejamento Estratégico: 1993 - 1996 
Segundo informações concedidas pela prefeitura municipal do Rio de Janeiro – 

gestão 2004 -, o primeiro Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro teve início em 

1993 e foi publicado em janeiro de 1996, estabelecendo um marco no planejamento da 

cidade. Adotando como princípio básico em sua elaboração a participação cidadã, o 

plano quis enfatizar as relações de intercâmbio, negociação e colaboração, através dos 

diversos segmentos da sociedade. 

A prefeitura declara que a iniciativa surgiu em um momento caracterizado por 

uma considerável baixa na auto-estima geral da população carioca, com a violência, a 

deterioração das condições de vida e a degradação do espaço urbano causando, entre 

outras conseqüências, a saída de inúmeras empresas da cidade. O plano teve a intenção 

de mobilizar a coletividade para o desafio de pensar a cidade de amanhã e encontrar 

consensualmente as formas de inseri-la neste futuro.  

Para a prefeitura, em seus três significados-chave: participação, projeto de cidade 

e exeqüibilidade, a adoção de uma metodologia de caráter participativo, como espinha 

dorsal da proposta, provocou mudanças de atitude e gerou um compromisso com a 

cultura estratégica. Fruto de uma parceria público-privada, o Plano Estratégico da 

Cidade do Rio de Janeiro provocou, mudou e inovou. Foi, segundo uma avaliação do 

Banco Mundial, “um sucesso sem precedentes”, embora tenha havido diversos pontos 

falhos apontados pela crítica de urbanistas brasileiros. 

 

5.2.2 Segundo Planejamento Estratégico: 2001 - 2004 



  
 

Destaca-se que, todas as informações que estão descritas neste trabalho, dentro 

deste item “5.2.2” e em seus subitens, foram extraídas de material de uso interno da 

prefeitura municipal do Rio de Janeiro e expressam a metodologia e posicionamento da 

mesma, com autorização para reprodução de suas partes neste trabalho. 

O Plano Estratégico 2001 - 2004 quis ser um desdobramento inovador do plano 

anterior, que já havia sido concebido para consolidar um pensamento estratégico 

voltado para a cidade.  

Nesta nova fase, o Plano Estratégico voltou seu foco para as regiões da cidade, 

visando a um futuro desejável e possível e adotando como fundamento a busca de um 

diálogo mais direto com os seus cidadãos, renovando, de forma mais ampla e 

democrática, o pacto de 1993 (que foi muito criticado pelos urbanistas por não contar 

com representação de toda a sociedade, mas de poucos privilegiados das classes 

elitistas), ao envolver em sua concepção não apenas a sociedade civil organizada, mas 

também seus cidadãos comuns, seus jovens, adolescentes e outros representantes da sua 

diversidade. 

A coordenação do Plano Estratégico 2001 - 2004 optou por fazer uma adaptação 

do método tradicional de Planejamento Estratégico ao de “Plataformas Tecnológicas”, 

adotado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, ambos baseados na “emulação de um 

ambiente de comunicação entre os atores envolvidos”, o último, porém, voltado para as 

áreas que demandem tecnologia. 

A idéia central que norteia todo o processo é a escolha de um modelo para cada 

região8. As premissas são de que: as diferentes regiões devem buscar sua cultura e 

valores em suas próprias raízes, buscar seus motivos de orgulho, identidade e vocação 

em sua formação e história; e devem identificar o seu papel específico na cidade e as 

formas de desempenhá-lo, definindo estratégias, programas e projetos que construirão 

seus objetivos centrais. 

Segundo informou a prefeitura municipal, após identificar as ações que serviram 

de base para a construção do novo modelo de cidade almejado pela sociedade, o Plano 

Estratégico 2001 - 2004 objetivou formar a mentalidade estratégica apta a identificar no 

presente as oportunidades do futuro, desejando implantar um processo democrático e 
                                                           
8 O município do Rio de Janeiro foi dividido em 12 regiões formadas por conjuntos de bairros agrupados 
segundo critérios geográficos, históricos e demográficos, acreditando-se que na diferença entre as 



  
 

permanente de interação com seus cidadãos, para assim garantir a continuidade do 

processo de transformação da cidade independentemente das mudanças na sua 

administração. Para tanto, “As Cidades da Cidade” teve ainda como proposta trabalhar 

em parceria com instituições de pesquisa, universidade e centros de excelência 

existentes nas regiões, na formatação e implementação das propostas, objetivando 

garantir sua continuidade do processo de transformação da cidade. 

Esta visão caracteriza que um planejamento estratégico não é desenvolvido 

apenas para acontecer em uma administração (durante quatro anos), mas para possuir 

continuidade, independentemente do prefeito/partido eleito, algo construído pela 

sociedade como um todo. 

Para a prefeitura municipal, o Plano Estratégico 2001 - 2004 propõe-se, portanto, 

a ser um ambicioso conjunto de doze planos estratégicos regionais, uma atualização do 

plano geral da cidade e a implementação de um processo dinâmico e sistemático de 

monitoramento pela sociedade, prevendo seu envolvimento na impulsão dos projetos e 

dos planos e a posterior avaliação de suas próprias propostas. 

 

5.2.2.1 Planos Estratégicos Regionais 
O município do Rio de Janeiro constitui, segundo divisão proposta pelo 

planejamento estratégico, um conjunto de regiões com características histórico-

geográficas únicas, habitadas por populações com maneiras de pensar, sentir e agir 

forjando diferentes hábitos no uso do espaço urbano. Cada região possui natureza e 

topografia distintas, arquitetura e estilo singulares, “atmosfera” e “jeito de ser” próprios. 

No Plano Estratégico 2001 - 2004 consideraram-se, portanto, separadamente as 

características, tendências e aspirações de cada região. Cada uma com sua identidade 

própria devendo definir seu objetivo central e sua estratégia específica para alcançá-lo.  

O quadro a seguir ilustra o número de participantes que registraram sua presença 

nas reuniões do Planejamento Estratégico versão 2001-2004, por regiões. 

Salienta-se que, segundo questionário respondido pela prefeitura municipal do 

Rio de Janeiro, teve-se em média 487 pessoas por reunião, o que totalizou a soma de 

4.387 participantes. A mesma não apresenta como relevância considerar o percentual de 

população que participou deste processo, mas observar a expressividade da participação 
                                                                                                                                                                          
condições de vida regionais, a diversidade deve ser potencializada, mas as desigualdades precisam ser 



  
 

e a representatividade do ponto de vista qualitativo, onde qualquer pessoa pode 

participar do planejamento, não sendo necessário possuir filiações de qualquer natureza. 

 
Região Participantes de 

Grupos de 
Coordenadores 
de Grupos de 

Total de 
Participantes 

Total de 
Representação 

Bangu 34 08 208 56 
Barra da Tijuca 30 06 125 53 
Campo Grande 43 08 233 81 
Centro 35 07 237 85 
Grande Meier 30 08 224 95 
Ilha do Governador 29 07 158 49 
Irajá 36 08 130 42 
Jacarepaguá 26 07 227 71 
Leopoldina 31 07 227 60 
Vila Isabel/Tijuca 32 06 267 78 
Zona Norte 31 06 261 61 
Zona Sul 30 06 208 62 
Totais 387 84 2.505 793 

   Quadro 5 – Número de Participantes do Planejamento Estratégico por Comissões Regionais – Rio  
                       de Janeiro 

Fonte: Relação de participantes fornecida pela prefeitura. Não foram somados participantes 
que não anotaram sobrenomes nas listas. 

No que tange a sociedade, o Plano Estratégico 2001 - 2004 considerou-se de 

máxima importância a participação de todos os segmentos da sociedade, incluindo 

instituições de pesquisa, iniciativa privada, jovens, mulheres e crianças, acreditando ter 

sido tomadas todas as precauções para que as comissões regionais tivessem 

representatividade e diversidade, também incluindo todos os bairros, de forma a tornar 

inquestionável a legitimidade dos trabalhos. 

No tangente ao governo, contou com a intensa participação de diversas instâncias 

governamentais — federais, estaduais e municipais — representadas por técnicos 

experientes para acompanhar as discussões durante o processo de elaboração dos 

planos. 

 

                                                                                                                                                                          
reduzidas. 



  
 

5.2.2.2 Segmentações do Plano Estratégico   2001-2004 
Um dos segmentos acoplados ao Planejamento Estratégico foi o Orçamento 

Participativo, onde foram escolhidos entre os programas ou projetos estratégicos 

aqueles que pudessem ser executados com recursos municipais, sendo encaminhados à 

Comissão do Orçamento Participativo.  

As propostas apresentadas para votação foram agrupadas em temas previamente 

selecionados, como desenvolvimento econômico, saúde, educação, esporte e lazer, 

cultura e meio-ambiente, entre outros. As sessões plenárias escolheram três projetos por 

sete temas, totalizando 252 para as doze regiões. Após aplicação de critérios técnicos 

foram priorizados 55 projetos e incluídos no orçamento municipal de 2003. Para o 

orçamento de 2004, utilizaram-se os mesmos critérios adotados no orçamento 

participativo de 2003 e como resultado, foram aprovados mais 63 projetos, totalizando 

até o momento 118 projetos dos Planos Estratégicos Regionais incluídos no orçamento 

municipal. 

Outro desdobramento da versão atual foi a articulação dos Planos Estratégicos 

Regionais entre si, objetivando-se a identificação de projetos concorrentes e 

complementares, a identificação de propostas ou práticas para aplicação em outras 

regiões e a análise dos temas vistos do ponto de vista da cidade como um todo, de forma 

a homogeneizar as terminologias utilizadas. 

Resolveu-se também por enfatizar o processo de impulsão dos projetos, onde, 

visando a uma efetiva participação da sociedade na realização dos projetos, foi definido 

um “tripé” de impulsão, formado por três representantes por projeto: coordenador da 

região, membro da equipe central do plano estratégico; um técnico do assunto, podendo 

ser de qualquer segmento da sociedade; e uma pessoa da região interessada na 

concretização do projeto. 

A construção de um sistema inovador de monitoramento e impulsão dos 

programas e projetos necessitou disponibilizar informações, através da Internet ou de 

outros meios, sobre o andamento das propostas indicadas nos Planos, motivando uma 

permanente interação sociedade-governo. 

Permitiu, também, avaliar os impacto dos projetos executados ou em execução, 

possibilitando à sociedade ponderar sobre suas próprias propostas e alcance de seus 

objetivos. A metodologia de avaliação de impacto de planos faz uso de critérios 



  
 

objetivos (informações quantitativas) e subjetivos ( opiniões e sugestões da sociedade). 

A avaliação visa a levantar vários questionamentos quanto a valores, medidas, controle, 

aprendizado, legitimidade, etc. 

Pretende-se com os planos por regiões promover uma atualização do Plano Geral 

da Cidade, acreditando-se que a totalidade é mais que a soma das partes. 

E como segmento final do plano estratégico 2001-2004 propôs-se um 

“observatório”, que terá vida através da página oficial do plano estratégico na Internet, 

tendo seu foco subdividido em três partes: textos para discussão, produtos em parceria e 

notas técnicas. 

  

5.2.2.3 Fundamentos do Planejamento Estratégico 2001 - 2004 
Na década de 90 a principal questão suscitada pelo estudo acadêmico dos 

modelos de desenvolvimento concentrou-se em entender por que o nível de crescimento 

econômico variava tanto entre as diversas regiões e nações, mesmo dispondo elas das 

condições originais similares de fatores produtivos, tais como capital financeiro, mão de 

obra, tecnologia, etc. Surgiram, então, duas categorias de análises: a do 

desenvolvimento sustentável e a do desenvolvimento endógeno. 

O desenvolvimento sustentável está centrado na relação homem-natureza, 

enfocando a utilização racional dos estoques de recursos naturais. 

O desenvolvimento endógeno baseia-se na execução de políticas de 

fortalecimento e qualificação de estruturas internas, visando à consolidação de um 

desenvolvimento originalmente local, a partir da criação de condições sociais e 

econômicas para a geração e atração de novas atividades produtivas.  

A contribuição da teoria endogenista foi identificar que os fatores de produção 

decisivos eram determinados dentro da região e não de forma exógena, como até então 

era entendido. Estes fatores eram qualidade das instituições, acesso ao conhecimento e à 

informação, capital social e humano e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

levando-se à conclusão de que as regiões dotadas desses recursos ou direcionadas 

estrategicamente para desenvolvê-los internamente têm melhores condições de alcançar 

um desenvolvimento acelerado e equilibrado. 

O desenvolvimento de uma região está, portanto, indissoluvelmente ligado ao 

potencial de seus fatores internos e à qualidade de suas organizações sociais e cívicas.  



  
 

Com base nessa fundamentação teórica é que o município do Rio de Janeiro 

buscou intensa e efetiva participação de todas as Instituições de Ciência e Tecnologia 

localizadas em cada região, tornando-se fundamental a compreensão da importância do 

uso da tecnologia para o desenvolvimento humano, em seu significado como conjunto 

de conhecimentos desenvolvidos para resolver um problema do homem. Insere-se, 

portanto, como uma das linhas mestras do Plano Estratégico 2001 - 2004, provocar uma 

participação efetiva das instituições de pesquisa na sua elaboração, além de manter 

intercâmbios com as empresas e instituições na criação, domínio e utilização de 

tecnologia. 

O Plano Estratégico 2001 - 2004 trouxe como proposta desenvolver trabalhos em 

parceria com instituições de pesquisa, universidades e outros centros de excelência que 

se encontram em grande concentração na cidade, prevendo também a cooperação 

universidade-empresa-sociedade, como nos programas para desenvolvimento de novas 

incubadoras de empresas e parques tecnológicos, visando à sua multiplicação. 

 

5.2.2.4 Inovações do Planejamento Estratégico 2001 – 2004 
São consideradas inovações do planejamento estratégico 2001 – 2004, com 

relação ao seu antecessor:  

- foco no desenvolvimento endógeno; 

- comissões regionais abertas à participação de todos os cidadãos; 

- intensa e efetiva participação das instituições de ciência e tecnologia 

localizadas em cada região; 

- planos estratégicos regionais simultâneos e articulados entre si; 

- impulsão de projetos e planos para a participação da sociedade; 

- sistema de monitoramento para facilitar a impulsão dos projetos e dos planos; 

- critérios para o monitoramento do andamento de planos; 

- atualização do plano geral da cidades, a partir de planos regionais; 

- trabalho em rede multiplicando as oportunidades de colaboração; e 

- parceria com a secretaria municipal da fazenda na elaboração do orçamento 

participativo. 

Nesta versão 2001-2004 do plano estratégico, apresentada pelo município, não 

foi identificada a figura de “consultoria externa” no desenvolvimento do plano, algo que 



  
 

ocorreu em sua primeira versão e que também foi alvo de muitas críticas. As acusações 

eram de que a importação de modelos não era condizente com a localidade, como 

também de que houve pressa no processo de elaboração do plano, já que os consultores 

tinham data marcada para irem embora, não disponibilizando tempo suficiente para a 

participação de todas as instâncias da sociedade. 

 

5.2.2.5 Metodologia de Aplicação do Planejamento Estratégico 2001 – 2004 
Inicialmente, foi de fundamental importância a participação dos subprefeitos na 

mobilização da sociedade civil, o que teria sido inviável para a equipe central do plano 

estratégico, considerando as distâncias e a abrangência da sua versão 2001 - 2004. 

Utilizando dados de fontes oficiais como o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Municipal de 

Urbanismo Pereira Passos (IPP) e diversos órgãos de governo, além de questionários, 

foi feito um modelo estatístico próprio. O modelo de dados do Plano Estratégico foi 

organizado com base em tabelas, gráficos, mapas temáticos gerados a partir de técnicas 

de geoprocessamento e matrizes visuais (“mosaicos”), possibilitando estabelecer um 

“ranking” dos bairros da cidade segundo a qualidade de vida, com faixas favoráveis 

(pontos fortes) e desfavoráveis (pontos fracos) relacionadas para todos. 

As informações analisadas e utilizadas permitiram a identificação das ameaças e 

oportunidades das regiões, fundamentais no processo. Equipamentos como telões, “flip-

charts”, cartazes conceituais e projetores conectados a computadores portáteis foram 

instrumentos que levaram para as reuniões informações previamente pormenorizadas, 

permitindo que as Comissões elaborassem o trabalho de cada etapa em apenas uma 

reunião.  

Acredita-se que as projeções simultâneas permitiram a obtenção de resultados 

consensuais de maneira mais rápida. Cada etapa foi sendo construída e elaborada, com a 

participação direta da audiência, até a obtenção de resultados consensuais, aprovados na 

mesma reunião, viabilizando desta forma a realização dos planos regionais em um curto 

espaço de tempo. 



  
 

A metodologia para a implementação do Plano Estratégico 2001 - 2004 envolveu 

ainda a formação de 87 grupos de trabalho, em momentos de intensas rodadas de 

negociações. 

 Cabe ressaltar que, como o plano está em processo de execução as etapas 

concluídas do planejamento estratégico, em sua versão 2001-2004, são apresentadas até 

a fase de articulação entre os planos regionais, trazendo apenas propostas de como dar 

continuidade nas fases de “Atualização do Plano Geral”, “Impulsão e Monitoramento” e 

“Avaliação de Impacto”. 

As reuniões da etapa de “sensibilização” tiveram como propósito apresentar o 

Plano Estratégico 2001 - 2004 e levar informações a respeito da metodologia proposta 

para esta sua nova fase. A etapa foi elaborada pela Comissão Executiva do Plano 

Estratégico com a colaboração dos subprefeitos e do Ministério de Ciência e 

Tecnologia. 

Foram realizados os seguintes trabalhos preparatórios às reuniões: montagem da 

estrutura organizacional; composição da comissão executiva; elaboração do método, 

conceituação e definição das etapas; montagem da equipe técnica; montagem das 

comissões regionais do plano estratégico; montagem da comissão de subprefeitos; e 

preparação das informações técnicas para as reuniões das comissões regionais. 
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Fluxograma 2: Etapas do Planejamento Estratégico 2001 – 2004 – Rio de Janeiro 
Fonte: Alcântara (2003) 
                  Divisão entre a parte do plano que já foi executada e a que está prevista/acontecendo 
 

5.2.2.5.1 Etapa 1 - Sensibilização 
Foram, então realizadas reuniões que obedeceram a seguinte pauta: apresentação 

do plano estratégico 2001 – 2004; apresentação dos instrumentos de trabalho; e ajuste 

das comissões regionais objetivando envolver as instituições convidadas 

Estas reuniões foram realizadas com a utilização de apenas um equipamento de 

projeção (datashow), através do qual foram apresentados, em exposições elucidativas 

produzidas com softwares específicos (imagens de geoprocessamento, etc.), os 

conceitos inovadores, a metodologia utilizada e os cronogramas para as diferentes 

etapas, seguidos da apresentação dos instrumentos de trabalho a serem empregados nas 

reuniões seguintes. 

Esta etapa também foi dedicada a uma pré-avaliação das comissões formadas em 

cada região no tocante à sua representatividade e diversidade, uma vez que era 

imprescindível uma pluralidade dos atores sociais por bairro, faixa etária, sexo, etc. 

Sempre que identificada baixa representatividade ou pouca diversidade na 

composição das comissões regionais, solicitou-se antecipadamente aos subprefeitos 

empenho pessoal e atenção especial para a correção destes componentes, ressaltando-se 

a importância da obtenção de representatividade e diversidade nas comissões regionais. 

Como etapa preparatória, a reunião objetivou simultaneamente verificar as 

condições locais quanto à infra-estrutura, equipamentos, conforto, adequação para 

reuniões deste porte e disponibilidade para os encontros nas próximas etapas. Com a 

Impulsão e 
Monitoramento 

Montagem do Sistema de Impulsão e Monitoramento dos 
Projetos 

Avaliação de Impacto Montagem do Sistema de Avaliação de Impacto dos 
Projetos Executados 



  
 

constatação prévia de que, em muitos casos, os locais escolhidos eram inapropriados 

para os objetivos visados, identificou-se antecipadamente a necessidade da sua 

substituição. Optou-se por evitar a realização das reuniões em espaços pertencentes ao 

Município, visando preservar-se o caráter técnico-suprapartidário do Plano Estratégico. 

No total, foram realizadas quatorze reuniões da etapa sensibilização, sendo a 

primeira em 04 de outubro de 2001, no lançamento do plano estratégico para a 

sociedade, em cerimônia que contou com as presenças do ministro de Ciência e 

Tecnologia, do prefeito, dos representantes de universidades e instituições de pesquisa 

instaladas na cidade e dos representantes de diversas entidades, públicas e privadas, 

além de convidados especiais. 

As reuniões seguintes foram realizadas em cada uma das doze regiões abrangidas 

pelas subprefeituras e a décima quarta no auditório do plano estratégico, reunião 

específica para os representantes das instituições de pesquisa e universidades.  

