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Este relatorio foi preparado sob a supervis50 de John Briscoe, dir etor do Banco no Brasil, Makhtar 
Diop, diretor do departamento de infastrutura para America latina, Jack Stein, Gerente do setor ur- 

bano, por uma equipe do Banco Mundial chefiada por Mila Freire, Conselheira Senior para assuntos 

urbanos. A equipe incluiu os seguintes tecnicos: Somik Lall, Paulo Avila, Fernando Blanco, David 
Dowall, Edesio Fernandes, Fernanda Furtado, and Suhas Parandekar. Analises suplementares foram 

preparadas por Benjamin Darche e Roberto Santouro. Silvia Delgado assistiu na preparaqgo do rela- 

t6rio. O trabalho beneficiou dos comentarios de Robert Buckley, Christine Kessides, Ricardo Lima, 
and Omar Razzazz and (peer rez~iewers) bem como de Jennifer Sara, Jose Guilherme Reis, Fernanda 
Ruiz, Bruce Ferguson, Dean Cira and Sarah Anthony. 

O trabalho (do qua1 este sumario executivo e um resumo) foi elaborado em parceria co~n  o Lincoln 

Institute of Land Studies (sob a supervisao de Gregory Ingram e Martim Smolka) e o Instituto de 
Pesquisa Econamica Aplicada (IPEA), Marcelo Piancasteli, Alexandre Carvalho, Daniel Da Mata, e 

Maria Piedade Morais). Tecnicos das duas instituiqiies participaram diretamente na preparaq50 do 
trabalho, recolha de dados, escolha de metodologia e discussgo de resultados. 0 s  workingr~apers foram 

apresentados e discutidos em varios seminarios. A equipe agradece a todos os tecnicos do governo 
brasileiro e do Banco Mundial que contribuiram com seus comentarios. Agradecimentos especiais s5o 
devidos a equipe do MinistQio das Cidades, nomeadamente a InPs Magalhaes (Secretaria Nacional 
para I'olitica de Habitaciio), Raquel Rolnik (Secretaria para Desenvolvimento Urbano) e Diana Motta, 
Secretaria para Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, pel0 apoio constante. 

O trabalho decorreu entre junho 2004 e fevereiro 2006, quando as ultimas discussdes entre o Banco e 
o governo brasileiro tiveram lugar. O relat6rio principal consta de dois volumes, sendo o segundo 
uma compilaq5 de todas as contribuiq6es recebidas. 
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Brasil: Elementos de uma Estrategia de Cidades 

Elementos para Uma Estrategia Urbana e de Cidades para o Brasil 

Sumario Executivo 

1. As cidades brasileiras enfrentariio, no curto e medio prazos, importantes desafios no sentido 
de prover a base para novas atividades econ6micas e para um crescimento sustentado. No cerne desse 
desafio esta a necessidade de as cidades serem competitivas num mundo cada vez mais globalizado. 

A competitividade entre cidades (ou a promoqiio do crescimento no nivel local) 6 o problema mais 

amplo com o qua1 se defrontam as cidades brasileiras e, por isso, constitui o pano de fundo de qualquer 
estrategia de desenvolvimento de cidades. Uma estrategia urbana completa requereria um diagnostic0 

abrangente de quatro areas - competitividade da cidade, credibilidade crediticia municipal, proviszo 

de serviqos e alivio da pobreza, e fortalecimento institucional. Este relatorio concentra a atenqao em trGs 

questbes - as tendcncias nas dreas de desenvolvimento econ6mico e estrutura urbana, o desempenho 

fiscal municipal e politicas fundidrias. Aspectos cruciais como transportes urbanos, governanqa das 

areas metropolitanas e pobreza urbana niio foram considerados. Adicionalmente, as andlises foram 
enriquecidas com trabalhos complementares sendo feitos pel0 Banco sobre criminalidade e viol@ncia, 

federalism0 fiscal, desenvolvimento regional e estrategias urbanas. 0 relatorio baseia-se na literatura 

e numa grande quantidade de pesquisas sendo realizadas pel0 Banco e por diversos parceiros no 
Brasil e contribui com novos insights surgidos e aprofundados durante repetidas interaqdes com 
acadcmicos e formuladores de politicas. A audicncia a qua1 se dirige o relatorio inclui funciondrios 

governamentais, formuladores de politicas e acad6micos. 

2. A primeira mensagem deste relatorio k que, ao longo das ultimas tr@s dCcadas, o Brasil 
experimentou uma r6pida expansio populacional, especialmente nas Areas urbanas, e um r6pido 
crescimento econ8mico. Dado o impact0 espacial das reformas estruturais realizadas na dkcada 
de 1990, tornou-se urgente a tarefa de capacitar os servigos urbanos para que possam responder a 
esse crescimento e, assim, garantir a continuagio de bem-sucedidas economias de aglomeragso e 
evitar os possiveis efeitos negativos de cidades em r6pido crescimento. Entre 1970 e 2000, o sistema 

urbano absorveu mais de 80 milhdes de pessoas, tendo a popula~iio urbana passado de 56 por cento 
da total em 1970 para 82 por cento em 2000. As cidades tornaram-se o centro da atividade econ6mica 

(geram 90 por cento do PIB), com grandes centros se diversificando, aproveitando-se de grandes 

mercados para insumos e ideias e desfrutando altos niveis de produtividade e crescimento. Do lado 
institucional, foram feitos progressos importantes em termos de descentraliza~iio fiscal; adoqiio de 

um sistema legal (Estatuto da Cidade) que da claras responsabilidades As cidades no que se refere 

politica fundiaria; criaqiio do Ministerio das Cidades para coordenar as aqdes de desenvolvimento 
urbano; e grande avanqo na definiqao do Plano Nacional de Habitaqao. Do lado do financiamento, 
apds uma serie de desastres na decada de 1990, o setor municipal entra no seculo XXI em relativa 
boa forma, mostrando um constante balanqo positivo em suas contas agregadas e a disposiqiio de dar 
continuidade a uma politica fiscal prudente. 

3. A segunda mensagem k que o Brasil precisa cuidar melhor de suas cidades. Numa kpoca 
de crescente globalizagio e competigiio, as cidades brasileiras (especialmente as grandes) enfren- 
tam grandes desafios. Apds consistentes aumentos de produtividade nas decadas de 1970 e 1980, as 
grandes cidades brasileiras tern mostrado declinio do PIB pPr capita e cia produtividade nos ultimos 
15 anos. 0 produto per capita de Silo Paulo caiu 2 por cento por ano; no Rio de Janeiro, a queda foi 
um pouco menor. Enquanto as maiores cidades do mundo se posicionam na disputa pela lideranqa 



Brasil: Elementos de urna Estrategia de Cidades 
- -- -- -- - -- - 

5 

nos setores de industrias criativas e telecomunicaqbes, as cidades brasileiras ainda estiio lidando 
com a necessidade de abrigar os pobres do setor informal, controlar criminalidade e violencia, 
equilibrar suas finanqas e pagar a conta cada vez mais alta da previdencia social. As cidades me- 
nores estiio crescendo rapidamente, em termos econ6micos e demograficos mas esse crescimento 
niio compensara o impact0 negativo do declinio das grandes metropoles. As cidades medias estiio 
requerendo orientaqiio sobre possiveis estrategias e nas areas de transportes urbanos, planejamento 
e politica fundiaria. Embora tenham grande potencial econ6mic0, as cidades de porte medio care- 
cem do marco de referencia necessario para o planejamento de medio e longo prazos e para tomar 
decisbes de investimento.' Como um todo, os municipios dispbem de urna margem estreita para 
aumentar investimentos em infra-estrutura e ampliar a cobertura dos serviqos basicos. Nos i~ltimos 
tres anos, os investimentos municipais estagnaram em 22 por cento dos gastos municipais totais. 
0 s  gastos sociais compuls6rios cresceram e alcanqam hoje 55 por cento do orqamento municipal. 
Nos ultimos tres anos, os gastos municipais anuais com Agua e Saneamento cairam 9 por cento, e 
os com Habitaqiio, 5 por cento. 