Como produto da primeira etapa obteve-se uma estrutura organizacional, método 

e material preparatórios para as reuniões das comissões regionais.  

 

5.2.2.5.2 Etapa 2 – Pré-diagnóstico 
Foi dedicada ao entendimento dos problemas e debilidades de cada região e à 

definição de propostas para a superação dos mesmos, do ponto de vista da região como 

um todo, ou seja, o conjunto formado por seus diversos bairros.  

Os trabalhos preparatórios a essas reuniões visaram à obtenção prévia de bom 

embasamento técnico: foram pesquisadas as principais fontes de dados oficiais 

disponíveis, somando-se aos levantamentos de campo — inquérito qualitativo — 

realizados pela equipe técnica do Plano Estratégico, para a obtenção dos subsídios 

necessários para esta etapa e para as duas subseqüentes: 

O Inquérito Qualitativo: Aplicação dos “questionários de percepção” em pessoas 

representativas da sociedade local, abrangendo uma ampla gama de informações sobre 

as regiões, com o objetivo de identificar suas debilidades (pontos fracos) e 

potencialidades (pontos fortes), obtendo-se a “percepção” do presente e uma pré-

concepção do futuro que os moradores gostariam para a sua região. Foram aplicados 

1377 questionários com uma média de 115 questionários por região, levando a: 

tabulação dos questionários e análise das informações; análise das informações de 



  
 

fontes oficiais como IBGE, PNUD, IPEA e outras; preparação de gráficos e mapas, 

representativos das análises sobre os pontos deficitários — ou negativos — das regiões; 

identificação dos “temas críticos” a partir dos dados oficiais e da percepção; preparação 

do “retrato em negativo” com todos os dados disponíveis analisados e apresentados de 

forma simplificada para facilitar sua compreensão pelo público; e preparação de uma 

“agenda ajuda” (pauta auxiliatória) para a reunião, organizada por “tema crítico”. 

A pauta destas reuniões obedeceu à seguinte seqüência: apresentação do “retrato 

em negativo”, com vistas ao olhar e entendimento da região através da identificação de 

seus temas críticos, pontos fracos e ameaças; apresentação da “agenda ajuda” com os 

temas críticos; discussão das propostas para solução dos problemas, registradas 

simultaneamente nas “agendas ajuda”; formação dos grupos de trabalho por tema, para 

um maior aprofundamento e revisão das propostas; e escolha de um responsável pela 

coordenação dos trabalhos do grupo, com a divulgação dos telefones de contato, de 

forma a possibilitar as reuniões do grupo independentemente da equipe central do Plano 

Estratégico. 

Nesta etapa, os trabalhos com as Comissões Regionais foram realizados com a 

utilização de dois equipamentos projetores em apresentações simultâneas, o primeiro 

dos quais mostrando o “retrato em negativo”, o segundo apresentando a “agenda ajuda”, 

preparada especialmente para estas reuniões.  

A “agenda ajuda”, produzida para a etapa pré-diagnóstica, era formada por 

planilhas (uma por cada “tema crítico” da região) contendo quatro colunas: Na primeira 

foram descritas as debilidades referentes ao tema crítico em questão, identificadas pela 

equipe do plano a partir dos dados oficiais e dos obtidos através da tabulação das 

respostas aos questionários, denominados “dados da percepção” e complementadas com 

sugestões dos participantes, durante a reunião.  

A segunda coluna da “agenda ajuda” foi destinada ao registro das propostas dos 

participantes; a terceira coluna, ao registro dos nomes e telefones de contato de cada 

componente dos grupos, formados durante a reunião para trabalhar cada tema; 

finalmente a quarta coluna continha nome e telefone de contato do coordenador do 

grupo, encarregado de promover a reunião entre os parceiros e dar o retorno à equipe do 

plano.   



  
 

Cada região identificou uma média de seis “temas críticos”, tendo os 

participantes das Comissões Regionais ponderado sobre suas respectivas debilidades e 

sugerido para cada tema propostas que foram criteriosamente discutidas, alteradas e 

registradas nas “agendas-ajuda” durante as próprias reuniões, através de um processo 

transparente de interação possibilitado por projeções simultâneas. 

Ao término das reuniões foram formados os grupos de trabalho para cada tema, 

ficando também escolhidos os responsáveis pelos grupos, que tinham por finalidade 

agrupar, reformular, acrescentar ou retirar propostas, após sua melhor análise e de 

acordo com uma avaliação consensual. A composição dos grupos envolveu, além dos 

representantes da sociedade e pessoas interessadas, técnicos dos órgãos competentes em 

cada tema. 

A partir dos resultados das reuniões e dos grupos de trabalho, a equipe central do 

Plano Estratégico consolidou os trabalhos na forma de novas planilhas, identificando o 

que havia sido retirado do que foi acrescentado pelos grupos de trabalho em “códigos de 

cores”. Estes produtos ficaram configurados nos  “Resultados da Etapa de Pré-

Diagnóstico”.   

Dos 87 grupos de trabalho envolvidos com os “temas críticos” um total de 75 — 

86,2% dos mesmos — retornaram com resultados. Os demais temas críticos foram 

consolidados pela equipe central do Plano Estratégico. 

Esta  etapa teve ainda, como importantes desdobramentos imediatos, dois 

resultados adicionais: identificação de ações que pudessem ter solução imediata pelo 

governo municipal. As listas das propostas encaminhadas ao Prefeito foram 

transformadas em Orientações, publicadas no Diário Oficial do Município para imediata 

execução por parte das Secretárias Municipais competentes; e levantamento de focos da 

dengue, doença que estava se tornando endêmica no país, por ocasião da implementação 

das etapas do plano estratégico 2001 - 2004. Os resultados do mapeamento feito através 

das Comissões Regionais foram encaminhados ao Prefeito e à Secretaria Municipal de 

Saúde, alertando e gerando providências que contribuíram para o controle da endemia 

no município. 

Obteve-se como produtos da etapa de pré-diagnóstico: os resultados dos grupos 

de trabalhos sob a forma de planilhas consolidadas por tema; e o resultado da etapa sob 



  
 

a forma de planilha contendo a consolidação dos resultados dos grupos de trabalho e 

dos temas revisados pela equipe central. 

 

5.2.2.5.3 Etapa 3 - Diagnóstico 
Foi dedicada à identificação das potencialidades e vocações de cada região, à 

definição preliminar dos objetivos centrais e das linhas estratégicas para alcançá-lo e às 

propostas por linha estratégica, consideradas sob a visão endógena, ou seja, das 

estruturas internas, da região como um todo.  

Para preparar essas reuniões foram pesquisadas as principais fontes de dados, 

oficiais e de “percepção”, tendo sido enfocados, a partir da tabulação dos questionários 

e da análise das informações, os “dados positivos”, denominados “retrato em positivo”. 

Realizou-se: a preparação de gráficos e mapas representativos das análises sobre os 

pontos fortes — ou positivos — das regiões: suas tendências, potencialidades e 

oportunidades; a preparação de um resumo com a história das regiões: suas origens, 

formação, raízes, personalidades de destaque, etc; o registro das áreas significativas das 

regiões (inclusive de seus prédios, construções históricas, etc.), indicadas nos 

questionários; o levantamento da identidade e motivos de orgulho das regiões; a 

preparação do “retrato em positivo” com todos os dados disponíveis já analisados, 

apresentados de forma simplificada para facilitar a sua compreensão pelo público; e a 

preparação da “agenda ajuda” (pauta auxiliatória) para a reunião, contendo os prováveis 

pontos positivos para a escolha do objetivo central e formatada em quatro colunas, 

sendo o conteúdo das três primeiras “potencialidades”, “manifestações culturais” e 

“vocações”, e a última, destinada às propostas, “linhas estratégicas”. 

A pauta destas reuniões obedeceu à seguinte seqüência: apresentação da história 

da região, através de breve exposição baseada em pesquisa elaborada pela equipe 

central do Plano Estratégico; relato histórico complementar feito por convidado especial 

— antigo morador ou conhecedor — interessado no passado da Região; apresentação do 

“retrato em positivo”; apresentação da “agenda ajuda”; exploração e desenvolvimento 

das potencialidades, manifestações culturais e vocações; identificação preliminar do 

“objetivo central”; e proposição das “linhas estratégicas” para atingir o objetivo central. 

Os trabalhos com as Comissões Regionais foram executados com a utilização de 

dois projetores fazendo apresentações simultâneas, o primeiro apresentando o “retrato 



  
 

em positivo” e o outro com a “agenda ajuda”  preparada especificamente para as 

reuniões.  

Esta etapa teve suas reuniões iniciadas com a apresentação de um breve histórico 

da região, objetivando destacar suas singularidades e provocar os participantes a 

identificar motivos de orgulho regionais, resgatando folclore, locais, eventos e 

personagens de destaque que participaram do processo de crescimento e evolução da 

região.  

Relatos históricos feitos por convidados especiais estimularam uma maior 

interação com as Comissões Regionais, enfatizando sentimentos de identidade, 

integração e laços comunitários, somados à noção de que a participação efetiva dos 

cidadãos era fundamental e de que o Plano Estratégico agiria como indutor, animador e 

mediador na realização dos trabalhos, cuja autoria seria da sociedade local. 

A “agenda ajuda” foi apresentada sob a forma de planilha, formatada em quatro 

colunas: “potencialidades”, “manifestações culturais”, “vocações” e “linhas 

estratégicas”. 

Todos estes aspectos foram criteriosamente discutidos, revistos e 

complementados durante as reuniões, e a partir deste ponto definido preliminarmente o 

“objetivo central”, ou seja, o principal papel que a região deverá desempenhar no futuro. 

Complementaram-se as três primeiras colunas e posteriormente as “linhas estratégicas” 

para dar consecução ao Objetivo Central. Ao término da reunião esta planilha passou a 

ser denominada de “Resultados da Etapa de Diagnóstico”. 

Resultaram da etapa de diagnóstico o histórico da região e o resultado da etapa 

em forma de planilha contendo as potencialidades, manifestações culturais, objetivos 

centrais preliminares e as linhas estratégicas. 

O quadro a seguir ilustra o resultado do “Retrato das12 Regiões”, que foi 
publicado em encarte do Diário Oficial do Município, com o título “Notas Técnicas”. 

 
Região Retrato da Região Publicação no D.O. municipal 

Bangu Uma fábrica de tecidos transforma 

a paisagem 

Rio Estudos nº 101 – Nota Técnica 

nº 11 – 05 de maio de 2003. 

Barra da Tijuca A fronteira da expansão da cidade Rio Estudos nº 94 – Nota Técnica nº 

04 – 28 de fevereiro de 2003. 

Campo Grande Onde o rural e o urbano convivem Rio Estudos nº 94 – Nota Técnica nº 

03 – 28 de fevereiro de 2003 



  
 

Centro O palco da história do País Rio Estudos nº 95 – Nota Técnica nº 

05 – 28 de fevereiro de 2003 

Grande Méier A capital do subúrbio carioca Rio Estudos nº 94 – Nota Técnica nº 

02 – 28 de fevereiro de 2003 

Ilha do Governador A porta de entrada da cidade Rio Estudos nº 101 – Nota 

Técnica nº 10 – 05 de maio de 

2003 

Irajá O berço dos subúrbios cariocas Rio Estudos nº 97 – Nota Técnica 

nº 07 – 20 de março de 2003 

Jacarepaguá O caminho dos desbravadores Rio Estudos nº 97 – Nota Técnica 

nº 06 – 20 de março de 2003 

Leopoldina Portos, trilhos e estradas: 

caminhos para a expansão 

Rio Estudos nº 98 – Nota Técnica 

nº 09 – 02 de abril de 2003 

Tijuca Onde a floresta abraça a cidade Rio Estudos nº 98 – Nota Técnica 

nº 08 – 02 de abril de 2003 

Zona Norte A região que nasceu sobre 

trilhos 

Rio Estudos nº 65 – Nota Técnica 

nº 09 – 02 de agosto de 2002 

Zona Sul A imagem do carioca Rio Estudos nº 108 – Nota 

Técnica nº 12 – 27 de junho de 

2003 

   Quadro 7 – Resultados da Etapa de Diagnóstico do Planejamento Estratégico – Rio de Janeiro 
   Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – Plano Estratégico 2001-2004. 
5.2.2.5.4 Etapa 4 - Estratégias 

A etapa 4 constou da elaboração de estratégias, onde foi dedicada à redação 

definitiva do “objetivo central”, à definição das “estratégias”, aos seus objetivos 

específicos e à proposição de programas e projetos por cada objetivo específico. 

Os trabalhos preparatórios à reunião constaram de: revisão e consolidação dos 

resultados das etapas anteriores, organizados por estratégias, visando a focar as 

propostas anteriores para o objetivo desejado: revisão dos “objetivos centrais” de 

regiões cujas definições tivessem ficado pouco objetivas ou mal formuladas, durante 

sua redação nas reuniões da etapa “diagnóstico”;  definição preliminar de estratégias 

contemplando cada item do objetivo central e outras complementares que se fizessem 

necessárias para a melhoria da qualidade de vida da região; preparação dos “objetivos 

específicos” por estratégias; sistematização das propostas apontadas pelos grupos 

temáticos — por objetivo especifico de cada estratégia; e preparação da “agenda ajuda” 



  
 

(pauta auxiliatória) contendo as propostas organizadas por objetivo específico e por 

estratégia. 

A realização de reuniões nesta etapa obedeceu à seguinte seqüência: 

apresentação do “objetivo central” revisado; apresentação das “estratégias” e seus 

“objetivos ospecíficos”; apresentação da “agenda ajuda” com as propostas organizadas 

por “objetivo específico”; identificação de novas propostas; e identificação preliminar 

dos possíveis parceiros. 

Assim como na etapa 3, os trabalhos com as Comissões Regionais foram 

executados com a utilização de dois projetores em apresentações simultâneas, o 

primeiro mostrando em destaque o “objetivo central” e os “objetivos específicos por 

estratégia” ou mapas e dados quando necessários, o segundo apresentando a “agenda 

ajuda” da etapa.  

A etapa teve como objetivo principal a definição de uma seleção de propostas 

necessárias para se alcançar o objetivo central de cada região, organizadas por objetivo 

específico.  

A “agenda ajuda” organizada por estratégia foi apresentada sob a forma de 

planilha, formatada em três colunas: “objetivos específicos”, “programas ou projetos” e 

“parceiros”. As duas primeiras haviam sido já parcialmente preenchidas com todas as 

propostas feitas até então. Estas colunas foram revistas, complementadas e 

criteriosamente relacionadas durante a reunião. Ao término dos trabalhos, a planilha 

passou a ser denominada de “resultados da etapa de estratégias”.  

Foram obtidos como produtos da etapa 4: o objetivo central e as estratégias e o 

resultado da etapa em forma de planilha contendo o objetivo central, as estratégias, os 

objetivos específicos e as propostas. 

 

5.2.2.5.5 Etapa 5 - Projetos 
A etapa 5 constou dos projetos, sendo dedicada à consolidação e 

complementação das propostas, além da definição dos parceiros e grupos de impulsão 

para a sua concretização.  

Para preparar as reuniões, objetivando a obtenção de boa visibilidade com foco 

nos “objetivos centrais” das regiões, as propostas foram agrupadas por similaridade ou 

complementaridade em programas,  no intuito de facilitar a identificação do grupo de 



  
 

impulsão:  agrupamento e sistematização das propostas por programas; inclusão de 

outras propostas, encaminhadas em separado durante as reuniões; preparação da 

“agenda ajuda” da reunião com as propostas organizadas; seleção de sete temas 

prioritários entre os treze temas do orçamento da prefeitura, a partir dos dados oficiais e 

do questionário de percepção; e organização, por tema priorizado, de todos os projetos 

de competência do município para os trabalhos referentes ao orçamento participativo. 

As reuniões desta etapa, foram realizadas em três partes, obedecendo à seguinte 

seqüência: primeira parte - apresentação do “objetivo central” formulado com 

objetividade e clareza; apresentação das “estratégias” e dos seus “objetivos específicos”; 

apresentação da “agenda ajuda” com os projetos organizados e agrupados em 

programas; aprofundamento das propostas; identificação de parceiros por programa; e 

definição do “tripé de impulsão” por programa. Segunda parte - priorização de três  

propostas ou projetos  por cada tema priorizado para compor os trabalhos do orçamento 

participativo. Terceira parte - trabalhos da comissão paritária do orçamento participativo 

para definição dos projetos a serem encaminhados para o orçamento de 2003. 

Da mesma forma que na etapa 4, os trabalhos das duas primeiras partes desta 

etapa com as comissões regionais foram executados com dois projetores, em 

apresentações simultâneas, o primeiro destacando o “objetivo central” e os “objetivos 

específicos por estratégia” e o segundo apresentando a “agenda ajuda” desta etapa.  

A equipe de técnicos do Plano Estratégico reorganizou preliminarmente as 

propostas afins em programas, visando a facilitar a definição dos parceiros e 

responsáveis pela impulsão de todas as ações necessárias ao desenvolvimento do Plano. 

A primeira parte teve como objetivo aprofundar as propostas, identificar 

parceiros e compor o “tripé de impulsão” formado por três representantes de órgãos 

públicos e da sociedade, para alavancar juntos o processo de implementação dos 

programas e projetos. Nesta formação ficaram definidas 3 funções na impulsão: pelo 

Plano Estratégico – um coordenador responsável pela região; pela área técnica – um 

representante do órgão / entidade ou pessoa competente no assunto; pela sociedade – 

uma pessoa da região credenciada para acompanhar, interagir, monitorar e envidar 

esforços para a viabilização do projeto. Ao término, a planilha passou a ser denominada 

de “Resultado da Etapa Projetos”. 



  
 

A segunda parte foi dedicada aos trabalhos referentes à priorização dos projetos 

por tema, para servirem de base aos trabalhos do  orçamento participativo, na seguinte 

següência: apresentação dos sete temas priorizados entre treze que compõem o 

orçamento da prefeitura; priorização de três projetos por tema; e eleição de um membro 

de cada comissão regional para a comissão paritária composta por doze membros do 

governo e doze da sociedade. Resultaram desta parte vinte e um projetos em sete temas, 

totalizando 252 projetos nas doze regiões. 

A terceira parte foi dedicada à definição de critérios técnicos para seleção dos 

projetos, classificação de prioridades e orçamento, seguindo-se a preparação da proposta 

orçamentária a ser encaminhada à Câmara de  vereadores. 

A partir da definição dos critérios foram priorizados 180 projetos, dos quais 60 

foram encaminhados para orçamento pelos órgãos competentes, compondo, após 

estudos de viabilidade e substituição de alguns pela segunda opção, uma lista de 

projetos encaminhados à Câmara de vereadores para aprovação.  

Estes sessenta projetos representam um investimento de R$ 91.500.000, 

correspondentes a cerca de 15% dos investimento para 2003. 

Como produtos da etapa 5 foram geradas: a planilha  de resultado da etapa 

contendo — além das estratégias e seus objetivos específicos finais — os programas e 

projetos, os parceiros e os responsáveis pela impulsão; a relação dos projetos 

priorizados por tema, totalizando 252 projetos nas doze regiões; a relação dos projetos 

selecionados por tema, região, competência, valores totais e valores para 2003; e a 

relação dos projetos contendo o número do programa de trabalho e da meta no 

orçamento encaminhado à câmara de vereadores. 

Devido ao grande número de propostas apresentadas estão sendo ainda definidos 

critérios para priorização dessas propostas, no sentido de orientar as fases de impulsão e 

monitoramento. Para tal impulsão está sendo montado um sistema técnico de 

monitoramento de planos e projetos que tem como “ferramenta”, um banco de dados 

com diversas informações relativas às propostas contidas nos planos. 

 

5.2.2.5.6 Etapa 6 - Homologação 



  
 

 Teve como propósito básico submeter à aprovação final da sociedade o plano 

estratégico da região. Foi nesta fase que alguns projetos foram conduzidos para 

execução no Orçamento Participativo de 2004. 

 Como trabalhos preparatórios às reuniões o material consolidado da etapa 

“projetos” foi organizado numa listagem contendo o objetivo central e as propostas, 

organizadas por estratégias e objetivos específicos. Foram realizadas: listagem contendo 

todas as propostas consolidadas na etapa anterior, com alimentação do banco de dados; 

preparação da agenda ajuda da região, contendo as propostas organizadas com suas 

respectivas numerações de referência no banco de dados e destacando, por cores 

diferenciadas, os projetos importantes em relação ao PAN 20079 (Jogos Panamericanos 

que ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro em 2007); e preparação de listas de presença, 

separadas por UEP’s (55 Unidades Espaciais de Planejamento – Divisão do Município 

do Rio de Janeiro, adotada pela secretaria municipal de urbanismo – SMU), para eleição 

dos representantes da sociedade no Conselho Popular do Orçamento Participativo de 

2004, em cumprimento à Lei 3189 de 23/03/2001. 

 As reuniões desta etapa foram realizadas em três partes, sendo a primeira 

conduzida pela equipe do planejamento estratégico e as duas subsequentes, pela equipe 

da Secretaria Municipal de Fazenda, obedecendo à seguinte sequência:  

- na primeira parte foi apresentada uma retrospectiva das etapas anteriores, uma 

explanação sobre a organização do trabalho, com criação de nova estratégia 

denominada “melhoria das condições de vida”, feito um esclarecimento das 

ações futuras e apresentado o Plano Estratégico Regional contendo o “objetivo 

central” e as propostas apresentadas na íntegra, organizadas por estratégias e 

objetivos específicos, com suas referências numéricas. E realizada a leitura e 

aprovação do Plano Estratégico Regional; 

- na segunda parte foi feita a eleição dos representantes da região no Conselho 

Popular do Orçamento Participativo (dois representantes por cada UEP); e 

- na terceira parte foram apresentados os projetos já incluídos no orçamento 

participativo de 2003. 

                                                           
9 Os jogos Panamericanos não haviam entrado nas discussões regionais pois ainda não havia sido 
escolhida definitivamente a cidade do Rio de Janeiro para sediá-lo, mas sendo considerado um evento de 
grande importância para o crescimento sócio-econômico da cidade foi levado à discussão nesta última 
etapa. 



  
 

Como produtos desta etapa foram obtidos: a planilha com o resultado da etapa 

aprovada; representantes da sociedade local para o OP; e a relação dos projetos 

selecionados na elaboração do OP. 

 

5.2.2.6 Articulação dos Planos Estratégicos Regionais 
 Tendo por meta principal potencializar os objetivos centrais de cada região, a 

identificação de cada uma delas na cidade e suas complementariedades foram 

articulados os planos regionais. 

O sentimento proposto para os cidadãos foi de orgulho pelos locais em que 

vivem, buscando um futuro mais consistente e duradouro, menos susceptível aos 

aspectos perniciosos das influências externas, sem perder de vista que deveria haver 

equilíbrio entre as diferentes condições de vida e oportunidades – hoje desiguais – nas 

regiões. 

 A articulação entre os planos foi consolidada em dois quadros. 

O quadro 1 (Anexo E), das diversidades da cidade e suas potencialidades 

(construídos com frases emblemáticas da fase de Diagnóstico e objetivos centrais da 

fase de Estratégias) buscou apresentar através do uso de cores, linhas (caixas) e 

sublinhados uma leitura conjunta dos itens abordados. 

 Às cores foram associados os temas levantados como de maior relevância 

durante as reuniões, sendo eles: turismo, histórico/cultural, comércio/serviço, produção 

e indústria, esporte e ambiente residencial. 

 Procedeu-se, então, uma análise de cada tema de acordo com cada região em que 

foi destacado. 

O quadro 2 (Anexo F), do papel de cada região na cidade e das prioridades para 

impulsão, foi construído com base nas especificidades de cada área no contexto da 

cidade, com posterior análise técnica para definir os pontos de impulsão a partir da 

leitura dos temas, da futura localização das diversas competições esportivas do PAN 

2007 e do papel específico das regiões na cidade. Como resultado, focando o princípio 

do desenvolvimento endógeno, foram apontados os seguintes pontos de impulsão para 

as regiões: 

- Bangu: ecoturismo e desenvolvimento regional. 

- Barra da Tijuca: modelo de preservação ambiental e transporte de massa. 



  
 

- Campo Grande: lugar da convivência entre urbano e rural, ecoturismo, 

referência para o ecoturismo e ecoindústrias. 

- Centro: referência histórica e cultural do país e centro de telecomunicações da 

América Latina. 

- Grande Méier (local de realização do PAN 2007): setor de comércio e serviços 

e capital do subúrbio carioca. 

- Ilha do Governador: base de chegada do turismo, despoluição das águas da 

Baia de Guanabara e transporte de massa. 

- Irajá: modernização dos antigos centros de abastecimento e centro formador de 

atletas. 

- Jacarepaguá: ecoturismo, indústria de alta tecnologia e sede de eventos 

nacionais e internacionais. 

- Leopoldina: soluções para a poluição industrial e recuperação do ambiente 

construído. 

- Tijuca/Vila Isabel: problemas de transporte e segurança e acesso a maior 

floresta urbana do mundo. 

- Zona Norte: despoluição industrial, melhoria do ambiente construído e 

aspectos histórico-culturais. 

- Zona Sul: turismo, vitrine do Brasil e imagem do carioca. 

 

 

5.2.3 Inferências ao Planejamento Estratégico do Rio de Janeiro 
 Na etapa inicial dos trabalhos do primeiro Plano Estratégico (1993-1996) 

buscou-se compreender a cidade do Rio de Janeiro, situando-a diante dos novos 

fenômenos expressivos como a globalização e o aparecimento do conceito de cidades 

globais, rejeitando a idéia de recorte setorial da cidade, voltando-se o plano para suas 

destinações práticas, para a elaboração do diagnóstico da cidade (forças / fraquezas X 

ameaças / oportunidades), frente a grande competição que se iniciava entre as cidades, 

na busca de atrações de investimentos, segundo a lógica do mercado. 

 À época foi implementado visando também a uma forma de elevar a auto-estima 

da população do município do Rio de Janeiro, que se defrontava com uma situação de 

deterioração do ambiente urbano (insegurança, precária qualidade de vida para grande 



  
 

parte da população, índices de mortalidade alarmantes, qualidade de ensino precária, 

problemas habitacionais, entre outros). 

 Os modelos de desenvolvimento para a década de 90 focavam o nível de 

crescimento econômico de uma localidade, no entanto, estudos da época apontavam que 

o nível de desenvolvimento econômico variava muito entre localidades que possuíam 

similaridades entre seus fatores produtivos como mão-de-obra, tecnologia e capital. 

Assim, os desequilíbrios apontados como decorrentes do processo de globalização 

começaram a ser estudados sob a ótica da “endogenia”, que se caracteriza por estimular 

as potencialidades locais ou fatores internos a minimizar os efeitos perniciosos da 

globalização. 

 Tornou-se necessário uma atualização do Plano Estratégico da Cidade, visando a 

inseri-lo como um todo na nova conjuntura econômica, social e tecnológica globais. 

O planejamento, na versão 2001-2004, propôs legitimar a participação de toda a 

sociedade civil, representada em sua pluralidade, na elaboração do plano estratégico, ao 

organizá-lo por regiões. Tal metodologia tornou-se possível através do uso do método 

de “Plataformas Tecnológicas”, que facilitou os procedimentos tecnológicos e o 

processo de comunicação, na geração dos dados e informações para subsidiarem as 

reuniões nas doze regiões do plano. 

Seis etapas descritas contemplaram o planejamento estratégico nas doze regiões 

da cidade do Rio de Janeiro, o que resultou na escolha de sessenta projetos, dos 252 

apresentados, representando que apenas 23,8% das necessidades foram atendidas. 

A equipe de organização do Planejamento Estratégico considera que as propostas 

a serem priorizadas no orçamento participativo, para os próximos anos, devem 

continuar a serem escolhidas no elenco das propostas dos planos estratégicos regionais, 

até que se esgotem. 

 

5.2.4 Considerações Finais do Planejamento Estratégico 2001-2004 
No que tange ao orçamento participativo a equipe técnica considera que o 

critério de UEP deve ser revisado já que os moradores têm dificuldade em pertencer a 

uma UEP, possuindo identificação com o bairro; pela legislação podem participar dois 

representantes por UEP, mas algumas regiões são compostas por apenas um bairro e 



  
 

outras por vários bairros; e exitem 55 UEP’s para 159 bairros. Tais fatores dificultam 

uma identidade e participação da população. 

 Quanto às divisões regionais propostas alguns entraves foram encontrados como: 

barreiras físicas, novas conformações urbanas e distorções causadas por mudanças na 

utilização do solo, além de questões históricas que reforçam o sentimento de pertencer 

ao local como aspecto fundamental. 

 Detectou-se que deve haver uma nova estrutura de governança10, pois a 

experiência mostrou que os métodos devem ser orientados no sentido da cidadania, da 

solidariedade e da identidade do homem com seu lugar, sendo sugerido: 

- o Planejamento: pelo governo + sociedade, ora com foco no local, ora na 

leitura da cidade como um todo; 

- a Execução: pelos órgão setoriais de governo + organizações setoriais; e 

- a Direção Política: pelo prefeito, entendido como um líder da governança 

urbana, ou seja, da relação: homem-atividade-espaço. 

 

 

 

 

 

 

6. ESTUDO DE CASO DE BELÉM-PA 
 

Vale relembrar que o município de Belém declara que sua metodologia de 

planejamento urbano é o Planejamento Estratégico (segundo afirmação de seu atual 

prefeito Sr. Edmilson Rodrigues em 2002), mas não está incluso na relação dos 233 

municípios brasileiros que utilizam este instrumento, segundo dados do IBGE (2003). 

Sabendo-se que os dados do IBGE foram colhidos junto a representantes dos 

municípios que responderam a um questionário em 2001, onde figuravam as 

alternativas “sim” e “não” para o uso do planejamento estratégico, pode-se considerar 

ter ocorrido uma falha de preenchimento ou um erro/confusão com o termo por parte do 
                                                           
10 Entendido como sistemas dos atores políticos implicados, direta ou indiretamente no governo 
de uma localidade. 



  
 

respondente, pois segundo Rodrigues (2004) a idéia de Congresso da Cidade surgiu em 

Belém por avaliar-se como insuficientes outros instrumentos de gestão democrática 

participativa já adotados. Reconhece-se, por exemplo, a importância da adoção de 

método de Planejamento Estratégico restrito aos membros do governo, a fim de 

compatibilizar a construção dos objetivos estratégicos com a construção social cotidiana 

do governo. 

Assim, o Planejamento para a Ação Estratégica (PAE) - termo sugerido no 

governo de administração popular em Belém - tem contribuído para a ação integrada e 

integradora imprescindível para a apropriação, pelos membros do governo, dos 

mecanismos institucionais de administração; tem possibilitado a elaboração de 

estratégias no âmbito do governo que ajudam a qualificar a interlocução entre este e a 

sociedade e, por conseqüência, do próprio processo de decisão popular sobre o plano 

para a cidade. Os produtos do PAE têm se constituído em importantes instrumentos 

técnico-políticos de mediação entre as idéias originadas nos debates intra-

governamentais e as protagonizadas nos processos autônomos de participação popular, 

melhor dizendo, nas esferas públicas não estatais, que vão se constituindo. 

 

6.1 Histórico da Urbanização na Cidade de Belém 
As informações sobre fatos e datas relacionados ao planejamento urbano da 

cidade de Belém foram extraídos da Obra de Rodrigues e Novaes (2002), no endereço 

eletrônico da prefeitura de Belém, comemorativo dos 400 anos da cidade e dados do 

IPEA11 (1997). 

O município de Belém do Grão Pará, cidade central de sua região metropolitana, 

mais conhecido, simplesmente, por Belém nasceu em 12 de janeiro de 1616, com a 

chegada dos colonizadores europeus, trazidos pela expedição de Francisco Caldeira 

Castelo Branco. No passado foi habitada pelos Tupinambás. Era quase uma península, 

localizada a aproximadamente 160 km ao sul da linha do Equador. 

Nas primeiras décadas de seu descobrimento houve lentidão em seu povoamento 

devido à resistência dos povos indígenas ao processo de colonização, como também 

                                                           
11 IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, uma fundação pública subordinada ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a atribuição de elaborar estudos para subsidiar o 
planejamento de políticas governamentais. 



  
 

pelo desinteresse pela região, graças ao desconhecimento das riquezas naturais ali 

presentes. 

No início do século XIX, Belém teve a sua primeira intervenção urbanística de 

grande porte: o Igarapé do Piri foi totalmente aterrado, pois era visto como limite ou 

obstáculo à expansão da cidade. Este tipo de “solução” urbanística, a partir dessa 

intervenção, tornou-se uma prática recorrente em Belém até um passado recente, 

constituindo-se em uma lógica de negação das funções dos rios para a cidade e sua 

população, como meio de transporte, meio de sobrevivência e de relação harmônica 

com a natureza. 

Foi nesse século, também, entre os anos de 1835 e 1840, tendo como epicentro 

Belém, que ocorreu a Revolução Cabana. Um movimento popular em defesa da 

liberdade e da maior participação política do povo paraense, em oposição ao 

autoritarismo do governo provincial. Marco de resistência e resignação do povo 

paraense, ainda hoje lembrado, e que serve como referência da capacidade de luta por 

mudanças. 

Outro marco na história de Belém ocorreu no fim do século XIX e na primeira 

década do século XX, quando a cidade passou a beneficiar-se dos fluxos de capital 

proporcionados pela alta cotação da borracha no mercado internacional. Com isso, 

observou-se, em especial por parte dos setores sociais mais abastados, a materialização 

de uma cidade “moderna e civilizada”, mais do que nunca aos moldes europeus, algo 

como uma “Paris dos Trópicos”.  

Belém foi uma das primeiras cidades brasileiras a ter energia e bondes elétricos, 

sistema de abastecimento de água e usina de incineração de lixo. Grandes obras 

arquitetônicas foram construídas, como o Palacete Bolonha e o Palacete Pinho, mesmo 

que tenham resultado em um brutal endividamento da cidade com credores europeus.  

Datam desta época, também, as construções do Teatro da Paz, por onde 

primeiramente passavam as mais famosas óperas e músicos vindos da Europa, e o 

Mercado Municipal junto ao Ver-o-Peso, que na época foi considerado um dos 

melhores do Império. 

No início do século XX, foram inaugurados os Mercados de São Brás e o de 

Ferro do Ver-o-Peso, novos hospitais e a Usina da Cremação. Também foram 

implantados os primeiros 1.500 metros de cais do novo porto, o que propiciou a 



  
 

destacada importância da companhia “Port of Pará”, cuja atuação remodelou grande 

parte da fachada da cidade, compreendida entre o Ver-o-Peso e o Reduto. 

Ocorreram também as remodelações das praças da República e Batista Campos, 

inspiradas no paisagismo europeu, visto a grande influência que Belém sofria deste 

centro mundial, que exportava grandes quantidades de materiais de construção, tais 

como quiosques em ferro alocados nestas praças e também grandes construções, como o 

Mercado de Ferro do Ver-o-Peso. 

Neste período, destacou-se a administração do Intendente Antonio Lemos que, 

entre os anos de 1897 e 1911, usufruindo de amplos recursos financeiros advindos da 

economia da borracha, empreendeu significativas intervenções na cidade de Belém, 

amparado sobretudo pela ilusão de construir “uma pequena cidade européia perdida na 

Amazônia”. 

Todas estas intervenções, reconhecidamente de caráter elitista, representaram 

uma significativa mudança no espaço da cidade.  

Em 1872, a cidade de Belém contava com 61.997 habitantes, no entanto, em 

1890 Belém possuía apenas 50.064. Mas, um rápido crescimento demográfico leva 

esses números a crescerem em curto espaço de tempo: em 1900 essa população passa ao 

número de 96.560; em 1920 para 236.406 habitantes; e em 1940 para 164.673 

habitantes. 

O crescimento e depois o decrescimento de Belém é um exemplo clássico dos 

impactos diretos que a decadência da extração e do comércio da borracha provocaram. 

O que foi chamado de “modernização urbana” compunham as diversas 

intervenções estéticas e saneadoras, dirigidas a um público e a um lugar privilegiado — 

o centro da cidade. Era para esta área que confluíam todos os investimentos públicos e 

privados, o que provocou uma valorização das terras ali localizadas, gerando assim uma 

expulsão progressiva dos setores populares para regiões mais distantes do centro. Esse 

deslocamento foi orientado pelo vetor criado a partir da linha da Estrada de Ferro 

Belém-Bragança, no sentido atual do município de Ananindeua (RODRIGUES, 1996).  

O desalojamento da população pobre, em decorrência da elitização do espaço 

urbano, verificou-se, sobretudo, com a formação das áreas periféricas, onde a classe 

trabalhadora, advinda dos seringais, passou a ocupar desordenadamente as parcelas 

urbanas desprovidas das melhorias sanitárias. 



  
 

A estruturação das políticas públicas que se sucederam culminaram, na década 

de 60, na implantação de um modelo desenvolvimentista para a Amazônia, pelo 

governo federal durante o regime militar, que empreendeu, entre outras coisas, “ações 

estratégicas” para sua ocupação e adequação a um novo padrão de acumulação. 

Assim, os investimentos e as políticas públicas passaram a ser orientados por 

novas diretrizes, entre outras coisas, a estruturação de condições para a implantação de 

empreendimentos voltados para o grande capital estrangeiro monopolista, e a 

predominância das rodovias, estabelecendo a hegemonia da circulação através das 

estradas em detrimento dos caminhos fluviais já existentes.  

Estas ações significaram, portanto, a abertura de novas estradas, bem como a 

implantação de infra-estrutura de telecomunicação e energia na perspectiva de gerar 

condições para a implantação de empresas e projetos de exploração, independente da 

dinâmica já existente na região, e dos efeitos que estas mudanças causariam. 

Alguns dos resultados deste modelo foram o deslocamento da importância dos 

núcleos urbanos próximos aos rios para as áreas de terra firme e ao longo das estradas; 

uma maior mobilidade de populações de migrantes de outras regiões do Brasil em busca 

de novas frentes de trabalho; a decadência de cidades ribeirinhas até então importantes 

na estruturação econômica regional de base extrativista e familiar; e o inchaço das 

periferias de cidades pólo como Belém pela falta de sustentabilidade deste modelo de 

ocupação. 

Neste contexto vale destacar a importância dos pólos de exploração e 

transformação mineral, em especial o pólo Trombetas e o Carajás. O reflexo destes 

“grandes projetos” em Belém verificou-se, sobretudo, com a elevação do contigente 

populacional do pólo urbano, acarretando o aumento de áreas periféricas. 

Por estarem localizadas próximas ao principal centro de comércio e serviços da 

cidade, as áreas alagadas tornaram-se a alternativa à população de menores faixas de 

renda, além dos baixos custos em função do não pagamento de taxas de serviços 

públicos e por estarem situadas próximas a locais de maior oferta de trabalho (IPEA, 

1997), tornaram-se áreas de grande atração populacional, que tem sido alvo de um 

processo de ocupação contínua, mesmo nos dias atuais. 

Diante deste quadro, pode-se definir a estruturação espacial de Belém nos 

últimos 40 anos de acordo com as seguintes especificidades: o adensamento das áreas 



  
 

centrais mais consolidadas; a incorporação das áreas de baixadas à estrutura da cidade; a 

expansão para além do cinturão das áreas institucionais, notadamente pela implantação 

de indústrias, conjuntos habitacionais (a partir da década 60), sítios e chácaras; e, pelo 

processo de verticalização, iniciado na porção mais central da cidade, onde se localizam 

os principais estabelecimentos de comércio e serviços (IPEA, 1997).  

Ao fim do século XX, tornou-se latente em Belém um processo de periferização 

crescente. Formaram-se aglomerações de serviços fora da “Primeira Légua”, onde a 

chamada “Área de Expansão” reforçou a conurbação entre Belém e Ananindeua, e 

estendeu-se aos outros municípios da atual Região Metropolitana de Belém, 

especialmente Marituba e Benevides. 

Hoje, em média, 75% da população vive na zona urbana, atingindo a densidade 

média da população o número de 20hab/ha em apenas 20% do território municipal. Sua 

área continental é de 34,36% do município, sendo os outros 65,64% de área insular, 

constituída por 43 ilhas. 

No entanto, Belém, a capital paraense, desde o ano de 1997, vê-se diante da 

possibilidade real de um processo intenso de transformação através de uma nova forma 

de concepção das políticas públicas, uma nova experiência de participação popular.  

A proposta consiste na edificação de uma cidade que estabelece uma nova 

relação com a natureza, com seu povo, com a sua cultura, de forma planejada e dirigida 

por seus moradores. Da sua construção cotidiana emerge um novo conceito de cidadania 

baseado na luta popular e na solidariedade e em uma visão crítica e soberana do seu 

papel no mundo. Os moradores estão construindo, uma Belém que garanta a plenitude 

de direitos, em especial o direito de sonhar. É a concepção democrática de Planejamento 

Estratégico, aquele onde se constrói a cidade que se planeja. 

São cidadãos e cidadãs, homens, mulheres e crianças, que através de suas 

decisões e ousadias, estão proporcionando perspectivas antes inimagináveis, 

desenvolvendo grandes obras, criando empregos, recuperando sua memória e seus 

heróis, e fortalecendo programas fundamentais, como a Bolsa Escola, Família Saudável, 

a restauração do Ver-o-Peso o principal cartão postal da cidade, a recuperação dos rios 

urbanos e do direito de desfrutar da orla.  