4. As cidades precisam de infra-estrutura de melhor qualidade. Serviqos urbanos como 
transportes, fornecimento de agua, esgotamento sanitario e drenagem urbana siio cruciais para 
garantir a qualidade de vida e o crescimento sustentado. No entanto, o Brasil esta ma1 colocado no 
context0 da America Latina. Em 20042, o pais ocupava o oitavo lugar entre 13 em termos de acesso 
a agua encanada e o 11" lugar entre 13 em termos de coleta de esgotos e estaq6es de tratamento. 0 s  
transportes urbanos constituem urna questiio primordial na maior parte das cidades brasileiras. 
0 s  congestionamentos do triinsito siio um dreno importante, causando a perda de 500 milhbes de 
horas por ano, alem de gastos adicionais com combustive1 acima de US $200 milhbes, 16 por cento 
de aumento nos custos operacionais dos 6nibus e um indice de acidentes de triinsito fatais de cerca 
de 10 mortes por cada 10.000 veiculos - quatro vezes o indice registrado em paises desenvolvidos. 

5. . . .. e lutam com a informalidade. 0 setor informal representa mais de 50 por cento do emprego 
urbano, 55 por cento das pequenas e medias empresas e 60 por cento do solo urbano e do mercado 
habitacional no Brasil. Historicamente, a informalidade tem estado associada a pobreza, e isso tem 
limitado a capacidade de urna analise rigorosa das economias da informalidade em mercados urbanos. 
Hoje, favelas e invasbes siio parte de um complexo quebra-cabeqas que esta requerendo atenqiio ur- 
gente. Durante intensos fluxos migratorios, o setor publico tem sido incapaz de absorver a populaqiio 
e prover estruturas fundiarias adequadas. Depois de abolida a politica de reassentamento forqado 
dos anos 70, as cidades escolheram aceitar as favelas como parte do cenario urbano. Foi u.ma soluqiio 
mais barata e menos conflitiva do que tentar preparar terra e habitaqbes em ni~meros suficientes. No 
entanto, isso deixou grandes cicatrizes no tecido urbano das cidades brasileiras, institucionalizou 
a informalidade e os guetos e criou urna area cinzenta na qua1 e dificil perceber onde terminam os 
mercados informais e onde comeqa a pobreza. 

6. A terceira mensagem C que o Brasil beneficiaria da preparaqio de uma EstratCgia Nacional 
de Desenvolvimento Urbano que revitalize o compromisso dos lideres urbanos e do setor privado 
e forneqa um marco de referencia para o desenvolvimento urbano no pais. Considerando-se que os 
fundamentos econ6micos e as politicas macroecon6micas estso hoje bem estabelecidos, existe urna 

I Rebelo (2005) 
Pesqu~sa realrada pela Corn~ssao EconBm~ca para a Amer~ca Lat~na e o Car~be (CEPAL) [2004] 
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crescente preocupaqiio com o risco de o Brasil perder terreno em termos de competitividade e com o 
papel que as cidades desempenharzo para reverter esse cluadro. No entanto, ja foram dados passos 
importantes no nivel instituciona1"ara criar o impeto e a capacidade de analise que ajudariio a resolver 
essas questdes e chegar a um consenso. Sendo um dos mais urbanizados paises do mundo e uma das 
maiores economias, a competitividade do Brasil e suas perspectivas de um crescimento sustentavel 
repousam na capacidade clue teriio suas maiores aglomeraqdes urbanas de responder as pressdes 
da globalizaqiio. A microeconomia do desenvolvimento indica que cidades que funcionam bem s8o 
elementos cruciais para gerar os efeitos cumulativos necessario a inovaqiio e expansso econ6micas. 
Evidcncias empiricas da Europa, Amkrica do Norte, China e Asia Oriental confirmam a importincia 
das cidades para um pais liderar mudanqas tecnol6gicas e manter-se na arena econ6mica mundial. 

7. 0 relatorio incorpora o conhecimento contido na literatura sobre o desenvolvimento urbano 
no Brasil e agrega analises adicionais a firn de fazer quatro contribuiqaes especificas. Em vrimeiro 
lug;ar, ele apresenta uma pesquisa original sobre as tendcncias de crescimento das cidades, renda e 
produtividade durante os ultimos 30 anos a fim de compreender (1) a relaqiio entre crescimento urba- 
no e produtividade, (2) a efetividade de politicas publicas e (3) a natureza e extensgo de fracassos de 
mercado e institucionais, como e a informalidade urbana. Segundo, atualiza a situaqso das finanqas 
municipais desde a aprovaqiio da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, examinando a evoluqzo 
dos parimetros financeiros gerais ("agregados") que devem ser observados por municipios indivi- 
duais e pel0 setor urbano (p.ex., balanqo primario), os gastos com investimento, o acesso limitado 
a credito e a resposta do mercado. Tambem partilha os resultados de urna metodologia usada para 
medir a eficiPncia no nivel municipal e que poderia ser de utilidade para um amplo monitoramento 
do desempenho e dos programas locais. Terceiro, apresenta um quadro abrangente das principais 
questdes que afetam os mercados fundiarios no Brasil, das perspectivas legal, econ6mica, regulatoria 
e institucional. Ouarto, discute como avanqar na direqzo de uma Estrategia para as Cidades. Para cada 
topico, o relat6rio fornece sugestdes e insumos seletivos para o desenvolvimento de uma estrategia 
urbana nacional para o Brasi14. 

8. Este relatorio nao inclui a discuss50 e a analise de politicas em setores criticos como trans- 
portes urbanos, governanqa e gest5o metropolitana, clima de investimentos e seguranqa publica. 
Dada a importiincia desses temas especificos, eles serzo examinados no contexto de nosso trabalho 
analitico programatico, que se desdobrara nos proximos dois anos e examinara as questdes que afetam 
o desempenho e a competitividade das cidades brasileiras e as limita~des que devem ser enfrentadas 
a fim de se promover niveis mais elevados de investimento e crescimento. 

PRIMEIRA CONTRIBUICAO: TendCncias da Urbanizaq50, Crescimento e Bem-estar 

9. Nas ultimas tr@s dkcadas, o Brasil passou por uma mudanqa fenomenal em sua estrutura 
espacial. Entre 1970 e 2002, a parcela da populaqiio vivendo em areas urbanas cresceu de 56 por cento 
para 82 por cento em resposta a mudanqas estruturais da economia? 0 sistema urbano tambem mu- 

g lsso ~nclui a c r ~ a ~ a o  do M~n~sterlo das Cldades, o envolv~mento atlvo do Conselho das Cidades, o envolvlrnento do Leg~slativo em 
questdes mun~cipa~s, a malor aten~ao dada pelo govern0 a polit~ca hab~tac~onal. 

"Brazil: Toward an Urban Poverty Strategy " Wash~ngton, D.C.: The World Bank, 1995 (n2o publ~cado); World Bank. F~nancing 
Mun~c~pal Investment: Issues and Options. Relatorio n 20313-BR. Washington D.C : The World Bank, 2001 

Def~ni~des de urbano e contabllidade varlam de pais a pais. Este relatorio usa a metodologla definida pelo IPEA e pelo IBGE para 
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dou. Novas formas urbanas surgiram, e emergiram cidades e regides metropolitanas que exploram o 
potencial econ8mico e social estimulado pela liberalizaqiio, democratizaqiio e por melhorias na infra- 
estrutura. Atualmente, as cidades brasileiras produzem 90 por cento do PIB e incluem a metade dos 
pobres do pais. 

10. 0 crescimento ocorreu em todo o sistema. Entre 1970 e 2000, o numero de aglomeraqdes6 
com acima de dois milhdes de pessoas mais que triplicou, e o daquelas entre 250 mil e um milhiio 
mais que dobrou. Somente o numero de aglomeraqdes menores declinou nesse periodo. 0 padriio de 
crescimento das cidades tem variado muito em todo o pais. 0 crescimento foi mais rapid0 no Norte 
e no Centro-Oeste. Isso reflete a pequena base urbana dessas regides, bem como a nova dinimica 
impelida pelos agronegocios no Centro-Oeste, o crescimento de Brasilia como capital do pais e aquele 
movido por incentivos de alguns centros de crescimento no Norte, especialmente Manaus. As trPs 
cidades com maiores taxas de crescimento no Centro-Oeste siio Campo Grande, Brasilia e Goiinia, 
todas com taxas medias de crescimento acima de 4,5 por cento ao ano - enquanto as outras aglome- 
raqdes mostram taxas medias de 2,5 por cento. 