A prefeitura de Belém afirma ser este um modo de governar inovador e 

revolucionário, onde a cidade é literalmente governada pelo povo. 



  
 

 Cabe ressaltar que nessa pesquisa, para o município de Belém, não foram 

localizados registros históricos dos tipos/nomenclatura dos planos urbanísticos 

desenvolvidos, diferentemente da cidade do Rio de Janeiro sobre a qual foram descritos  

os nomes e periodização dos planos urbanísticos do município. Para a cidade de Belém, 

apenas o histórico apresentado declara como ocorreu e ocorre a urbanização no 

município. 

 

6.3 O Planejamento Estratégico de Belém 
Destaca-se que os dados, informações e opiniões expressos neste item “6.3” e em 

seus subitens são reproduções de informações publicadas pela prefeitura municipal de 

Belém durante os anos de 2003 e 2004 em sua página eletrônica na internet, sendo 

portanto informações de domínio público, e de partes das correspondências eletrônicas 

pessoais enviadas pela mesma prefeitura para subsidiar este trabalho. 

O município de Belém possui, segundo dados do Censo IBGE (2000) 1.386.482 

habitantes, distribuídos em 1.065 km2 de área, incluindo regiões insulares. 

O Planejamento Estratégico do município de Belém tem todo seu 

desenvolvimento focado na figura do “Congresso da Cidade”, órgão de referência 

máxima para o plano. 

Segundo Darwich (2003), “o congresso da cidade de Belém é a Concepção de 

Gestão e Planejamento Estratégico de Cidade com Participação Social”. 

A idéia central que norteia a Assessoria do Departamento de Planejamento da 

Secretaria Municipal de Belém é o de que: “A urbanização acelerada, que transformou, 

ao longo dos últimos 40 anos, um Brasil esmagadoramente rural em um país de quase 

80% de população urbana, ao mesmo tempo em que gerou uma situação explosiva nas 

cidades, devido à intensidade do processo de urbanização também abriu possibilidades 

para que as sociedades locais assumissem as rédeas do seu próprio desenvolvimento, 

construindo sólidas estruturas locais participativas, novas estruturas de poder. A 

tendência para um reforço generalizado da gestão política nas próprias cidades 

representa uma importante evolução de sistemas representativos para a participação 

direta, em que grande parte das opções concretas, relacionadas com as condições de 

vida, com as demandas coletivas e a organização do cotidiano, passam a ser geridas 

pelos próprios cidadãos”. 



  
 

Acredita-se que sem participação popular a tendência principal é que as políticas 

públicas resultem na construção de “ícones” urbanos, que podem até cumprir bem a 

função estética – embelezadora - da cidade, mas, em geral, reforça a segregação 

espacial, a exclusão social e o preconceito a que estão submetidos diversos segmentos 

sociais.  

O Congresso da Cidade – experiência de democracia participativa que vem 

sendo realizada em Belém – quer permitir o debate e o exercício do poder decisório 

sobre todos os problemas e dimensões da dinâmica da cidade. Os cidadãos podem 

decidir sobre os investimentos, ou seja, as prioridades para os gastos do dinheiro 

público em obras; mas também debatem sobre como combater o preconceito contra os 

pobres, geralmente segregados nas áreas periféricas e nas baixadas, os homossexuais, os 

portadores de deficiência, os negros, os índios, as mulheres, etc. 

Este não se resume a um evento. Trata-se de um processo permanente de 

planejamento socialmente construído; de envolvimento dos cidadãos na execução e 

controle dos planos; de esforço para criar as condições para que a população se apodere 

da cidade. Acredita-se que o melhor caminho para apoderar-se da cidade é o acesso 

democrático à informação, por isso o controle social sobre o governo cumpre o papel de 

garantir transparência, lisura no trato do patrimônio público e a busca de qualidade 

social dos serviços públicos, o que só é possível na medida em que os cidadãos vão se 

apoderando da cidade. 

 

6.3.1 Orçamento Participativo 
O Governo do Povo (como se auto denomina o governo municipal de Belém) 

desde de 1997, implantou na cidade uma forma de governar que já apontava para a 

perspectiva de utilização do Congresso da Cidade, onde de imediato implantou o 

Orçamento Participativo (OP) como instrumento de participação popular. Tratava-se da 

decisão popular sobre a aplicação dos recursos públicos municipais, sendo considerado 

um salto qualitativo sem precedentes na constituição de uma democracia popular na 

história política de Belém e do Estado do Pará.  

A experiência do OP, centrada na priorização de obras a partir das inumeráveis e 

justas demandas populares, aos poucos foi-se mostrando limitada para as expectativas 

democrático-participativas de Belém, e como espaço de construção social no horizonte 



  
 

do sonho de uma sociedade justa, democrática, solidária e feliz, tendo em vista voltar-se 

centralmente à definição de demandas prioritárias e, apenas secundariamente, nas 

reflexões sobre as determinações estruturais dos problemas relativos às demandas. 

Mas, se a instauração do OP foi um primeiro (grande) passo para que a cidade 

pudesse reduzir as enormes carências sociais, historicamente, acumuladas, outras 

questões importantes ainda precisavam ser solucionadas, como uma discussão mais 

ampla, que incorporasse diretrizes e ações que extrapolassem a dimensão localizada das 

intervenções, que atraísse atores que nem sempre se moviam por este determinante e 

que, ao mesmo tempo, pudesse combinar as deliberações do orçamento participativo 

com estratégias globais para a cidade, sem comprometer os compromissos sociais do 

governo local. A pergunta que surgia, após a utilização do OP era: como estabelecer um 

mecanismo de desenvolvimento urbano que assegurasse a sobrevivência da cidade, seu 

desenvolvimento, a elevação da qualidade de vida de seus cidadãos de forma a aglutinar 

as ações do Governo e ao mesmo tempo, combinar os elementos de conjuntura nacional 

e internacional em que se insere a vida da cidade? 

Por estas e outras questões, o governo local elaborou uma proposição mais 

desafiadora que o próprio OP. Dessa forma, o Congresso da Cidade apresentou-se como 

o instrumento de que se valem os cidadãos de Belém para decidir sobre a cidade 

desejada. 

Na perspectiva de ir além e de propor à sociedade um projeto mais amplo do que 

o mero dia-a-dia que é tradicionalmente dado às prefeituras equacionar, o governo 

lançou-se a articular outras instâncias que interferem no desenvolvimento urbano, desde 

outras esferas de governo, à iniciativa privada local, organizações sociais e inclusive os 

meios internacionais de formação de opinião. 

 

6.3.2 Fundamentos do Planejamento Estratégico de Belém 
As novas formas de gestão que vem se configurando provocam mudanças 

inovadoras e as cidades passam a adotar formas diretas de articulação entre os atores 

sociais da sociedade civil e os governos, destacando-se a gestão dos recursos públicos, 

particularmente no Brasil através do Orçamento Participativo, e também a criação de 

diversos outros fóruns, com a participação de empresários, sindicatos, ongs, escolas, 

universidades, igrejas, entidades do movimento popular e principalmente de cidadãos 



  
 

que jamais haviam exercido o seu direito de gerir a cidade, que não se sentiam 

representados por alguma organização e que mesmo assim, constituem a maioria. 

Assim, o Congresso da Cidade, enquanto um espaço público não estatal, foi 

apresentado pelo Governo do Povo (denominação que o governo municipal atribui-se) à 

cidade como o seu mais amplo espaço de planejamento. O Congresso da Cidade traz 

aspectos fundamentais constitutivos da forma de se governar, como o compromisso com 

uma gestão democrática, transparente, que inverte prioridades, e assim possibilita a 

participação popular. É orientado por alguns princípios centrais, como a afirmação da 

identidade cultural da cidade, a criação de condições para que a cidade assuma seu 

destino ao ir se apropriando da mesma, o reconhecimento das desigualdades, o 

aprofundamento da relação do Estado com a sociedade, visando ao seu fortalecimento, e 

a instauração do debate sobre o financiamento da cidade. 

Para a viabilização do Congresso da Cidade o respeito às diferenças é 

fundamental, pois sabe-se que governar é atuar num palco de conflitos, haja vista que a 

cidade é social, política e ideologicamente cindida. Um exemplo concreto de 

manifestação de conflitos: quando se decidiu instalar um sistema de radares para 

controle de velocidade no trânsito, com vistas à redução de acidentes e mortes, uma 

celeuma foi criada na cidade. Houve depoimentos assim: “fui multado, nego-me a pagar 

a multa, logo, não posso renovar minha ‘carteira de motorista’. Isso é um absurdo! Esse 

governo que se diz do povo é, na verdade, uma Fábrica de Multas”. Ora, o discurso anti 

“fábrica de multas” concebe que se possa dirigir em vias públicas, sem limite de 

velocidade, colocando em risco a própria vida, a vida alheia, agudizando o problema de 

violência estrutural na cidade. A multa estaria “prejudicando” a todos igualmente, 

inclusive os que cumprem o Código Nacional de Trânsito? A “liberdade” no trânsito 

beneficiaria alguém? 

O Governo do Povo reconhece que Belém é uma cidade particular, como 

ademais todas as outras que, no capitalismo, engendram relações sociais que geram 

exclusão social, política, econômica. Governos democráticos e populares buscam 

implementar formas de gestão para alterar a situação em que se encontram submetidas 

as cidades, traduzindo-se em uma forma de governar que reconhece as “diversas 

cidades” (a constatação que dentro de uma cidade existem várias outras, cada qual com 

seus históricos, interesses e objetivos) que subsistem a uma suposta e aparente 



  
 

homogeneidade, banalizada por práticas de governos em que os diferentes são tratados 

como iguais.  

O Congresso da Cidade é tido como o espaço do livre pensar, a usina de idéias, 

que transforma práticas políticas historicamente afirmadas como a única via de se 

relacionar com governos. 

Ao definir como mote “O Futuro já Começou”, o Congresso da Cidade assume 

querer ser espaço da busca da recriação, que leva em conta a história, mas que por isso 

mesmo não pode ser copiada. O Congresso da Cidade afirma a necessidade de planejar, 

justificando o uso do Planejamento Estratégico: “É pensar o futuro, com as ferramentas 

do presente, mas com o olho no passado”. 

Como espaço de planejamento, o Congresso da Cidade em Belém reafirma que 

uma cidade não é a mesma em qualquer parte do mundo, há diferenças internas próprias 

da condição econômica, política, social, cultural, enfim, diferenças que fazem com que 

a inserção na globalização não signifique que a cidade se encontre inserida em um 

espaço homogêneo, igual. 

A idéia é convocar todos os atores e grupos sociais, inclusive aqueles que se 

confortam com a mera reprodução da situação vigente, a dizerem o futuro que propõem 

e projetam. Este enunciado dos futuros desejados, e indesejados, para uma cidade, é 

considerado um exercício fundamental, a que se deve convocar todos os cidadãos. E, 

desta forma, fazer da cidade e do plano, um exercício permanente de democracia e 

construção de sujeitos políticos. 

Outro aspecto a destacar na concepção de Congresso, é que este se realiza no 

espaço da cidade, inserida em um contexto regional, nacional e global, considerando, 

contudo, que é nela que as relações sociais se reproduzem, e cada uma vai encontrando 

a sua forma neste contexto geral a partir das suas particularidades e vai construindo 

mecanismos de participação e de planejamento. De acordo com a sua opção, vai sendo 

forjada uma cidade para os seus cidadãos ou uma cidade para o mercado, para a 

competição. 

Afirma-se que o processo construído em Belém é o de afirmação da cidade 

construída pelos seus cidadãos, para que estes se apropriem da cidade nas suas diversas 

dimensões, como um espaço político de luta pela cidadania e por parcelas de poder que 



  
 

podem contribuir para a superação das desigualdades, para a formação de consciência 

crítica, libertadora. 

O que se busca, portanto, ao implantar uma forma de governar por meio do 

Congresso da Cidade, é abdicar-se das fórmulas aparentemente fáceis, que engendram 

alternativas em que a cidade é apartada de si, em que as diferenças são dissimuladas e 

que poderiam até gerar uma cidade para fora e uma cidade para dentro.  

Para esta visão de Congresso, o que é central é a valorização da vida, a dignidade 

humana, não a construção de uma cidade mercadoria, em que cada cidadão é concebido 

como consumidor no mercado ou como usuário. O governo de Belém assume o papel de 

fomentar a participação de todos. 

No “Balanço Geral da Participação Popular em Belém do Pará”, Araújo, Novaes 

e Rodrigues (2002) declaram que “pode-se ter acesso a um conjunto de informações que 

indicam a riqueza do Congresso da Cidade: por exemplo, participaram os feirantes do 

ver-o-peso, os da Tavares Bastos, taxistas do ponto da Av. Doca de Souza Franco, além 

de outros diversos segmentos sociais”. 

O Congresso da Cidade também considera a dimensão territorial – a cidade é 

organizada em oito distritos ou regiões administrativas, cerca de trinta microrregiões - 

para que se facilite ao máximo o acesso dos cidadãos aos espaços de debate e decisão, 

próximo ao local de moradia. Vale frisar que qualquer experiência de democracia direta 

participativa, sempre vai exigir a criação de fóruns de representação delegada. 

Exige-se a formação de espaços de representação coletiva - Conselhos distritais, 

Conselho da Cidade, etc. No Conselho da Cidade de Belém os membros com cargo de 

governo (em número de três) não têm direito a voto. Este é composto por representantes 

dos vários distritos de Belém, por representantes de homossexuais, negros, mulheres, 

portadores de deficiência, índios, dos segmentos engajados nas estratégias de 

desenvolvimento urbanístico e ambiental, economia solidária, cidadania cultural, etc., 

além da sindical de trabalhadores e empresarial, sendo esta proporcional à representação 

social dos empresários. 

 

6.3.3 Elementos de Aplicação do Planejamento Estratégico de Belém 
Governar na forma de Congresso não é considerada uma tarefa fácil, 

particularmente em uma cidade como Belém, com enormes carências sociais 



  
 

acumuladas, o que tem levado, em regra, à busca de soluções apenas imediatas. Uma 

cidade cujos moradores tinham a auto-estima abalada e em que sempre coube aos 

governos e a pequenas parcelas da população o poder de decidir o seu futuro. A cidade 

sentia-se incapaz de tal tarefa pela condição a ela imposta, e a população já sentia 

intensamente este retrato de cidade como verdadeiramente seu.  

Decorrente de uma história de governos predatórios, que tornaram seus 

referenciais físicos e simbólicos sinônimo de saudade do passado, o que reduz a 

possibilidade do sonho de construir o futuro, a cidade passou a desejar 

predominantemente o passado. Planejar o futuro, recuperar a sua história não se 

colocava como tarefa possível para a maioria dos cidadãos. 

 

6.3.3.1 Elemento 1: Grupo de Trabalho 
Para dar início do ponto de vista mais organizativo ao Planejamento Estratégico 

através do Congresso da Cidade, foi constituído um grupo de trabalho com a 

responsabilidade de articular o âmbito interno do governo com a sociedade, bem como 

de elaborar uma proposta inicial.  

Desencadeou-se então um processo de apresentação da proposta nos fóruns do 

governo e da sociedade, pela necessidade de consolidar a concepção de que o Congresso 

não representava um evento, mas um processo, uma concepção do modo de governar, 

como síntese de uma prática que iria se expressando nos diversos espaços de 

planejamento da cidade provocados pelo próprio governo e por setores não 

governamentais. 

Este processo da criação do ambiente necessário tinha de ser tornado público. 

Por isso, a proposta básica elaborada, foi feita, em novembro de 1998, onde a 

apresentação pública ocorreu em um evento de lançamento dos mais representativos já 

ocorridos na cidade. Considerou-se uma demonstração de que a cidade responde a esta 

proposta de governo, mas nem por isso, tão somente para o governo e pelo governo, 

esta proposta deve ser conduzida, apropriada. 

Ao considerar que a transformação da cultura política não se dá em um evento, 

mas em uma prática contínua e permanente, a proposta apresentou-se como um 

processo com momentos de síntese, como os próprios momentos do orçamento 



  
 

participativo, das conferências, dos colóquios, das iniciativas de co-gestão de espaços 

públicos e das demais que estruturam o Congresso da Cidade. 

 

6.3.3.2 Elemento 2: Organização da Sociedade 
Após conhecimento da proposta e assimilação da mesma por parte da sociedade, 

foi preciso discutir, definir mais claramente a importância das ações governamentais no 

congresso. Pouco a pouco, foi se construindo a compreensão de que as iniciativas não 

propriamente, surgidas no interior do governo mantinham-se autônomas mas integradas, 

capazes de gerar um projeto de cidade. 

Foram sendo adotados, assim, diversos recursos, tanto no interior do governo, 

quanto em grupos sociais não governamentais, como reuniões para identificar 

expectativas, grandes fóruns promovidos ou apoiados ou de iniciativa do governo, como 

o orçamento participativo, conferências que discutiam as políticas públicas, colóquios 

sobre temas específicos, audiências públicas. Diversas iniciativas da sociedade também 

foram consubstanciando a proposta do congresso. Ocorreu um movimento de 

apropriação da cidade por seus cidadãos com a constituição de condomínios 

participativos, a associação de empresários que lutam pela valorização dos espaços onde 

concentram as suas atividades; os comitês ambientais formados por moradores de 

bairros ou ruas específicas e por funcionários dos órgãos municipais que contribuem 

para a gestão ambiental da cidade, inclusive nos locais de trabalho, controlando e 

fiscalizando serviços de limpeza; as atividades de formação voltada para o maior 

conhecimento da história da cidade; entre outras iniciativas. 

 

6.3.3.3 Elemento 3: Projetos 
Foram ainda desenvolvidos projetos específicos que colocaram em evidência 

questões importantes, aparentemente secundárias, se pensadas fora do contexto de que a 

cidade precisava, antes de tudo, gostar de si própria e descobrir potencialidade. A arte 

dos jovens expressa em pichação, reelaborada, resultou em trabalhos com técnica de 

grafitagem num acontecimento inédito em Belém que reuniu diversos grupos (mais de 

300 jovens). 

Outros projetos foram implantados em Belém: O projeto Mapas de Belém, uma 

abordagem metodológica a partir da cartografia como resultado das representações 



  
 

sociais, como um inovador instrumento de planejamento crítico e autodeterminado; 

participação em campanhas com atores sociais, como universidades, entidades 

estudantis, empresariais, de trabalhadores, voltados para o estímulo de atitudes positivas 

em relação à cidade, como a educação ambiental no que se refere ao tema da limpeza 

pública; projetos voltados para a geração de emprego e renda, particularmente a 

pequena indústria moveleira. São exemplos que demonstram a diversidade dos espaços, 

mas também a existência de uma lógica interna que visava a suscitar a participação 

coletiva. Foram experiências com a finalidade de apresentar o congresso como um 

processo em construção e como o resultado de distintas intervenções que visavam a 

despertar e a restabelecer a auto-estima do cidadão, a fazê-lo acreditar no seu poder de 

gerir a cidade.  

A essa lógica interna, articularam-se eixos temáticos que orientaram as 

iniciativas citadas, a saber:  

- inclusão social; 

- identidade cultural; 

- poder local e democratização do estado; 

- desenvolvimento econômico.  

Estes temas foram articulados aos objetivos de governo expressos nas suas 

“marcas”, a saber: 

- Dar um futuro às crianças e aos adolescentes; 

- Saúde para todos; 

- Sanear Belém; 

- Revitalizar Belém; 

- Transporte Humano; 

- Participação Popular. 

As marcas de governo consubstanciam, dentro da proposição de planejamento 

estratégico, os grandes objetivos do governo, através de uma postura propositiva, ou 

seja, onde apresenta sua proposta para a cidade por meio de um conjunto de projetos e 

realizações, que visam a orientar as discussões nas diversas instâncias em que se articula 

o congresso da cidade. 



  
 

 O anexo G deste material apresenta um apanhado de artigos sobre os principais 

programas desenvolvidos a partir das marcas de governo propostas pelo planejamento 

estratégico de Belém. 

 

6.3.3.4 Elemento 4: Pesquisas 
Foram realizadas pesquisas qualitativas visando a fortalecer o processo do 

congresso como movimento amplo, que extrapola as ações de governo. Foram feitas, a 

princípio, duas pesquisas, uma por amostragem no universo da população em geral e 

outra com lideranças locais pré-selecionadas. Ambas tinham por objetivo identificar a 

percepção prevalecente nos grupos sociais representados. O resultado obtido foi um 

amplo painel das visões sobre a cidade, que se traduziram em elementos centrais para a 

proposição de temas. 