11. Capital humano, custos de transporte mais baixos e a expans50 das atividades manufatu- 
reiras estgo na raiz do crescimento das cidades. Como em muitos outros paises, as atividades ma- 
nufatureiras, transporte, educaqiio e habilidades tem sido ingredientes chave para promover maiores 
niveis de produtividade e atrair novas atividades. 0 crescimento urbano que levou a c:oncentraqiio 
de cidades reflete as economias resultantes da proximidade fisica. 0 s  coeficientes de Gini estimados 
no nivel regional sugerem uma crescente concentraqao na regiiio Centro-Oeste7 0 Sudeste permanece 
como a regiao mais concentrada (bem como a mais desenvolvida); o Norte e o Nordeste continuam 
sendo as menos concentradas. No entanto, a tendPncia geral a maior concentraqiio, ao lado da urba- 
nizaqao e do crescimento econ8mic0, tem alta probabilidade de continuar. 

12. 0 relatorio testa a diniimica do sistema de cidades e conclui que o sistema urbano no Brasil 
6 mais esthtico que em outros paises desenvolvidos. Cidades na base e no top0 da hierarquia urbana 
praticamente niio mudaram sua posiqiio relativa dentro da hierarquia nos Oltimos 30 anos. Usando o 
movimento passado como proxy da probabilidade de mudanqa futura na hierarquia urbana, o rela- 
torio sugere que cidades no grupo medio-inferior tPm maior probabilidade de reduzir seu tamanho 
do que de aumentar (18 por cento vs. 9 por cento); cidades nas categorias media-superior tPm maior 
probabilidade de subir na escala (8 por cento) do que de baixar (2 por cento). Analises semelhantes 
em outros paises mostram que cidades menores freqiientemente fazem movimentos maiores. Nos 
Estados Unidos, as cidades menores t6m 22% de probabilidade de crescer e passar para o grupo se- 
guinte, enquanto no Brasil essa probabilidade e de apenas 1 por cento. 

13. A produtividade e o desempenho econ6mico mostraram uma relag50 significativa com o 
tamanho da cidade. Usando uma combinaqiio de renda domiciliar e salarios (comoproxies de produtivi- 
dade), a analise contida neste relatorio conduz a constataqdes uteis. Primeiro, salarios e produtividade 
siio consistentemente mais altos em cidades grandes, sustentando o argument0 de que as cidades 
maiores se beneficiam de economias de aglomeraq2o - embora exista uma convergcncia constante 
entre os dois grupos. Serundo, renda e produtividade seguem trajetos similares tanto durante a pri- 

0 relatorio usa o conceit0 de aglomera~ao desenvolvido e quantificado pelo IPEA, IBGE e Unicamp em 2002 
' 0 coef~c~ente de Gin1 mede a concentra~50 de uma dada varidvel sendo analisada. 
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meira parte do periodo coberto por esta analise (1970-1985), no qual estavam crescendo rapidamente, 
quanto na segunda parte (1986-2001), quando estHo caindo. Terceiro, as maiores cidades tiveram o 

pior desempenho de produtividade no periodo 1986-2000, mostrando taxas medias de crescimento 
anual negativas. Elas ainda sso, de longe, as cidades mais produtivas na hierarquia urbana, mas seus 
problemas precisam ser confrontados para manter niio apenas seu proprio dinamismo, mas tambem 

o crescimento econ6mico national. 

14. A concentraqPo industrial nas cidades brasileiras segue o paddo esperado em paises de- 
senvolvidos. A produggo industrial cujo transporte e caro e que se encontra disponivel em muitos 
lugares (p.ex. alimentos e bebidas, moveis, servigos) tem muito baixa concentrag20 e esta bastante bem 
distribuida ao longo da hierarquia urbana. Por outro lado, indilstrias baseadas em recursos naturais 
e industrias de alta tecnologia estiio fortemente concentradas. As cidades grandes representam uma 

grande parcela das industrias de tecnologia media e alta (industrias ligadas a computaqiio, publica- 
@o e impressso, equipamentos de transporte). As cidades pequenas concentram industrias de baixa 

tecnologia, freqiientemente relacionadas a extraqso de recursos naturais como mineraqso e produtos 
da madeira. A especializaqPo industrial tende a cair a medida que crescem as cidades, conforme 
esperado. Cidades menores tendem a ser bastante especializadas (p.ex. t@xteis, sapatos, produtos 
alimenticios); as cidades maiores t@m uma base industrial mais diversificada, contando com fornece- 
dores de uma maior gama de produtos e serviqos que podem encontrar mercados nas aglomeragdes 

de grande porte. 

15. Quais sPo os determinantes do crescimento das cidades no Brasil? A analise econometrica 
do relatorio busca explicar o crescimento das aglomera~des brasileiras de uma perspectiva dupla de 

demanda e oferta de serviqos urbanos. 0 s  resultados s5o estatisticamente significativos. Do lado da 
demanda, a educapio daforqn de trabalho, o tamrznho poteticial do  mercado e os cilstos de transporte t6m um 
impacto importante sobre a produtividade medida pela renda do trabalho. A mudanga de 1 desvio 

padrso em cada um desses tr@s determinantes aumenta a renda do trabalho em 33 por cento, 11 por 
cento e 3 por cento, respectivamente. Do lado da oferta, a disponibilidade de trabalhadores "rurais" 
(inversamente correlacionada com receitas rurais) e a principal variavel para explicar o crescimento 
da popula@o da cidade. 0 custo do transporte interurban0 afeta a produtividade da cidade. A pro- 
dutividade urbana e das cidades tambem e afetada p e l ~  uso de zoneamento urbano (o qual em geral 

encarece os precos da terra urbana) e pelo nivel de criminalidade e violencia. Quanto maior for o 
nivel de violencia, menor sera o nivel de produtividade da cidade, dado os custos necessarios para 
proteger os equipamentos e os proprios trabalhadores na execuqZo de sua tarefas produtivas. 

16. QuPo justificada seria a mudanqa de investimento public0 das cidades grandes para os 
centros urbanos menores? 0 relatorio simula o impacto do desvio de recursos de investimento na 
infra-estrutura de cidades grandes para os centros menores. 0 s  impactos sobre o produto total e o 
bem-estar foram negligenciaveis. A afirmaggo geral de que as cidades grandes nZo siio beneficas para 
o desenvolvimento econ6mico e social e drenam recursos do govern0 federal ngo encontra nenhum 
apoio em nossa analise. Ao contrario, esta analise mostra yue as cidades grandes tern niveis de pro- 
dutividade duas vezes maiores que os de cidades menores (embora declinando ao longo do tempo), 
e que desafios como infra-estrutura, gestiio do solo urbano e capacidade fiscal devem ser enfrentados 
independentemente do tamanho da cidade. Em si mesmo, o tamanho n5o e um problema. No entanto, 
as complexidades de gestso associadas ao tamanho, especialmente no nivel metropolitano, continuam 
a merecer muita atenggo e reyuerem soluq6es criativas. 
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17. 0 maior desafio de politicas no setor urban~: o caso das favela~ e informalidade urbanas. 
Um tema recorrente neste relatorio e a presenqa da informalidade no uso da terra e nos mercados 
habitacionais. Isso e consistente com a importdncia da informalidade nos mercados de  trabalho e 
em pequenas e medias empresas, onde a informalidade representa mais de  55 por cento da forfa de  
trabalho e do produto. No caso urbano, o relatorio estima a elasticidade oferta e demanda - prefo 
- renda - em rela@o a propriedade e aos servifos de moradia. Encontramos no Brasil uma elastici- 
dade de  preqo muito baixa na oferta de habita~6es (entre 0,02 e 0,5), o que demonstra que o mercado 
formal nzo e capaz de responder a mudan~as  na demanda de  moradias resultantes da migra~iio 

urbana nem ao crescimento urbano endogeno. A baixa resposta da oferta pel0 setor formal leva a 

criafso de  extensos assentamentos informais e de  favelas nas cidades brasileiras, o que gera grandes 

custos publicos e privados. Essas estimativas de elasticidade estiio na mesma faixa das encontradas 
na Malasia e na Coreia do Sul, considerados paises que operam em ambientes regulatorios restriti- 
vos. Em compara~ao, nos Estados Unidos a elasticidade da oferta de  habitafao varia entre 1 e 3,5, o 
que mostra qua0 responsivo e o setor de  habitaqao a mudanfas na demanda ou no preqo. 0 uso da 
terra e outros regulamentos sao os principais responsaveis pela baixa elasticidade do suprimento de 
moradias no Brasil e pelos abrigos informais. 