Todas essas referências provocaram perguntas, como por exemplo, qual a 

estrutura do congresso, quais os seus espaços de síntese, quais os critérios de 

participação, enfim, uma série de questões que surgiram ao se pensar tradicionalmente 

os fóruns coletivos. A opção foi criar um movimento, provocar questões que 

contribuíssem para a construção de uma estrutura, que caso necessário, fosse mais 

consolidada e enraizada tanto no governo quanto em parte da sociedade. 

A possibilidade apresentada era uma estrutura inspirada em outras experiências, 

mas com o tempo foram sendo reveladas as fragilidades destas experiências e 

emergindo no governo e na sociedade civil a própria síntese de um movimento vivo e 

incessante que a cidade vivia e que tinha raízes na sua história. 

 

6.3.4 Metodologia do Planejamento Estratégico de Belém 
A implementação do processo de Planejamento Estratégico se deu a partir do 

calendário de realizações do congresso da cidade que teve início no mês de abril de 

2001, com reuniões preparatórias que aconteceram nos oito distritos administrativos de 

Belém, antecedendo aos congressos distritais temáticos, que reuniram representantes de 

entidades populares, clubes, associações, centros comunitários, igrejas, escolas, torcidas 

organizadas entre outros. O objetivo era de aprofundar as discussões sobre o 

funcionamento do Congresso da Cidade. 



  
 

Após esse momento, realizou-se os congressos distritais temáticos, que foram 

espaços de participação direta dos cidadãos onde se discutiam as políticas para o 

município e apresentavam-se propostas para o plano da cidade. Nestes Congressos, 

foram eleitos delegados para o congresso da cidade de Belém, que participaram dos 

congressos municipais temáticos, que tinham como objetivo qualificar os debates e as 

formulações para o plano da cidade. 
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Todas estas etapas culminaram na realização do primeiro grande Congresso 

Geral da Cidade de Belém – Milton Santos, onde foram envolvidas 28.000 pessoas, que 

legitimaram a eleição do Conselho da Cidade, com 50 Conselheiros e o Documento 

Base do Congresso que consolida todo o Planejamento Participativo da Cidade. Este 

documento é considerado o resultado das contribuições de homens, mulheres, crianças, 

jovens e idosos que acreditaram no compartilhamento de sonhos, que combinaram sons 

e letras que se desenvolveram na diversidade, da desigualdade da cidade, que é una na 

diferença, mas que também rompe com a diferença que separa e constrói 

solidariamente, com justiça e dignidade o cotidiano de milhares de cidadãos que 

enfrentam a indiferença a qual historicamente foram submetidos. 

A partir da riqueza da experiência que Belém vem se apropriando, partiu-se para 

a discussão e elaboração dos planos, programas e projetos que garantem a execução do 

que está sistematizado no documento base do congresso da cidade. A partir dos Eixos 

Temáticos, foram traçadas metas no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária e no 

orçamento programa anual. 

A atual gestão pública municipal, assume postura propositiva, apresentando sua 

proposta para a cidade por meio do conjunto de projetos e realizações que 

consubstanciam a marca “Belém Cidade Criança”, questão central e relevante no 

segundo mandato do governo municipal. 

Os Eixos Temáticos que integram as políticas públicas (Gestão Democrática e 

Qualidade Social do Serviço Público, Desenvolvimento Humano pela Inclusão Social, 

Desenvolvimento Humano por uma Economia Solidária, Direitos Humanos, 

Desenvolvimento por uma Cidadania Cultural e Desenvolvimento Urbanístico e 

Ambiental), materializam a marca “Belém Cidade Criança” e fazem parte da estrutura 

do sistema de gerenciamento, onde são envolvidos outros atores através dos conselhos 

da cidade e distritais, os núcleos de planejamento das secretarias e órgãos que 

representam o governo. 

Este sistema é coordenado pela secretaria municipal de coordenação geral do 

planejamento e gestão – SEGEP, com a participação das demais secretarias e órgãos, e 

baseado nas determinações apontadas pelo Congresso da Cidade. 

O planejamento possui ainda um colegiado de agentes de planejamento que 

discute, reflete, realiza troca de experiências e delibera coletivamente, a partir dos 



  
 

núcleos setoriais de planejamento – NUSP’s, que são unidades administrativas 

integrantes dos órgãos da administração direta e indireta. Os NUSP’s são subordinados 

administrativamente aos respectivos dirigentes e tecnicamente à SEGEP, responsável 

pela coordenação, elaboração, avaliação, reformulação e atualização do planejamento e 

da gestão da prefeitura municipal de Belém. 

Como Belém, em particular, vem consolidando esta experiência, outros 

procedimentos fazem parte do sistema de planejamento, como a Matriz Sala do Plano 

que durante o ano de 2003 foi sendo ajustada para responder as necessidades de 

implementação do planejamento e orçamento. Este instrumento é de fundamental 

importância na transparência da execução do orçamento, que divulga anualmente seus 

balanços em rede (internet) na página da prefeitura municipal de Belém. É um 

instrumento também que vem potencializando o acompanhamento do planejamento, no 

que diz respeito aos programas e projetos que o governo desenvolve. 

No que se refere ao sistema municipal de informação para o planejamento e 

controle do cidadão- SMIP CIDADÃO, investiu-se no debate sobre indicadores, que são 

parâmetros qualificados e ou quantificados que servem para detalhar em que medidas os 

objetivos das ações foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo. 

Nesse sentido a secretaria de planejamento, sistematizou alguns indicadores 

sociais básicos em área como: demografia, infra-estrutura, economia, transporte, 

habitação, abastecimento de água. Este estudo vem sendo utilizado como subsídio para 

os debates na seleção dos indicadores que irão avaliar os planos, programas e projetos, 

da Marca Belém Criança, dos Eixos Temáticos e dos Órgãos.  

Foi realizado também, um levantamento sobre os sistemas de informação e base 

de dados existentes nos órgãos, assim, como softwares e os equipamentos em utilização. 

As informações darão consistência para a elaboração do Projeto de Informação e 

Informática Pública Integrado, que deverá fortalecer a implantação do sistema  

municipal de informação, que já vem desenvolvendo de forma integrada sua execução 

coordenada por grupo de trabalho interinstitucional envolvendo os órgãos da prefeitura. 

Um outro procedimento considerado importante para o Sistema é a avaliação, 

pois o controle de conjunto de ações planejadas, exige reflexões a cerca do conteúdo e 

do método, concebendo um mecanismo regular de avaliação, que elimine a cultura da 

avaliação como esforço anual ou no fim da gestão, inserindo-a como algo constante que 



  
 

possibilite fazer a composição e análise dos resultados a partir da implementação das 

ações governamentais, verificando se esses resultados são compatíveis com o plano de 

governo. 

Os relatórios foram definidos periodicamente tendo como orientação à estrutura 

sistema de planejamento, que tem como meta o acompanhamento em seu mais amplo 

aspecto, analisando os indicadores tirados como referência para o balanço dos 

programas, projetos e ações presentes nos planos. 

Atualmente, no ano de 2003, a prefeitura municipal de Belém implantou o 

Sistema Integrado de Gestão de Projetos – SIGA Belém, onde é possível monitorar os 

projetos estratégicos de governo (metas e etapas realizadas, tempo gasto e recursos 

aplicados) para o prefeito, secretários e administradores regionais, bem como pela 

população em geral, por meio de quiosques (chamados de “Quiosques da Cidadania”) 

com computadores, ligados à internet, que serão postos em todos os distritos 

administrativos com informações referentes aos projetos de governo, indicadores 

municipais e serviços prestados pela prefeitura, como e onde acessá-los. 

A finalidade é possibilitar o aprofundamento do controle social da população 

sobre as políticas públicas; permitir a apropriação da cidade por seus cidadãos; avaliar e 

acompanhar as políticas públicas, aproximando as estruturas de governo e seus 

cidadãos. 

Um destaque deve ser dado às principais formas de captação dos recursos para a 

realização dos projetos: adequar o orçamento do município aos projetos; busca de 

recursos disponíveis por programas do governo federal e estadual, bem como formação 

de parcerias com estes; formação de parcerias com instituições internacionais a fim de 

revitalizar o centro histórico de Belém que se encontra deteriorado, entre outros. 

O Congresso da Cidade consolida, assim, um Projeto Estratégico de 

Desenvolvimento para Belém, afirmando o destino histórico da maior cidade da 

Amazônia, enquanto espaço síntese da centralidade política, econômica e cultural. 

 Todas as emendas que saem dos Congressos devem ser aprovadas pelo Poder 

Legislativo, pois os conselhos são órgão apenas deliberativos, no entanto, a força da 

população faz com que as mesmas tornem-se leis. 

 

6.4 Inferências ao Planejamento Estratégico de Belém 



  
 

É com os elementos que subsidiam o Congresso da Cidade que o governo de 

Belém tem atuado com a orientação de Planejamento Estratégico e Participativo, 

experiência que conquistou destaque no Brasil e que inovou em termos de prática com o 

projeto de participação popular, que prioriza a qualidade de vida integral do indivíduo e 

de toda a sociedade, enquanto princípio radical, tendo a inclusão social, assegurada na 

transparência de utilização dos recursos públicos e seu controle social. 

Também em Belém a baixa na auto-estima da população é que motivou a 

realização de um processo de planejamento estratégico, acreditando que a democracia 

participativa não pode se bastar na discussão sobre a obra física; o mais importante é a 

dimensão imaterial da cidade, porque é assim que se constrói ou reconstrói a auto-

estima, uma consciência crítica. 

Assim, é tarefa imprescindível transformar o município em uma fronteira de luta 

contra o subdesenvolvimento e a dependência e, então, vão-se colocando questões que 

não são estritamente locais, mas são necessárias para escapar às armadilhas 

institucionais. 
 

 

7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 
 

Desde 1930 a ideologia apreogada no Brasil foi a de um mundo urbano onde os 

problemas são gerados devido ao crescimento caótico das cidades, sem planejamento. 

Esta era a visão da classe dominante que não conseguia resolver tais problemas. Havia 

grande esperança de que fosse possível domesticar o crescimento das cidades e planejar 

de forma harmônica seu futuro. Houve forte avanço nas preocupações com esta área, 

surgindo cursos e institutos de pesquisa para estudar o assunto.  

Passadas várias décadas constata-se que quase nada mudou, e pior, algumas 

cidades retrocederam, onde se acumulam os problemas urbanos e há visões 

antiplanejamento urbano, alegando que “de que adianta planejar se é o interesse do 

mercado que prevalece”. 

 Neste trabalho aceita-se a premissa de que há um espaço próprio para o mercado 

e outro para o Estado no ambiente urbano. Um urbanismo racional não significa deixar 

o mercado decidir, mas administrar a ação dele no ambiente urbano, democratizando as 



  
 

formas de tomar as decisões, com pensamento social e não estritamente capitalista, onde 

democratizar representa apresentar com antecedência a proposta urbana e debatê-la - 

algo que, na história do planejamento urbano do Brasil, aconteceu no período de 1875 a 

1930, quando a classe dominante apresentava e debatia abertamente os planos de 

melhoramento e embelezamento, embora com interesses próprios; no município do Rio 

de Janeiro, em maio de 1977, quando foi apresentado o PUB (Plano Urbanístico 

Básico), onde apresentava indícios de incluir em sua forma de governo um instrumento 

que contasse com a participação popular, muito embora, sendo elaborado por técnicos, 

trouxe a tentativa de planejamento participativo ao realizar pesquisas de opinião pública 

para identificação dos problemas de cada área; e voltou a acontecer na década de 90, 

com a abertura para participação da população através do instrumento denominado 

Orçamento Participativo, objeto do Plano Diretor. 

Neste contexto, acredita-se: deve-se saber lidar com o mercado, com a 

globalização e todos os outros fenômenos que interferem no desenvolvimento de uma 

localidade. A ação do governo deve harmonizar os sonhos da população com os meios 

da economia. Aqui não importa o nome a ser dado ao instrumento utilizado para 

alcançar esse fim no planejamento urbano, mas a idéia que deve nortear todo o 

processo.  

No entanto, se este discurso estacionar no campo da ideologia12, adotar uma 

programação hegemônica13 da classe dominante14 ou tornar-se um rotineiro processo do 

governo15 tudo será em vão. 

O histórico de ordenação, funcionamento e de visualização das necessidades 

futuras sobre o espaço urbano no Brasil, apresenta um passado recente, pois os planos 

anteriores, quando não apenas ideológicos, preocuparam-se mais com embelezamento 

ou resoluções de situações pontuais. Por isso a necessidade de tentar novos 

instrumentos. 

                                                           
12 Verifica-se que, várias políticas públicas e ações concretas do Estado, apresentam um histórico de 
planejamento urbano em que as ações ficaram no campo da ideologia e não no âmbito da política. 
13 A hegemonia aqui é entendida como a capacidade de impor práticas sociais em uma determinada 
escala. 
14 No processo histórico de urbanização brasileiro a classe dominante sempre tinha uma versão para 
explicar e justificar o fracasso das soluções que propunham para a cidade. 
15 Até a passagem para o século XX os planos eram elaborados por funcionário municipais, como um 
rotineiro processo de governo. 



  
 

De maneira geral, existe uma consciência de crise no ambiente urbano, com 

incertezas em relação ao futuro, tendo de outro lado fortes certezas que não podem ser 

desprezadas: globalização da economia, crescimento da competição entre cidades e 

necessidade de estabelecer novas relações entre governo e sociedade. Assim, emerge 

deste ambiente a proposta de Planejamento Estratégico de Cidades, identificado neste 

trabalho como um instrumento do planejamento municipal, que não depende de postura 

partidária do governante do município para ser adotado, apresentando apenas perfis 

diferenciados quando do desenvolvimento em cada município brasileiro. 

 

7.1 Conclusões sobre Termo Planejamento Estratégico de Cidades  
Não se pretende aqui criar uma nova definição para o planejamento estratégico 

de cidades, mas de visualizá-lo de acordo com a realidade das proposições brasileiras, 

que se diferem dos modelos importados da Europa ou da América do Norte. 

Muito embora a transposição do planejamento estratégico de empresas para as 

administrações municipais implique em mudanças na metodologia e no conteúdo do 

plano, vários autores trabalham com significados de estratégia e de planejamento, onde 

há compatibilidade entre os dois termos. 

A menção ao planejamento estratégico como um processo de longo prazo se faz 

presente tanto no ambiente empresarial como no ambiente público urbano. Também 

figuram nas duas áreas a noção de que existem forças internas que necessitam ser 

trabalhadas para enfrentar as ameaças que vem do ambiente externo, como também de 

aproveitar as oportunidades que o mesmo oferece para crescimento. As principais 

diferenças estão na visão e na missão que cada um deles traça. A visão, dentro do 

contexto de planejamento estratégico, pode apresentar, dentre outros, dois tipos de 

propósitos: mercadológicos – o que se faz mais presente no ambiente empresarial –; 

sociais – o que deve estar mais presente no ambiente urbano. Já a missão irá depender 

dos atores que atuarão na elaboração e implantação do plano, pois a mesma traça a 

razão de existência do planejamento estratégico, o porquê ele deve existir.  

O IBGE classifica separadamente formas de gestão do urbano, ou seja, de 

planejamento urbano, dos instrumentos do planejamento urbano. Esta distinção não foi 

esclarecida quando do contato realizado com o Instituto, no entanto, após o 

levantamento histórico sobre as formas de urbanização no Brasil, constata-se que o 



  
 

“urbanismo”, enquanto forma de planejamento urbano, sempre correspondeu à ação 

direta do Estado sobre a cidade, enquanto o propósito do planejamento estratégico 

corresponde a planos da população/sociedade para o urbano (propósito deliberativo), 

com posterior ação do Estado (que pode transformar os projetos/propostas em lei) . 

Assim, planejamento urbano e planejamento estratégico não são sinônimos, mas 

complementares, onde o segundo pode auxiliar na composição do primeiro. 

Diante dos dois casos estudados, o planejamento estratégico de cidades, no 

Brasil, converge para uma reestruturação interna da cidade (endogenia), à partir de suas 

potencialidades e fraquezas, tendo como elemento fundamental a participação de 

representantes de toda a sociedade, com fins de se adequarem para as ameaças que a 

globalização apresenta, como também para aproveitar as oportunidades de crescimento 

que a mesma lhes oferece, sempre preservando a visão de longo prazo (não acaba com o 

fim do mandato de um prefeito) e o controle, por parte da sociedade, de todo o processo 

de implementação do mesmo. 

As conotações apresentadas pelo municípios de Juiz de Fora-MG, Vitória-ES, 

Rio de Janeiro-RJ e Belém-PA demonstram que o planejamento estratégico no Brasil 

varia em conteúdo, mas não em contextos, além de possuir características peculiares em 

cada uma das definições propostas pelos municípios. 

O município de Juiz de Fora destaca que o Planejamento Estratégico quer 

permitir à cidade o acesso a um projeto integral e compartilhado, com uma visão de 

futuro desejado e possível, sendo um processo orientado para que se executem os 

projetos que foram definidos como prioritários para a cidade. 

Já o município de Vitória-ES acredita que o Planejamento Estratégico da Cidade 

é uma ação conjunta da administração pública local e da sociedade civil, que busca 

assumir a responsabilidade de construir a cidade desejada pelos cidadãos, contemplando 

a questão do desenvolvimento sustentável. 

O município do Rio de Janeiro, na versão 2001-2004 do planejamento 

estratégico, apresenta a definição de que este instrumento é um método ou processo que 

consiste em prever, identificar e mobilizar potenciais disponíveis e condições 

favoráveis, pensando no futuro desejado pela população para a cidade. 

Enquanto que, a visão divulgada pelo município de Belém, apresenta-se com 

propósito bem diferenciado das demais, onde o congresso da cidade é a concepção de 



  
 

gestão e planejamento estratégico de cidade com participação social, com visão de 

futuro, sendo orientado por alguns princípios centrais, onde a parte estratégica 

(planejamento estratégico) é guiada por representantes do governo e as questões sociais 

e as propostas de planos/projetos advém da sociedade. 

Em todas as conotações apresentadas para o Planejamento Estratégico de 

Cidades está presente a questão do planejamento realizado através da participação da 

sociedade, sempre pensando no futuro que a mesma deseja para a cidade. 

As conotações variam de acordo com a intensidade de participação da sociedade 

neste processo, onde os interesses do setor privado podem ou não definir os rumos da 

cidade, como também na missão que cada planejamento estratégico deve cumprir. É 

aqui que entram as “confusões” e sinônimos atribuídos ao termo.  

A perspectiva deste instrumento não deve ser a de ficar contestando o processo 

de concentração de capital e de tecnologia, decorrente do modelo econômico, mas o de 

buscar uma contraposição a este modelo e ao seu correspondente paradigma urbano, por 

meio de fundamental prioridade para o setor social, com a participação da sociedade. 

Devido à importação de modelos da Europa ou da América do Norte, na 

introdução deste instrumento no Brasil, algumas cidades ainda apresentam resquícios do 

planejamento estratégico que vê a cidade apenas como uma mercadoria, um propósito 

muito mais adequado para o “marketing city” do que para este instrumento. Outra forte 

influência é a contratação de consultoria catalã, que, de acordo com a experiência 

importada, não se adequa às reais necessidades das cidades brasileiras, além de excluir, 

total ou parcialmente, a sociedade do processo decisório final do planejamento 

estratégico. 

 

7.2 Elementos Comuns do Planejamento Estratégico, Segundo Estudos de 

Casos 
Constata-se, com este trabalho, que não existe um modelo padrão de 

planejamento estratégico que possa ser copiado para qualquer cidade, como também 

existem variações nas propostas metodológicas de implementação e controle do mesmo, 

não podendo assim existir uma metodologia padrão que seja aplicável a qualquer 

localidade. 



  
 

De acordo com os casos estudados, percebe-se que foi a experiência nos 

municípios estudados que os fez adaptar as formas de planejamento estratégico. A 

cidade de Belém, quando do estudo, já estava no segundo mandato do prefeito, o que já 

lhe permitia adequar a experiência desenvolvida do mandato anterior. Já a cidade do Rio 

de Janeiro resolveu propor uma nova metodologia para o planejamento estratégico 

baseada na primeira versão do plano, que não conseguiu alcançar plenamente seus 

objetivos, o que também lhe trouxe experiência com este instrumento. 

Foram identificados como elementos comuns nos casos estudados: 

- a constatação de que a cidade não é homogênea em seus problemas, como 

também em seu histórico, trazendo a proposição de divisão da cidade em regiões 

(cidades dentro da cidade), visando, além de tudo, facilitar o acesso da 

população aos locais de discussão para elaboração dos projetos do planejamento 

estratégico; 

- enfoque para o desenvolvimento endógeno do município, no sentido de primeiro 

readequar as forças internas do município, de acordo com os anseios da 

sociedade; 

- elaboração de projetos de forma deliberativa, pois foram elaborados por 

representantes de toda a sociedade e posteriormente foram integrados ao 

Orçamento Participativo do Plano Diretor, que possui caráter de lei; 

- busca de parcerias que possam ajudar a consolidar os projetos apresentados, 

quando o governo não dispõe de recursos suficientes para tal. Destaca-se que o 

município de Belém prioriza as parcerias com órgão de instância maior do 

governo, como também de instituições internacionais sem fins lucrativos; já o 

município do Rio de Janeiro procura firmar parceria com universidades e 

institutos de pesquisas a fim de proporcionar aporte tecnológico e suporte para 

pesquisas, como também procura no setor privado o apoio para execução de 

projetos de interesse da coletividade; 

- participação da sociedade como um todo no processo de planejamento 

estratégico, entendendo como sociedade, empresas privadas, órgãos do governo, 

instituições sem fins lucrativos, sociedade civil organizada, como também 

sociedade civil não organizada. No planejamento estratégico de Belém buscou-

se valorizar a participação das camadas da sociedade que, geralmente, não têm 



  
 

acesso aos meios de planejamento de uma cidade, através da forte figura do 

Conselho da Cidade; enquanto que a cidade do Rio de Janeiro realizou as 

reuniões de forma aberta para a participação de qualquer cidadão, procurando 

abranger todas as localidades da cidade, embora a pesquisa de opinião tenha 

constatado que houve falta de divulgação do planejamento estratégico para a 

participação da sociedade como um todo nas reuniões;  

- representação do governo na articulação dos projetos do planejamento 

estratégico: na cidade de Belém o governo é quem direciona a parte estratégica 

do plano, através da apresentação das marcas de governo que direcionam as 

discussões da sociedade, além de se fazer presente no Conselho da Cidade 

através de três membros que não possuem direito a voto; na cidade do Rio de 

Janeiro o governo se faz presente em todas as etapas do planejamento 

estratégico, buscando sempre direcionar os meios de efetivação do plano, de dar 

suporte e de facilitar os procedimentos das reuniões, além de utilizar a figura dos 

subprefeitos de cada região para motivar a população a participar das reuniões; e 

- a utilização de pesquisas e recursos tecnológicos, principalmente os de 

geoprocessamento, para dar suporte às discussões e projetos a serem elaborados. 

 

7.3 Considerações a Cerca do Uso do Planejamento Estratégico de Cidades 
Em primeira instância faz-se necessário que a administração pública municipal 

reconheça a necessidade de realização de um planejamento estratégico, trazendo como 

princípio de aplicação a realização de um diagnóstico prévio – que seja realizado em 

tempo suficiente para contemplar as diversas variáveis que influem no urbano e que 

aponte as discrepâncias entre o que é e o que deveria ser o urbano - para que depois os 

objetivos possam ser traçados e atingidos a longo prazo. 

Uma questão que deve ser considerada primordial para que o Planejamento 

Estratégico cumpra seu objetivo é a forma com que o mesmo é comunicado à sociedade 

como um todo. Deve-se tomar todos os cuidados possíveis e procurar utilizar todos os 

canais de comunicação disponíveis (rádios populares/comunitárias, jornais de expressão 

entre segmentos da população, igrejas, associações, escolas/universidades, etc.) para que 

a sociedade como um todo tenha ciência do que é o planejamento estratégico, sua 

importância e como participar do mesmo. 



  
 

Alguns fatores podem ser identificados como meio de implementação do 

planejamento estratégico, sendo eles: 

- a participação popular democrática, de forma deliberativa, a fim de gerir um 

município mais perto dos anseios da sociedade, não permitindo que lideranças 

organizadas defendam interesses próprios de suas categorias e que não denotam 

o coletivo; 

- a transparência na aplicação do planejamento, para que possa haver um 

acompanhamento do que estará sendo desenvolvido, não gerando dúvidas 

quanto ao que se prepõe, sendo a fiscalização das ações uma medida necessária 

para evitar o clientelismo em todos os seus níveis; 

- a integração setorial, adotando uma base de dados comum a todos os setores 

envolvidos no planejamento, definindo um único parâmetro territorial de 

identificação das informações, levando a um trabalho sistêmico, não pontual; e 

- a inclusão social como premissa de trabalho, valorizando o cidadão, 

proporcionando-lhe uma consciência cidadã e cultural. 

É preciso ter a consciência de que nenhum modelo serve para ser integralmente 

copiado, já que as realidades sempre são diferentes e os fatores que interferem no 

urbano dependem de um processo histórico de desenvolvimento, como o caso da 

transposição integral do modelo de Barcelona a vários municípios brasileiros e que 

revelaram diversas falhas. Assim, o planejamento deve procurar, antes de propor 

estratégias, conhecer e entender o processo de formação do urbano. 

Os modelos são, na verdade, uma abstração do real e possibilitam a reprodução 

dos fatos, submetendo-os a observação através do qual pode-se rejeitar, reformular ou 

estabelecer-se uma teoria. Os modelos vinculam-se em relações entre teoria e fato. A 

teoria ajuda a restringir a amplitude dos fatos a serem estudados, enquanto o fato tem o 

papel de iniciar teorias e questioná-las. Em outras palavras, adotar modelos não é algo 

errado para o planejamento urbano, porém, a um modelo deve preceder uma teoria que 

delimite o que será analisado, já que o urbano é algo tão complexo de ser estudado. Essa 

teoria tentará responder aos questionamentos que o modelo escolhido apresenta e 

proporcionará prever como o objeto de estudo, no caso o município, irá se comportar 

dentro do seu contexto, pois o urbano nem sempre é passível de correções depois que 

alguma estratégia for implantada, já que os impactos terão sido sentidos pela população. 



  
 

Outros pontos que devem ser trabalhados são de que: todas as proposições do 

planejamento estratégico não devam ser objetos da ideologia, longe de serem realizados, 

pois a utopia deve existir - sendo ela própria do planejamento urbano de longo prazo -, 

mas em parâmetros atingíveis; organismos como o Conselho da Cidade - existente em 

todo tipo de planejamento estratégico - não devem existir apenas para cumprir um 

quesito do modelo, devendo existir, se assim for identificado como necessário, com 

funcionalidade e resultados; e termos comuns da linguagem do planejamento 

estratégico, como pontos fortes, fracos e tendências, devem ser muito bem definidos 

conforme o contexto de uso de cada localidade, se a opção em utilizá-los for adotada. 

Para que uma cidade possa adotar o planejamento estratégico como instrumento 

do planejamento urbano, deve-se partir do princípio de que nenhuma localidade é igual 

à outra, assim como os elementos que influem no planejamento urbano também são 

divergentes: situação econômica de um município, características regionais do entorno 

do mesmo, condições de emprego e renda de uma população, bem como características 

demográficas, índices de educação, suporte de infra-estrutura urbana e tantos outros 

aspectos, além da história de urbanização de uma cidade, é que podem definir se é 

viável ou não o uso dessa forma contemporânea como instrumento que auxilia a 

planejar o urbano. 

Considera-se, ainda, que há muito o que ser estudado e analisado sobre o termo 

planejamento estratégico, como também se pode chegar a uma nova proposta 

metodológica baseada em casos reais já desenvolvidos na realidade brasileira. Estas 

podem ser o guia para que um novo trabalho seja desenvolvido e o tema possa ser ainda 

mais aprofundado. 
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Anexo A: Questionário de Pesquisa com Alunos de Arquitetura e Urbanismo 

 
 

PESQUISA COM ALUNOS DO 5º ANO DE ARQUITETURA E URBANISMO- UNIVAP 
 

Prezado(a) aluno(a), você está recebendo uma pesquisa sobre planejamento estratégico aplicado ao 

planejamento urbano, com o objetivo de reconhecer o grau de conhecimento que futuros urbanistas têm 

sobre o assunto. 

Informo que esta é uma pesquisa preliminar que irá subsidiar dados para minha dissertação de mestrado e 

que nenhuma informação colhida será repassada para outros fins. 

Peço que não coloque sua identificação neste formulário. 

Desde já agradeço sua colaboração e disponibilidade em responder o questionário. 

Professora Joseane Serpa - mestranda em Planejamento Urbano e Regional 

 
1) Período que cursa: 
(     ) 9º semestre  (     ) 10º semestre 

 

2) Quais as disciplinas, já cursou ou está cursando, que tratam de políticas de governo aplicadas ao 

planejamento urbano? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Atua ou já atuou na área pública urbana? 

(     ) Sim. Onde? ______________________________________________________________________ 

(     ) Não 

 

4) Conhece alguma prefeitura que implantou o sistema de planejamento estratégico em sua política de 

governo? 

(     ) Sim. Quais? ______________________________________________________________________ 

(     ) Não 

 

5) Como você definiria o termo “Planejamento Estratégico de Cidades”? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



  
 

 

Anexo B: Questionário de Pesquisa com Professores e Urbanistas 

 
 

PESQUISA COM PROFESSORES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO- 

UNIVAP E COM URBANISTAS 

 
Prezado(a) Sr(a), você está recebendo uma pesquisa sobre planejamento estratégico aplicado ao planejamento urbano, com o 

objetivo de colher a opinião de profissionais que trabalham com a área urbana sobre o tema. 

Informo que esta é uma pesquisa preliminar que irá subsidiar dados para minha dissertação de mestrado, que nenhuma informação 

colhida será repassada para outros fins e que preservarei o anonimato, caso utilize em minha pesquisa, alguma informação prestada. 

Desde já agradeço sua colaboração e disponibilidade em responder o questionário. 

Professora Joseane Serpa - mestranda em Planejamento Urbano e Regional 
Para Professores: 

A) Disciplinas que Leciona no Curso de Arquitetura e Urbanismo 
 
B) Em sua formação, cursou disciplinas que trataram de políticas de governo aplicadas ao planejamento 

urbano? 

(     ) Sim. Qual(is)? ____________________________________________________________ 

(     ) Não 

 
C) Atua ou já atuou na área pública urbana? 

(     ) Sim. Onde? _______________________________________________________________ 

(     ) Não 

 
Para Urbanistas: 

A) Qual sua formação? 

_____________________________________________________________________________ 

 
B) Atualmente você trabalha na: 

(     ) área pública. Qual função? ___________________________________________________ 

(     ) área acadêmica. Qual função? ________________________________________________ 

(     ) outra área relacionada ao Planejamento Urbano. Qual função? ______________________ 

(     ) atuou no planejamento urbano apenas no passado. Qual função? _____________________ 

 
1) Conhece alguma prefeitura que implantou o sistema de Planejamento Estratégico em sua política de 

governo? 

(    ) Sim. Qual(is)? _____________________________________________________________ 

(    ) Não 

 
2) Como você definiria o termo "Planejamento Estratégico de Cidades"? 

FAVOR RESPONDER E ENVIAR PARA O E-MAIL: joseane@univap.br 

mailto:joseane@univap.br


  
 

Anexo C: Questionário sobre Planejamento Estratégico Enviado para os 

Municípios 

 
 

PESQUISA COM MUNICÍPIOS BRASILEIROS SOBRE USO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 
Meu nome é Maria Joseane de Jesus Serpa, sou mestranda em Planejamento Urbano e 

Regional pela Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos/SP. Estou 

estudando em minha dissertação de mestrado o Planejamento Estratégico de Cidade, e 

segundo dados do Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2001 do IBGE, 

esse município utiliza deste instrumento em seu Planejamento Urbano, assim solicito a 

gentileza de responderem as questões que seguem. 
 

1) Qual a definição que esse município atribui a Planejamento Estratégico de Cidade? 

2) Há quanto tempo utiliza esse instrumento e porquê começou a utilizá-lo? 

3) Qual a metodologia de desenvolvimento e aplicação do Planejamento Estratégico 

nessa cidade? 

4) Existe a figura do Conselho da Cidade ou algo semelhante? Se sim, como funciona? 

5) Quais os pontos negativos sofridos com esse tipo de planejamento? 

6) Quais os pontos positivos alcançados com esse tipo de planejamento? 

 

Agradeço a atenção e aguardo retorno. 

 

Profa. Maria Joseane de Jesus Serpa 

 

Respostas para o e-mail: joseane@univap.br 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

Anexo D: Municípios Brasileiros que Possuem Planejamento Estratégico 
Município População 

Residente* 
Partido Político que 
implementou o PE 

  Acre   
Porto Walter 5.485 PMDB 
  Alagoas   
Água Branca 18.660 PMDB 
Feira Grande 21.270 PTB 
Japaratinga 6.868 PT do B 
Maceió 797.759 PSB 
Maragogi 21.832 PSDB 
Murici 24.671 PMDB 
Pão de Açúcar 24.351 PSDB 
Penedo 56.993 PSDB 
Quebrângulo 11.902 PCB 
  Amazonas   
Barreirinha 22.579 PL 
Benjamin Constant 23.219 PFL 
Humaitá 32.796 PFL 
Japurá 10.285 PFL 
Lábrea 28.956 PFL 
Manaus 1.405.835 PL 
Manicoré 38.038 PMDB 
Urucuritiba 12.264 Ignorado 
   Amapá   
Macapá 283.308 PSB 
Tartarugalzinho 7.121 PSB 
   Bahia   
Barra do Choça 40.818 PPB 
Caém 12.563 PTB 
Campo Alegre de Lourdes 27.607 PL 
Eunápolis 84.120 PL 
Guanambi 71.728 PSDB 
Iguaí 25.134 PFL 
Itapicuru 27.315 PTB 
Presidente Dutra 13.730 PTB 
Rio de Contas 13.935 PFL 
Rio do Pires 12.010 PPB 
Santa Maria da Vitória 41.261 PPB 
Teolândia 12.572 PL 
   Ceará   
Acarapé 12.927 PTB 
Amontada 32.333 PSDB 
Aracati 61.187 PSD 
Canindé 69.601 PPB 
Cascável 57.129 PSD 
Cedro 24.062 PPB 
Eusébio 31.500 PSDB 
Guaraciaba do Norte 35.037 PMDB 
Guaramiranga 5.714 PSDB 
Horizonte 33.790 PSDB 
Icapuí 16.052 PT 
Itarema 30.347 PSD 



  
 

Juazeiro do Norte 212.133 PFL 
Mauriti 42.399 PSDB 

 
Município População 

Residente* 
Partido Político que 
implementou o PE 

   Ceará   
Mucambo 13.811 PSDB 
Pacatuba 51.696 PSD 
Paramoti 10.970 PSDB 
Pires Ferreira 8.643 PSDB 
Quixadá 69.654 PT 
Redenção 24.993 PSD 
São Gonçalo do Amarante 35.608 PSDB 
Sobral 155.276 PPS 
Tianguá 58.069 PSDB 
Viçosa do Ceará 45.427 PSDB 
   Espírito Santo   
Alegre 31.714 PFL 
Nova Venécia 43.015 PMN 
Serra 321.181 PDT 
Vila Valério 13.875 PFL 
Vitória 292.304 PSDB 
   Goiás   
Alto Paraíso de Goiás 6.182 PMDB 
Buriti Alegre 8.718 PPB 
Cidade Ocidental 40.377 PPB 
Goiania 1.093.007 PT 
Luziânia 141.082 PL 
Mozarlândia 11.186 PFL 
Paraúna 10.834 PL 
Rio Verde 116.552 PPB 
   Maranhão   
Água Doce do Maranhão 9.703 PSD 
Alto Alegre do Pindaré 30.177 PMDB 
Balsas 60.163 PDT 
Brejo de Areia 10.418 PFL 
Carutapera 18.624 PMDB 
Centro Novo do Maranhão 14.554 PFL 
Coroatá 55.676 PSB 
Humberto de Campos 21.266 PFL 
Igarapé Grande 9.759 PRTB 
Imperatriz 230.566 PT 
Junco do Maranhão 5.533 PFL 
Loreto 10.024 PPB 
Peri Mirim 13.071 PSD 
Porto Rico do Maranhão 6.380 PMDB 
Presidente Dutra 39.541 PFL 
Santo Ântonio dos Lopes 14.253 PFL 
São Raimundo do Doca Bezerra 6.671 PMDB 
Sitio Novo 15.114 PSD 
   Minas Gerais   
Bras Pires 5.107 PMDB 
Cambuquira 12.538 PL 
Carlos Chagas 21.994 PSDB 
Carneirinho 8.910 PMDB 

continua 



  
 

Divinópolis 183.962 PMDB 
Felisburgo 6.241 PSDB 
Formiga 62.907 PMDB 

 
Município População 

Residente* 
Partido Político que 
implementou o PE 

   Minas Gerais   
Juiz de Fora 456.796 PMDB 
Juramento 3.901 PSDB 
Manhumirim 20.025 PMDB 
Pirapora 50.300 PSDB 
Planura 8.297 PMDB 
Ponte Nova 55.303 PSDB 
Santa Rosa da Serra 3.114 PMDB 
São João Evangelista 15.526 PSDB 
Tapira 3.327 PSDB 
   Mato Grosso do Sul   
Batayporã 10.625 PMDB 
Cassilândia 20.087 PSDB 
Corumbá 95.701 PSDB 
Costa Rica 15.488 PMDB 
Nioaque 15.086 PMDB 
   Mato Grosso   
Itiquira 9.200 PFL 
Nobres 14.983 PPS 
   Pará   
Água Azul do Norte 22.084 PDT 
Bagre 13.708 PT 
Breves 49.769 PPB 
Capitão Poço 49.769 PSD 
Floresta do Araguaia 14.284 PTB 
Gurupá 23.098 PT 
Redenção 63.251 PDT 
São Caetano de Odivelas 15.595 PTB 
Tailândia 38.435 PDT 
   Paraíba   
Marcação 6.203 PPB 
Pombal 31.954 PFL 
   Pernambuco   
Aliança 37.189 PMDB 
Cabo de Santo Agostinho 152.977 PPS 
Caruaru 253.634 PFL 
Garanhuns 117.749 PMDB 
Goiana 71.177 PTB 
Lagoa Grande 19.137 PMDB 
Nazaré da Mata 29.254 PFL 
Palmares 55.790 PMDB 
Santa Cruz do Capibaribe 59.048 PSB 
Sirinhaém 33.046 PSDB 
Verdejante 8.846 PFL 
   Piauí   
Arraial 4.909 PFL 
Caldeirão Grande do Piauí 5.481 PPB 
Redenção do Gurguéia 7.781 PSDB 
   Paraná   

continua 



  
 

Almirante Tamandaré 88.277 PTB 
Céu Azul 10.445 PDT 
Corbélia 15.803 PDT 
Curitiba 1.587.315 PFL 

 
Município População 

Residente* 
Partido Político que 
implementou o PE 

   Paraná   
Guaíra 28.659 PPB 
Guarapuava 155.161 PSDB 
Guaraniaçu 17.201 PPS 
Lapa 41.838 PMDB 
Mandaguaçu 16.828 PTB 
Mandaguari 31.395 PFL 
Marechal Cândido Rondon 41.007 PFL 
Matelândia 14.344 PSDB 
Paiçandu 30.764 PTB 
Pranchita 6.260 PTB 
Rancho Alegre D’Oeste 3.117 PSDB 
São Jerônimo da Serra 11.750 PFL 
São Jorge do Ivaí 5.590 PPB 
São Jorge do Patrocínio 6.604 PFL 
Telemâco Borba 61.238 PMDB 
Umuarama 90.690 PPB 
   Rio de Janeiro   
Barra Mansa 170.753 PSB 
Belford Roxo 434.474 PMDB 
Duque de Caxias 775.456 PSDB 
Itatiaia 24.739 PMDB 
Macaé 132.461 PSDB 
Magé 205.830 PSDB 
Miracema 27.064 PV 
Nilópolis 153.712 PPB 
Nova Iguaçu 920.599 PL 
Petrópolis 286.577 PSB 
Quatis 10.730 PDT 
Rio de Janeiro 5.857.904 PFL 
São Fidélis 36.789 PSB 
Volta Redonda 242.063 PSB 
    Rio Grande do Norte   
Antonio Martins 6.757 PMDB 
Ielmo Marinho 10.249 PMDB 
Itajá 6.249 PFL 
Jardim do Seridó 12.041 PPB 
Natal 712.317 PSB 
Poço Branco 12.261 PPB 
Pureza 6.963 PPB 
Rafael Fernandes 4.247 PFL 
Riacho de Santana 4.200 PMDB 
Santo Antônio 20.107 PSDB 
São Paulo do Potengi 13.822 PPB 
Senador Georgino Avelino 3.302 PMDB 
Venha-ver 3.422 PSB 
   Roraíma   
Amajari 5.294 PFL 

continua 



  
 

   Rio Grande do Sul   
Agudo 17.455 PFL 
Alecrim 8.487 PMDB 
Alegrete 84.338 PPB 
Barão de Triunfo 6.662 PMDB 

 
Município População 

Residente* 
Partido Político que 
implementou o PE 

   Rio Grande do Sul   
Bom Jesus 12.014 PPB 
Cândido Godói 7.092 PPB 
Chapada 9.746 PDT 
Guaíba 94.307 PMDB 
Palmeira da Missões 38.192 PPB 
Redentora 8.846 PMDB 
Sananduva 14.744 PT 
São Gabriel 62.249 PDT 
Sapucaia do Sul 122.751 PMDB 
Tupandi 2.958 PTB 
Uruguaiana 126.936 PTB 
   Santa Catarina   
Capinzal 19.955 PMDB 
Coronel Martins 2.388 PT 
Criciúma 170.420 PT 
Garuva 11.378 PPB 
Irani 8.602 PMDB 
Palhoça 102.742 PFL 
Palmeira 2.133 PFL 
Passos Maia 4.763 PSDB 
Rio do Campo 6.522 PMDB 
Rio Negrinho 37.707 PMDB 
São Domingos 9.540 PMDB 
São José do Cedro 13.678 PPB 
São Pedro de Alcântara 3.584 PFL 
Turvo 10.887 PMDB 
Urupema 2.527 PPB 
   Sergipe   
Areia Branca 14.824 PFL 
Propriá 27.385 PPS 
   São Paulo   
Barueri 208.281 PFL 
Cajuru 20.777 PSDB 
Cândido Mota 23.996 PMDB 
Ilha Solteira 23.996 PSDB 
Itapecirica da Serra 129.685 PSDB 
Mauá 363.392 PT 
Miracatu 22.383 PPB 
Mogi das Cruzes 330.241 PSDB 
Piedade 50.131 PMDB 
Pradópolis 12.912 PSDB 
Salto 93.159 PPS 
Santos 417.983 PPB 
São Bernardo do Campo 703.177 PSDB 
São Roque 66.637 PMDB 
   Tocantins   

continua 



  
 

Arapoema 7.025 PFL 
Paraíso do Tocantins 36.130 PSDB 
Santa Fé do Araguaia 5.507 PFL 

                * População Residente segundo Censo 2000 - IBGE 
                   Fonte: Dados do Perfil dos Municípios Brasileiros (5.560)  – Gestão Pública 2001 
 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo E: Quadro 1 – Articulação dos Planos Estratégicos Regionais no município 

do Rio de Janeiro 

Fonte: Planejamento Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro – As Cidades da Cidade. Prefeitura 
do Rio, 2004. 