SEGUNDA CONTRIBUICAO: Desenvolvimento e Finanqas Municipais 

18. Tem havido grande progress0 nas finanqas municipais nos ultimos cinco anos. 0 s  municipios 

realizam mais da metade dos investimentos publicos que vso para a infra-estrutura no pais (Afonso, 
2005) e S ~ O  responsaveis pela provisao de uma ampla gama de servi~os sociais e de  infra-estrutura. 
Sua situafFio financeira tem melhorado dramaticamente nos ultimos cinco anos, desde a introdu~ao 
da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. As receitas cresceram 5 por cento ao ano em termos reais, 
enquanto as despesas (correntes e de capital) cresceram ligeiramente menos. Isso tem resultado em 
balancos correntes e primaries constantes que contribuem para o equilibria primario geral do setor 
p6blico. Em termos relativos, os municipios pequenos e medios tPm tido resultados melhores do que 
as cidades maiores. Na realidade, os municipios maiores t6m visto um declinio em seu balanfo geral, 
e o aumento de  seu serviqo da divida provavelmente decorre da capitalizaq20 do serviqo da divida 
acima de 13 por cento de suas receitas correntes liquidasx. 

19. A divida municipal est6 bastante sob controle. A divida liquida consolidada, como proporqzo 

das receitas correntes liquidas, tem estado, em media, em 35 por cento, bastante abaixo do teto de 
120 por cento imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal; o servifo da divida como proporq5o das 
receitas correntes liquidas tem oscilado por volta de  4 por cento, enquanto o limite e de  1 1,5 por cento; 
e os novos emprestimos tem permanecido em menos de 1 por cento, para um limite estabelecido 
de  16 por cento. A maior parte do estoque da divida municipal corresponde a dividils contratuais 
(62 por cento do total) com o governo federal. As dividas flutuantes (atrasados) sso o segundo mais 
importante componente, com 12 por cento. A divida externa representa apenas 5 por cento da divida 

municipal total. 0 s  municipios grandes representam 74 por cento da divida pendente e da maior 
parte da divida consolidada. 0 problema do endividamento excessivo - i.e., quando a razao divida 
/receita corrente liquida ultrapassa 1,2 - esta limitado a 40 municipios igualmente distribuidos por 

T o m o  parte da renegoc~a~ao da dlv~da corn 124 munlclpros, o governo federal concordou em cap~talizar na d ~ v ~ d a  pendente 
mun~c~pal o servlCo da dlv~da que exceder 13% das receltas lhqu~das munlclpais Para c~dades aItamenteendlvldad<3s, ~sso tem levado 
ao contlnuo cresc~mento do estoque da d ~ v ~ d a  e a continuos aumentos nos pagamentos de amort~za<io e juros 



10 
-- - - 

Brasil: Elementos de uma Estrategia de Cidades 
- ppppp 

diferentes faixas de tamanho. 0 s  municipios pequenos t6m principalmente dividas flutuantes e ne- 
nhuma divida externa. A divida pendente per capitlr nos municipios maiores era de R$ 1.500,00 em 
2003, comparados com R$136,00 nos municipios pequenos. 

20. 0 s  municipios enfrentam duas questaes financeiras: a primeira refere-se A urgente necessi- 

dade de investir em infra-estrutura produtiva e A falta de uma margem fiscal para fazer isso devido 
as limitaqdes impostas pel0 programa macroecon8mico do pais. Estima-se que as carencias acumula- 

das na infra-estrutura municipal chegarzo a cerca de US $40 bilhdes durante os proximo 10 anosy. 0 
valor seria maior caso se considerasse a necessidade de competir com outras cidades do mundo que 

dispdem de tecnologia mais sofisticada e amenidades para a forca de trabalho mais educada. 

21. 0 s  municipios ter5o dificuldade para financiar os niveis apropriados de investimento 
sob as atuais limitac6es de credito. 0 balanco corrente positivo obtido todos os anos tem permitido 
que os gastos de capital permanecam no mesmo nivel, mas n5o sobra nenhum espaco para gastos 

adicionais. No nivel agregado, a possibilidade de maior espaco tambem e limitada. 0 s  gastos vin- 
culados e comp~~lsorios absorvem grande parte do orcamento, e somente 17 por cento das despesas 

totais podem ser geridas discricionariamente. 0 endividamento municipal total tem sido limitado 

pel0 Banco Central anualmente em niveis muito mais baixos do que os limites estabelecidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). 0 s  resultados $50 elucidativos: durante os ultimos tr6s anos, os 
gastos com infra-estrutura municipal permaneceram no mesmo nivel em termos reais. No entanto, 
a composic5o mudou, com a significativa queda nas despesas de capital em Habitaciio e Agua e 

Saneamento, que declinaram 9 por cento e 7 por cento por ano, respectivamente (Tabela 15 do texto 
principal). Essa tendencia e preocupante. 0 declinio dos investimentos em infra-estrutura limita a 
capacidade de os municipios atenderem aos investimentos essenciais requeridos para aumentar sua 

competitividade e sua qualidade de vida. 