  
 

Anexo F: Quadro 2: O papel de cada região na cidade do Rio de Janeiro 

continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Fonte: Planejamento Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro – As Cidades da Cidade. Prefeitura 
do Rio, 2004. 



  
 

Anexo G: Artigos sobre os principais programas desenvolvidos através do 

Planejamento Estratégico em Belém – PA 
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Atenção ao idoso 
Idosos ganham sorriso de volta 
Os idosos de Belém estão reconquistando a dignidade com os investimentos do Governo 
do Povo. O Centro de Atenção à Saúde do Idoso, mais conhecido como Casa do Idoso, 
vem desenvolvendo uma série de ações voltadas à saúde da população da terceira idade, 
entre elas a produção de próteses dentárias. 
O casal José Pereira de Oliveira Sobrinho, 80, e Maria Ferreira Figueiredo, 65 anos, que 
mora na Cidade Nova VI, está entre os primeiros beneficiados. "Há quase 30 anos usava 
a mesma. Agora posso sorrir mais com as vitórias e cantar melhor no coral", comemora 
dona Maria, que já integrava o Programa do instituto de Previdência e Assistência de 
Belém (Ipamb) e passou a freqüentar o Pólo do Idoso há quase cinco anos. Da equipe de 
natação master de Belém, ela participou do último Campeonato Brasileiro e ficou em 
terceiro lugar no nado de costas. Também participa do Coral Canto e Vida do Ipamb. 
As próteses são a custo zero para os idosos, porque a prefeitura custeia o laboratório, o 
protético e os materiais. No laboratório instalado na Casa do Idoso, onde há atendimento 
especializado em saúde bucal, são produzidas inicialmente vinte próteses por mês. 
Há cinco anos, a Prefeitura de Belém iniciou o Programa de Saúde do Idoso de Belém, 
que inclui atenção integral, com equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Os resultados 
são quase 15 mil idosos com mais saúde, atendidos só pela Sesma. Também há outros 
programas em instituições municipais como a Funpapa e o Ipamb. 
Fonte: http://www.prefeituradebelem.br\tencaoaoidoso.htm 
Central de Trabalhadores Autônomos 

Prefeitura gera emprego e renda para trabalhadores autônomos 
Serviços de qualidade com preços abaixo do valor de mercado são garantias que 
qualquer cidadão encontra ao procurar a Central de Trabalhadores Autônomos (CTA) em 
busca de mão-de-obra especializada. O projeto da Prefeitura de Belém é administrado 
pela Secretaria Municipal de Economia, através do Departamento de Apoio à Produção. A 
central funciona na loja 8, do Mercado de Santa Luzia, no bairro do Umarizal, e tem mais 
de 400 trabalhadores cadastrados. 
A CTA foi criada pela atual administração em maio de 1998 como mais uma alternativa de 
geração de emprego e renda. Seu objetivo é facilitar o acesso do trabalhador autônomo 
ao mercado. Qualquer profissional pode se cadastrar na central, que oferece esse serviço 
gratuitamente. 
As solicitações de profissionais também podem ser feitas sem burocracia e os 
trabalhadores não cobram a visita, mas apenas pelo trabalho efetivamente executado.  
Os serviços disponibilizados pelos profissionais cadastrados na CTA são os de 
marceneiro, carpinteiro, eletricista, encanador, pintor, pedreiro, técnico em refrigeração, 
garçom, faxineira, lavadeira, passadeira, cozinheira e serviços gerais. Após a solicitação, 
a equipe técnica da central entra em contato com o trabalhador cadastrado para que 
compareça à CTA. Lá, ele recebe um crachá da central e uma carta de encaminhamento. 
O valor do serviço fica a critério do profissional e o empregador, que também nada paga à 
CTA.  
Cadastro 
Para se cadastrar na central, o trabalhador deve levar cópias dos seguintes documentos: 
carteiras de Identidade e de Trabalho, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência e 
Atestado de Antecedentes Criminais. Também tem que comprovar que já trabalhou na 
área em que se cadastrou, o que é feito via Carteira de Trabalho, ou por uma carta de 
trabalho emitida por quem o empregou.
onte: http://www.prefeituradebelem.br\centraldetrabalhadoresautonomos.htm 

http://www.prefeitura/
http://www.prefeitura/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: http://www.prefeituradebelem.br\bancodopovo.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco do Povo 
Pequenos negócios geram mais de 90 mil empregos 
Em cinco anos de operação, o Banco do Povo de Belém possibilitou a criação de 102 
mil empregos diretos e indiretos. Foram financiados mais R$ 19,4 milhões para 
14.930 mil pequenos negócios. 
Além de gerar trabalho, emprego e renda, o grande compromisso do Banco do Povo 
de Belém é fortalecer a economia popular, valorizando a solidariedade enquanto 
instrumento de transformação. Isso proporcionou o surgimento de 12 fóruns de 
desenvolvimento local e solidário. 
O Banco do Povo de Belém também oferece linhas de crédito especiais para famílias 
atendidas pelo programa Bolsa Escola, familiares de presos e egressos do sistema 
penal, taxistas, mulheres em situação de risco pessoal e social, agricultura familiar e 
ribeirinha, jovens do programa Meu Primeiro Emprego e ceramistas, entre outros. 
O trabalho desenvolvido pelo Banco do Povo foi recentemente reconhecido em 
concurso realizado pela Fundação Getúlio Vargas (SP) e Fundação Ford. Entre 727 
inscritos, o Banco do Povo ficou entre os 30 integrantes do Programa Gestão Pública 
e Cidadania. 
O Banco do Povo é mantido com recursos municipais e os juros pagos em cada 
empréstimo. Para o programa são destinados 1% da cota de Belém do Fundo de 
Participação dos Municípios e 0,64% da cota parte de Belém do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (Icms), o que corresponde aproximadamente a 
R$ 110 ou R$ 120 mil mensais. 
Há dois anos, dona Maria Eunice Costa Balieiro, 59 anos, vivia apenas com a renda 
de sua aposentadoria e a do marido. Com esse dinheiro, que somava pouco mais de 
R$ 300, ela sustentava toda a família: um casal de filhos adultos, ambos 
desempregados, e três netos. Em 1998, dona Maria Eunice passou a ser beneficiada 
pela Bolsa Escola. Foi o início de um processo que a levaria a ter seu próprio negócio. 
Uma dentre as centenas de financiados pela linha de crédito especial para 
participantes da Bolsa Escola, dona Maria Eunice é hoje proprietária de uma 
mercearia que funciona ao lado de sua casa, no bairro da Terra Firme. Ela já não 
recebe mais a bolsa, mas sua renda mensal subiu para cerca de R$ 3,8 mil. 
“Acabaram-se os aperreios com dívidas”, comemora. Além disso, conta, a família 
pôde ampliar a casa, reconstruindo uma parte que já apresentava sinais de 
desabamento. 
A aposentada já realizou cinco empréstimos no banco, que somam R$ 6.600. Com 
esse dinheiro, ela comprou mercadorias para seu pequeno negócio. “A gente paga as 
parcelas todos os meses e não deixa atrasar”, orgulha-se. 
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Belém Criança 
Famílias do barreiro e ilha do Combu superam desafios do desenvolvimento 
infantil 
Compromisso com a infância e com o adulto que dela resultará. O projeto Belém 
Criança, criado em 2002 pela Prefeitura de Belém, é um dos mais completos trabalhos 
de atendimento já realizados no município. Está sendo desenvolvido junto a famílias 
das comunidades do Barreiro (bairro do Telégrafo) e da lha do Combu. 
Envolve quatro Secretarias Municipais: de Educação, Saúde, Economia e Fundação 
Papa João XXIII, além de contar ainda com o apoio do Fundo das Nações Unidas para 
a infância (UNICEF), na realização de um trabalho que é referência nacional na área de 
Desenvolvimento Infantil oferecido a crianças de zero a seis anos. 
Até hoje, o Belém Criança já beneficiou cerca de três mil famílias. Profissionais de 
saúde, educadores, assistentes sociais, psicólogos e sociólogos desenvolvem um 
diagnóstico da situação familiar e depois um planejamento para atender suas 
necessidades básicas, que vão desde a arte e lazer para a criança, até formação 
profissionalizante para os adultos, além de atendimento e acompanhamento médico 
para a família. 
Somado a isso, existe uma equipe de atendimento psico-social, que tem o objetivo de 
contribuir para a melhoria das relações intra-familiares e das práticas do cuidar e do 
educar, de modo a facilitar as interações das crianças com os adultos; melhorar as 
condições de desenvolvimento cognitivo, social, psicológico e afetivo das crianças com 
menos de seis anos e reduzir a ocorrência de casos de violência doméstica e exclusão 
social. 
Um dos resultados mais comemorados pelo projeto, depois da garantia de saúde das 
crianças, são as mudanças consideradas positivas nas relações afetivas da família. Em 
muitas delas havia registro de casos graves de violência doméstica, o que, a partir da 
criação do Grupo de Escuta Mútua (GEM), passou a ser combatido e superado, através 
de encontros e atendimento grupal, onde as famílias passaram a discutir os problemas 
enfrentados no dia a dia, buscando, com a ajuda de profissionais, maneiras de resolvê-
los sem violência. 
As ações do Belém Criança: 
EDUCAÇÃO 
As ações educativas são desenvolvidas nas escolas e unidades de Educação Infantil do 
Município e também nos espaços dos centros e associações disponibilizados pelas 
comunidades. As crianças participam de atividades de arte e lazer que estimulam o 
desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. 
SAÚDE 
O Programa Família Saudável dá atenção especial às crianças realizando o combate à 
desnutrição e à mortalidade infantil. Médicos e técnicos de saúde visitam as famílias, 
fazem a pesagem e acompanhamento do crescimento, numa ação preventiva 
promotora do pleno desenvolvimento dos pequenos. 
PROFISSIONALIZAÇÃO 
Em 2003, 87 famílias do Barreiro participaram de formação para geração de renda, 
através do projeto “Aproveitando o que é Nosso”, com profissionalização em Culinária 
da Amazônia, Confecção de Bijuterias a partir de sementes e Reforma de Móveis. 
Periodicamente são oferecidos novos cursos às famílias das comunidades. 
ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL 
A assistência psicológica e social se dá a partir de um levantamento da situação das 
famílias envolvidas no projeto. Casos detectados de maus tratos, violência física e/ou 
psicológica têm prioridade e atendimento especializado. Profissionais são destacados 
para acompanhar e ajudar a superar as dificuldades. 
onte: http://www.prefeituradebelem.br\belemcrianca.htm 
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Bolsa Escola 
Programa beneficia mais de 122 mil estudantes carentes 
O Programa Bolsa Escola foi criado pelo Governo do Povo em 1997 e é desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação. Até 2003 beneficiou cerca de 122.692 crianças e 
adolescentes em Belém, com um salário mínimo para complementar a renda da família e 
ajudar na manutenção dos alunos na escola. O benefício fica garantido durante dois anos, 
mas os alunos precisam ter boa freqüência e aproveitamento escolar. 
Experiência já praticada com sucesso em outras prefeituras do PT, a bolsa-escola foi a 
saída encontrada pela Prefeitura de Belém para reduzir elevados índices de crianças nas 
ruas e de evasão escolar na capital paraense. 
Recebem o benefício famílias carentes que tenham crianças e adolescentes de 4 a 14 
anos na escola. Ou até 18 anos, se houver situação de risco pessoal ou social. 
Paralelamente à renda complementar, existe o projeto de profissionalização oferecido aos 
pais e responsáveis para que se mantenham financeiramente depois de saírem do 
programa. Já foram criados 215 empreendimentos coletivos e 1.185 individuais, com o 
apoio financeiro do Banco do Povo. 
Técnicos do programa constataram que a maior parte das famílias favorecidas é formada 
apenas por crianças e suas mães. São elas as responsáveis por tudo em casa: 
alimentação, educação, pagamento das contas, segurança e tudo o mais que precisar. 
Na maioria dos casos as famílias viviam em situação de extrema pobreza. Muitas das 
mães eram ambulantes quando foram incorporadas ao Programa Bolsa Escola Municipal. 
Com renda insuficiente, os filhos também precisavam ajudar e alguns catavam latinhas 
nas ruas de Belém. Com a inserção no programa, veio para as mães a oportunidade 
resgatar a auto-estima, os filhos e a dignidade do trabalho. 
 
Mães abrem o próprio negócio  
Entre os resultados da formação profissionalizante do programa Bolsa Escola da 
Prefeitura de Belém, um chama atenção especial na Ilha do Outeiro, a Associação de 
Heroínas da Bolsa Escola. É formada por mães que já participaram do programa e que 
hoje tiram o sustento do trabalho que aprenderam a fazer durante o período do benefício - 
dois anos. 
O nome Heroínas cabe bem às mulheres que dia a dia registram uma vitória na luta para 
manter a família, sem o apoio de pais, maridos ou companheiros. Elas por si bastam e 
demonstram a força feminina. 
Entre as 27 mães que participaram da turma que originou a associação, muitas não eram 
paraenses e após a formação voltaram para seus Estados de origem, onde pretendiam 
aproveitar o conhecimento adquirido para abrir o próprio negócio, perto de suas famílias. 
As que eram do interior do Pará também voltaram para suas cidades com o mesmo 
objetivo. 
Das que ficaram, moradoras de Outeiro, sete formaram a Associação de Heroínas. Hoje 
trabalham com a produção de confecções e alimentos. São responsáveis pelos trajes de 
carnaval do bloco carnavalesco Arco-Íris e no ano passado fizeram o Primeiro Festival do 
Camarão de Outeiro, programação que deve ser incorporada a agenda de eventos 
culturais da ilha. Muitas delas afirmam que realizaram o sonho de ter um trabalho digno e 
que se Deus quiser nunca mais vão voltar para a rua nem seus filhos
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Escola Circo 
Arte circense é esperança para quem trabalhava na rua 
O circo como a descoberta da cidadania e a reconquista da própria infância. Para crianças 
e adolescentes que estavam em situação de risco, trabalhando nas ruas e fora da escola, 
o aprendizado circense tem esse sentido. O projeto “Escola Circo” é um dos muitos 
projetos sociais desenvolvidos pela Prefeitura de Belém, através da Fundação Papa João 
XXIII (Funpapa). 
O projeto foi implantado em 1997, quando a prefeitura acatou a idéia de um grupo de 
artistas circenses de Belém. Desde então, já foram beneficiados mais de dois mil crianças, 
adolescentes e jovens, encaminhados à escola pelo projeto “Educação de rua”, da 
Funpapa, Conselhos Tutelares, Ministério Público ou pela própria comunidade. 
Todos os alunos estudam na escola formal – uma exigência do programa. Na Escola 
Circo eles recebem alimentação, vale transporte e acompanhamento de assistentes 
sociais, psicólogos, pedagogos, instrutores de circo, dança e teatro, e técnicos de esporte 
e lazer. 
A sede do projeto foi construída na praça Dalcídio Jurandir, na área do antigo forno 
crematório de Belém, tombado pelo Patrimônio Histórico. O prédio tem um espaço de lona 
para pequenas apresentações ao público, camarim, banheiro, refeitório, cozinha, 
depósito, salas para administração, psicólogo e assistente social, banheiros públicos e 
área de lazer, somando um investimento de R$ 350 mil. A escola possui também um 
lonado que vai funcionar com apresentações itinerantes.  
Os pequenos artistas já contabilizam apresentações em escolas, praças e, inclusive, pelo 
interior do Estado e até no Circo Thianny, no ano 2000. 
O projeto “Escola Circo” recebe recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e conta com o apoio do Fundo UNICEF e da Escola 
Nacional de Circo, através do Projeto Criança Esperança, da Rede Globo. 
onte: http://www.prefeituradebelem.br\escolacirco.htm 
Programa Meu Primeiro Emprego 
O programa articula-se com os setores de educação, cultura, geração de trabalho e 
renda e com a sociedade civil organizada através do movimento da juventude e suas 
famílias. 
Dentre as ações do programa está o projeto Bolsa de Apoio Educacional que viabiliza 
estágio remunerado para os jovens cadastrados. Neste ano foram incluídos 114 
novos estagiários. 
No dia 22 de março, foi realizado o primeiro encontro de formação com estagiários do 
programa Meu Primeiro Emprego, que discutiu políticas públicas e ações para a 
juventude em Belém. 
Um outro projeto vinculado ao “Meu 1o Emprego” é o Bolsa de Incentivo à Arte e à 
Cultura, que já atende 18 jovens do Ballet Folclórico de Belém. Neste ano, 13 jovens 
músicos, que compõem a Banda Jovem do Núcleo de Aprendizagem Musical da 
Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), passaram a ser beneficiados pelo 
projeto. 
O incentivo à cultura e a interação com a comunidade também está presente no 
projeto “Quinta com Arte”, que acontece toda última quinta-feira do mês, a partir das 
17 horas, no Liceu de Artes e Ofícios, localizado da rua Augusto Corrêa, 949, no 
bairro do Guamá. 
Através deste projeto, participantes das oficinas realizadas no liceu e membros da 
comunidade apresentam suas produções artísticas para o público que visita o referido 
espaço. 
onte:http://www.prefeituradebelem.br/primeiroemprego.htm 
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Família Saudável 
Família Saudável reduz internações e estimula aleitamento 
Cerca de 700 mil pessoas já são atendidas pelo Programa Família Saudável (PFS), em 
Belém. O programa foi implantado pela Prefeitura Municipal de Belém, através da 
Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), para realizar prevenção e promoção de saúde, 
mudando radicalmente o modelo tradicional de assistência médica, que dá prioridade 
apenas às atividades curativas. Já houve queda de 30% nas internações de crianças com 
doenças diarréicas, desde a instalação do programa, em agosto de 1998. 
Até agora já foram implantadas em toda Belém, incluindo os distritos de Icoaraci, Outeiro e 
Mosqueiro, 55 equipes de profissionais do PFS e mais 19 do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), que atua com os mesmos objetivos do Família Saudável. 
As casas-famílias funcionam de 8 às 17h, de segunda à sexta, e desenvolvem, no decorrer 
da semana, todas as atividades das demais UMS, como consultas médicas, imunização, 
pronto atendimento, pré-natal, exames preventivos de câncer de colo e de mama, entre 
outras. Nas áreas atendidas pelo programa Família Saudável já é possível visualizar 
resultados positivos. 
Houve uma diminuição em 30% das internações de crianças de 0 a 5 anos, com doenças 
diarréicas; 90% do aleitamento é exclusivamente materno e 90% das crianças, que nascem 
nas áreas de cobertura do programa, fazem o Teste do Pezinho. 
Outra boa notícia é que a cobertura de pré-natal já atingiu 90% e de todas as mulheres 
atendidas 80% fizeram o Preventivo de Câncer do Colo de Útero (PCCU). O programa já 
funciona em 21 unidades de saúde, além de 19 casas provisórias que foram instaladas em 
áreas de cobertura para dar suporte. 
A meta é ampliar cada vez mais o atendimento preventivo às famílias de modo que toda a 
cidade possa ser coberta pelo programa, que se mira no modelo cubano de saúde. 
As equipes das Casas Famílias trabalham 4 horas dentro das unidades e 4 horas em visitas 
domiciliares. As visitas dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem são 
agendadas. É dado prioridade para gestantes, crianças e idosos com saúde mais 
debilitada, como hipertensos, e ainda em casos de pacientes com câncer em estado 
avançado. 
Em algumas áreas como Mosqueiro, Eduardo Angelim e Barreiro já acontecem as 
internações domiciliares. Nas unidades do Fama, Cotijuba e Distritos Administrativos da 
Sacramenta e de Outeiro já foram implantados os Programas Farmácia Nativa e Leite é 
Saúde, que fornecem medicamentos fitoterápicos e leite para crianças e gestantes 
desn tridas f ncionando como s porte ao Família Sa dá el



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saúde Bucal 
Crianças de Belém têm menor índice de cáries do Brasil 
A Prefeitura de Belém comemora uma nova marca positiva da cidade: Belém é a cidade 
brasileira com menor índice de dentes cariados, perdidos ou obturados (1,58) entre 
crianças de até doze anos. A constatação faz parte de uma pesquisa do Ministério da 
Saúde. 
O índice alcançado está bem próximo do que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
preconiza como meta para Estados e municípios até 2010, que é de um dente cariado 
para crianças na faixa etária de até doze anos. 
O programa de Atenção à Saúde Bucal é desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Saúde (Sesma) desde 1997, oferecendo atendimento odontológico à população de baixa 
renda, nas unidades básicas de saúde, na Casa de Atenção à Saúde Bucal e nos dois 
hospitais de Pronto Socorro de Belém. Nesses locais o atendimento é classificado em 
níveis primário (atenção básica), secundário (especializado) e terciário (urgência, 
emergência, trauma e cirurgias). 
Coordenadora da Referência Técnica Especializada em Saúde Bucal no município de 
Belém, Ceci Baker lembra que antes da implantação do programa em 1997 o atendimento 
odontológico oferecido pela prefeitura detinha-se nos procedimentos básicos como 
limpeza, obturação e extração, executados em precárias condições nas unidades de 
saúde, e um programa de saúde bucal voltado a estudantes das escolas municipais cuja 
eficácia deixava a desejar. 
O programa teve de se estruturar melhor para atender à enorme demanda pelos serviços 
odontológicos. As mudanças ampliaram a oferta de serviços e elevaram os índices de 
satisfação entre os pacientes atendidos nas casas de saúde municipais. 
O programa realizado nas unidades básicas de saúde (atendimento primário), na Casa de 
Atenção à Saúde Bucal (secundário) e nos dois hospitais de Pronto Socorro Municipal 
(terciário) prioriza a prevenção de doenças, mas também executa procedimentos curativos 
que vão do básico aos mais complexos como o trauma, cirurgias, urgência e emergência. 
Até o fim do ano, será oferecido o serviço de atenção ao idoso, com atendimento básico e 
próteses. 
A atuação conjunta dos estabelecimentos de saúde e a perfeita sintonia entre eles foi o 
fator que contribuiu para que Belém fosse a capital da região Norte com o menor índice de 
cárie entre crianças de 2 a 12 anos, conforme dados da pesquisa do Ministério da Saúde, 
do segundo semestre do ano passado que devem ser publicados pelo governo federal até 
o mês de outubro. Vale ressaltar que essa é a faixa etária atendida pelo Programa de 
Educação e Saúde do Escolar, realizado nas escolas e creches da rede municipal de 
ensino. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma arcada dentária saudável 
deveria ter, no máximo, 3,0 de índice CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados) – ou 
seja, no máximo 3 dentes doentes. Entretanto, em 1996, o índice de Belém era 4,5, ou 
seja, de 4 a 5 dentes lesados. 
A Prefeitura de Belém intensificou o trabalho e reduziu o índice de 4,5 para 2,59 ficando 
abaixo da média de 2000, que era 3,0. A nova meta já foi divulgada e determina que até o 
ano 2010, uma arcada saudável deverá ter índice 1,0. Pelas previsões da dentista Ceci 
Baker, Belém deverá superar a meta novamente, pois o atual índice CPOD é de apenas 
1,58. 
Casa Bucal atende 16 mil pessoas 
Um dos estabelecimentos de retaguarda do programa de saúde bucal da prefeitura de 
Belém, a Casa de Atenção à Saúde Bucal é o centro de referência em serviços 
odontológicos especializados do município. Registra um movimento diário intenso para 
atender cerca de 16 mil usuários que procuram a casa espontaneamente ou 
encaminhados pelas unidades básicas de saúde. 
A gerente da casa, Walderez Torres Fortunato, informa que o serviço foi implantado no dia 
25 de março de 1999, para oferecer melhores condições aos usuários que necessitam de 
atendimento especializado. Antes esse serviço era realizado em lugares improvisados 
com custos elevados para os cofres municipais, além de não atingir a meta satisfatória 
estipulada pelo programa. 

continua 
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Um dos serviços diferenciados da Casa é o de atenção precoce destinado a gestantes e 
bebês, privilegiando o modelo preventivo de doenças. A gestante é a primeira a receber 
orientações e tratamento adequado para manter a dentição em perfeitas condições, 
evitando que o bebê seja prejudicado. O Bebê Clínica complementa o atendimento, onde o 
bebê recebe tratamento preventivo desde o nascimento e permanece  no  programa  até  
completar 12 anos. 
O Bebê Clínica atende bebês trazidos pelas mães que fazem parte do programa ou os que 
procuram a Casa espontaneamente. A eficácia do programa é atestada no cotidiano da 
casa, pois um bebê que freqüenta o local desde cedo, não apresenta cárie até quatro anos 
de idade, em média. 
A Casa Bucal é o espaço que atende 12 mil estudantes no Programa de Atenção à Saúde 
do Escolar, realizado nas creches e escolas da rede muncipal de ensino. Os problemas de 
saúde dessa clientela geralmente são resolvidos nas próprias escolas, sendo que os casos 
especializados são encaminhados para tratamento no Centro Odontológico Preventivo 
(COP), que atende dos 2 aos 12 anos. O sucesso desse programa contribuiu decisivamente 
para que Belém tenha hoje o menor índice de dentes cariados em crianças em idade 
escolar. 
Destinada ao atendimento especializado, a casa realiza serviços de endodontia adulto e 
pediátrica, ortondontia preventiva e periodontia. A eficiência do trabalho realizado ali foi alvo 
de uma pesquisa de conclusão de curso dos estudantes de Odontologia da Universidade 
Federal do Pará, realizada no ano passado, cujo resultado para medir o nível de satisfação 
dos usuários indicou a nota 9.6, numa escala de pontuação de 0 a 10. 
Entre as especialidades disponíveis na casa, o paciente da endodontia pode contar com 
tratamento de canal para adultos e crianças. A ortodontia preventiva corrige a má oclusão 
dos dentes, sendo que o paciente pode fazer prevenção e interceptação da arcada. Esse 
tratamento já tem mais de 4 mil crianças que devem ser atendidas preferencialmente entre 
os 5 e 10 anos. 
A periodontia preserva a saúde da gengiva e foi implantada há dois anos. Neste caso 
específico, o paciente recebe tratamentos como a gengivoplastia, aumento da coroa clínica, 
gengivectomia, curetagem subgengival, raspagem supragengival e cirurgia periodontal a 
retalho. 
onte: httt://www.prefeituradebelem.br/saudebucal.htm 
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Saúde da Mulher 
Programa é referência contra o câncer 
Mais de 47 mil procedimentos médicos entre consultas, cirurgias, exames e outros serviços 
foram realizados pelo Centro de Atenção à Saúde da Mulher, mais conhecido como Casa 
da Mulher. 
A unidade aberta pela Prefeitura de Belém em 12 de janeiro de 2002 é a primeira 
especializada em saúde da mulher da rede pública de Belém e a única em todo o Estado do 
Pará. 
A Casa da Mulher faz parte do Programa de Saúde da Mulher, que vem sendo 
desenvolvido pelo Governo do Povo desde 1997 e que tem como objetivo a ampliar e 
humanizar o atendimento às mulheres no município. 
O programa de combate e prevenção ao câncer do colo do útero foi responsável pela 
redução de 53,99% para 15,52% na incidência de câncer de colo uterino na região Norte. 
Vinte e sete unidades de saúde começaram a realizar o exame preventivo do câncer. Antes 
as salas de coleta eram inadequadas e não existiam os equipamentos necessário. 
Hoje já são 52 unidades em condições de colher o material para o exame. Além dessas 
unidades, as Casas-Família, do programa Família Saudável, estão capacitadas para fazer a 
coleta. 
A Casa da Mulher, pioneira na região Norte, foi considerada pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) um Pólo de Capacitação Macrorregional em Câncer. A unidade possui uma 
estrutura para treinar profissionais de saúde nas diversas formas de detecção da doença, 
como o exame clínico da mama, cirurgia de alta freqüência, diagnóstico de lesões 
mamárias e ensino do auto-exame. 
A unidade dispõe de um laboratório com capacidade para realizar cerca de 3.600 exames 
mensais. Pela primeira vez o sistema municipal de saúde tem laboratório próprio para 
examinar lâminas dos preventivos de câncer do colo do útero, o que permite aumento da 
oferta de exames. Possibilita também a redução do tempo de espera dos resultados de 
biópsia da mama, de 15 dias para 48 horas, e do colo do útero, de 15 para cinco dias. 
Esses exames são definitivos, permitindo o início do tratamento mais cedo. 
Além do laboratório, a Casa da Mulher possui o Serviço de Diagnóstico por Imagem, com 
aparelhos modernos de alta precisão, que realizam mamografias e ultra-sonografias 
obstétrica, transvaginal, mamária e abdominal. 
Uma sala de cirurgia ambulatorial foi equipada para realizar procedimentos simples, sem 
internação, como biopsia, retirada de pequenos nódulos mamários, vasectomia, 
amniocentese e outras pequenas cirurgias do colo genital. 
Inédita também é a assistência domiciliar às pacientes graves, vítimas de câncer de colo do 
útero ou da mama, que têm dificuldades de locomoção. Os profissionais que atuam nesta 
área foram treinados pela secretaria para fazer a medicação necessária, inclusive a 
quimioterapia, e o atendimento psicossocial para evitar o agravamento do quadro clínico da 
paciente. 
Além do atendimento aos casos de câncer de colo e da mama, a Casa acompanha 
usuárias com gestação de alto risco, encaminhadas pelas unidades de saúde. Com um 
acompanhamento preciso da gestação é possível diminuir as chances de morte da mãe ou 
do bebê na hora do parto ou durante a gravidez. O planejamento familiar também é 
ofertado às usuárias, com o serviço de esterilização legal para homens e mulheres que não 
podem mais ter filhos. O serviço é estendido às adolescentes grávidas, entre 12 e 19 anos, 
avaliadas como gravidez de alto risco. 
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Sementes do Amanhã 
Crianças e adolescentes encontram vida digna longe do lixo 
Para resolver os problemas do maior depósito de lixo de Belém, chamado de “lixão do Aurá”, a
Prefeitura de Belém implantou de forma integrada três projetos: o de Biorremediação, transformando
o lixão em aterro sanitário, o Sementes do Amanhã e o de Desenvolvimento Infantil. 
O "Sementes do Amanhã" beneficia em especial crianças e adolescentes, que ainda 1997 foram
retirados da atividade de catadores de lixo, ganhando uma alternativa de vida digna através,
principalmente, da educação. 
Hoje mais de 400 crianças e adolescentes freqüentam aulas de reforço escolar, cursos semi-
profissionalizantes – como jardinagem –, música e outras expressões artísticas, além de terem
atividades esportivas e quatro refeições diárias. 
As atividades acontecem na Casa Desembargador Paulo Frota, na rodivia BR-316, antiga Granja
Modelo, reformada pela prefeitura.  
A maioria das famílias recebe bolsa-escola, no valor de um salário mínimo. O projeto inclui ainda
alfabetização de jovens e adultos e a organização das famílias catadoras em cooperativas e
associações para desenvolver o trabalho seletivo de coleta de lixo. 
Os trabalhadores recebem equipamentos e uniformes e são transportados aos locais de trabalho pela
prefeitura. Ganham por produção, recebendo em média R$ 40 a R$ 60 por semana.  
O Sementes do Amanhã foi reconhecido pelo Governo Federal com uma premiação de R$ 100 mil do
programa "Brasil, Criança Cidadã". Também foi destacado entre as 21 melhores práticas entre as 180
apresentadas ao prêmio Von Martius no Brasil. Ainda foi distinguido com Menção Honrosa, dentro da
categoria Humanidade do prêmio instituído pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha,
através do Instituto e Fomento Sócio Cultural Brasil-Alemanha. 
Semeadores 
De sementes a semeadores profissionais. Essa é a nova realidade dos 43 adolescentes que
concluíram o curso básico de Jardinagem e Produção de Mudas oferecido pelo projeto Sementes do
Amanhã.  
Eles criaram a Associação de Produtores de Plantas e Artesanato da Juventude das Comunidades de
Águas Lindas e Aurá (APPAJ), que está produzindo mudas de orquídeas e cestos artesanais e, em
breve, deve ampliar a produção incluindo mudas de plantas medicinais e frutíferas. 
Os ex-catadores de lixo do Aurá se desligaram do Sementes do Amanhã por terem atingido a idade
limite, que é de 17 anos. A associação, portanto, é uma alternativa para que eles não voltem ao aterro
do Aurá ou busquem outras atividades de risco. 
“Temos mercado para nossa produção e estamos confiantes”, diz o presidente da associação e ex-
catador do Aurá, Edson Ribeiro dos Santos, de 20 anos. 
Desenvolvimento Infantil 
O objetivo do Projeto de Desenvolvimento Infantil (PDI) é reverter o quadro de desnutrição infantil das
crianças do entorno do Aterro Sanitário do Aura e surgiu em junho do ano quando uma pesquisa
revelou que a maioria das crianças apresentava alto índice de desnutrição, além de outros problemas
de saúde como anemia, doenças de pele e até casos de infecção pelo vírus HIV. 
Os resultados mereceram o reconhecimento do Unicef. Das 80 crianças desnutridas atendidas, 30
recuperaram o peso. 
O projeto foi registrado como uma experiência bem sucedida no relatório "Situação da Infância e da
Adolescência Brasileira" publicado pelo Unicef em 2003. 
O PDI faz o acompanhamento das crianças de 0 a 6 anos e também investe na qualificação dos pais
das crianças. Para isso são realizados cursos para o cultivo de grama, cursos de artesanato com
materiais recicláveis e outros. 
O projeto de biorremedicação transformou o maior lixão a céu aberto da Região Metropolitana de
Belém em aterro sanitário, onde a contaminação do meio ambiente é evitada. 
O lixo doméstico é depositado em células, onde uma nova técnica de tratamento de resíduos sólidos,
a chamada biorremediação, evita contaminação do meio ambiente pelo chorume e por gases tóxicos. 
A prefeitura já investiu mais de R$ 5 milhões no projeto, que está orçado em R$ 8,3 milhões. Belém é
a sexta capital brasileira a ter essa estrutura. 
O projeto foi escolhido como uma das 10 melhores práticas de saneamento do Brasil em concurso
nacional promovido pela Caixa Econômica Federal, tornando-se um dos 40 melhores projetos de
saneamento do mundo. 
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Solar dos Sons 
Acordes musicais se transformam em cidadania 
Na mitologia grega, Orpheu é o deus da música, do poder mágico das canções que alegram 
os homens. Em Belém, a cultura ultrapassa a magia e transforma os acordes musicais em 
ações concretas de cidadania. Quando surgiu, em 1999, o projeto Solar dos Sons era apenas 
uma idéia na cabeça do maestro Jonas Arraes, músico, coordenador técnico e artístico da 
Banda Sinfônica Municipal, o que justifica que tenha sido pensado para funcionar através de 
quatro “acordes”, como ele denominou as linhas básicas de ação do projeto: Banda 
Sinfônica, Banda Jovem, Núcleo de Aprendizagem Musical e Oficina de Manutenção e 
Preservação de Instrumentos Musicais, dos quais os três primeiros já estão em pleno 
funcionamento. 
Ao sair do papel, em 2000, o Projeto Solar dos Sons começou a funcionar no Solar da Beira 
atendendo cerca de 30 crianças e adolescentes, entre filhos de feirantes e frequentadores da 
feira do Ver-o-Peso. A proposta era desenvolver a Banda Sinfônica Municipal, incentivando a 
formação musical tanto do ponto de vista da performance instrumental quanto da capacidade 
de transmitir os conhecimentos adquiridos, objetivo que, na avaliação do maestro Jonas 
Arraes, foi plenamente alcançado. Essa experiência foi realizada em parceria com a 
Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e a República do Pequeno Vendedor. 
A partir de 2001, através de convênio com a Igreja da Assembléia de Deus, o Núcleo de 
Aprendizagem Musical deu início ao ensino de instrumentos de banda, atendendo cerca de 
60 crianças, adolescentes e jovens nos bairros do Benguí e Utinga. As atividades do NAM 
voltaram ao Solar da Beira em 2003, com a realização de uma Oficina de Formação Musical 
para mais 30 alunos, sempre em parceria com a Funpapa. Esse atendimento foi ampliado 
com a instalação do NAM na sede da Banda Sinfônica Municipal, no bairro do Marco, ainda 
em 2003, quando o projeto passou a atender 150 crianças e jovens . É na sede da BSM 
também que a Banda Jovem do NAM, desenvolve suas atividades e onde foram formados o 
Coral de Metais, Grupo de Violão e Guitarra e Quarteto de Sax.  
Atualmente as 240 crianças e adolescentes atendidas no Núcleo de Aprendizagem Musical 
recebem conhecimentos em Teoria Musical, História da Música, Apreciação Musical, História 
da Arte e ensino de instrumentos como flauta, clarinete, saxofones, bombardino e tuba, 
trombone, trompete, trompa, percussão e bateria. Em abril deste ano, o NAM inicia junto com 
a equipe da Funpapa, uma nova oficina, denominada “Sala de Recepção Musical”, que é um 
processo didático-pedagógico inovador, que sensibiliza o aluno para o aprendizado da 
música. Desta vez , a oficina vai acontecer no Liceu de Ares e Ofícios Ruy Meira, no Distrito 
Administrativo do Guamá. 
Apostando no futuro dos jovens músicos, o Governo do Povo disponibilizou através da 
Funpapa, 17 bolsas do programa Meu Primeiro Emprego, sendo que 13 dos beneficiados 
estão na Banda Jovem e destes, 07 fazem estágio na Banda Sinfônica Municipal, 03 são 
professores do NAM e músicos da BSM e 01 atua no setor administrativo da banda. Através 
do NAM, a prefeitura de Belém é a única instituição a oferecer ensino de música da melhor 
qualidade de forma totalmente gratuita, isenta de qualquer tipo de taxa ou contribuição 
financeira. 
O Núcleo de Aprendizagem Musical tem a coordenação geral do maestro Jonas Arraes, 
regente titular da Banda Sinfônica, e coordenação pedagógica do maestro Carlos Augusto 
Souto, regente assistente da BSM. A sede da Banda Sinfônica fica na travessa Barão do 
Triunfo nº 3.625 (fundos), bairro do Marco e funciona diariamente de 8 às 19 horas. Telefone: 
266-2960. 
Sons no Palacete Pinho: Música e patrimônio histórico se completam em Belém. Importante 
símbolo arquitetônico da cidade, o palacete Pinho está sendo recuperado para abrigar o 
Projeto Solar dos Sons. Com isso, outras linhas de ações musicais, sociais e de pesquisa 
vão ser implementadas, além das que já estão em andamento. 
O projeto de utilização do palacete Pinho inclui o Centro de pesquisa Musicológica, que irá 
subsidiar os memoriais Negro e Indígena; Centro de Convivência Musical da Pessoa Idosa; 
Núcleo de Ação Musical Especializada-Síndrome de Down e a Oficina de Restauração, 
Manutenção e Preservação de Instrumentos Musicais, além de toda a estrutura física 
necessária para as atividades da Banda Sinfônica Municipal, Banda Jovem Municipal e 
Núcleo de Aprendizagem Musical. 
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