22. A segunda questPo financeira refere-se mais especificamente aos municipios grandes e tem 
a ver com a divida elevada que continuam rolando, em parte devido a estrutura da divida renego- 

ciada. 0 s  pagamentos do servico da divida sobre a divida renegociada t6m sido limitados a 15 por 
cento das receitas correntes liquidas da municipalidade, e o servico da divida restante e capitalizado 

automaticamente no estoque da divida pendente. Isso pode levar a um continuo crescimento do 
estoque da divida em municipios com uma divida pendente muito alta. 

23. No todo, as perspectivas das finanqas municipais s io  especialmente positivas. 0 crescimen- 
to econ6mico esta projetado para acelerar, e isso significara receitas municipais adicionais geradas 
localmente e tambem aumento de transferencias. Mas permanece a quest50 de se as cidades ser5o 

capazes de financiar o crescente deficit de infra-estrutura e manter o estoque existente. Em 2005, 
houve uma demanda reprimida por credito municipal de cerca de R$7 bilhdes (demanda real para 
o financiamento de projetos). E provavel que essa quantia tenha crescido em 2006.0 governo fede- 
ral necessitara avaliar os pros e contras de manter o credito muito apertado. Depois de resolvidos 
os excessos registrados nas financas municipais no final dos anos 90, e com um sistema de controle 
funcionando, o alto nivel de restricoes parece agora um tanto contraproducente. Nesse contexto, o 
governo poderia considerar amenizar essas restricoes gradualmente ou encorajar mecanismos de 

US$ 30 bilhoes para solucionar as deficiGncias de rnorad~a (estirnadas em US$ 2.500.00 por un~dade hab~tacional) e US $ 1  0 bilhoes 
para infra-estrutura e serwGos cornplementares. 
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mercado para regular os municipios de acordo com os meritos relativos de seus projetos e de sua 
administraqao. 

24. Existem boas condigties para o desenvolvimento de um solido sistema municipal de cre- 
dito. Na media, o setor municipal esta em boa forma fiscal, a necessidade de financiamento de longo 
prazo e enorme, o setor bancario e altamente sofisticado e os bancos privados t6m grande interesse 
em diversificar seus portfolios e trabalhar com os municipios. 0 s  limites do endividamento munici- 
pal total foram fixados em R$1,1 bilhgo em 2003 e R$ 2,2 bilhdes em 2005 para um estoque real de 

R$38 bilhdes e uma divida potencial de R$ 126 bilhdes (para manter a razao de 1.2 com as receitas 
correntes). Esse controle sobre o lado da demanda, combinado com os limites a oferta impostos sobre 

os bancos publicos (25 por cento do capital liquido) resultou numa minuscula margem para novos 

endividamentos pel0 setor municipal. Ate que o govern0 se sinta confortavel para flexibilizar essas 
limita@es, um progress0 significativo poderia ser feito na direqao de um futuro sistema municipal 

de credito, especialmente definindo as regras do jogo e exigindo seu cumprimento, cuidando da 
supervisao e transparhcia, da classificaq20 de risco e da contabilidade. Descentralizar e terceirizar 

algumas dessas funqdes para o setor privado seria muito benefic0 tanto para os municipios quanto 
para as agencias de credito privado, que ganhariam familiaridade com a realidade municipal. 

25. Foram criados alguns novos instrumentos. 0 s  primeiros sao os Fundos de Inaestimento eln 

Direitos Creditorios (FIDC) criados pel0 Banco Central em 2001 e governados pela Csmara de Valo- 
res Mobiliarios (CVM). 0 s  FIDC s5o estruturados como fundos mutuos, nos quais os investidores 

adquirem quotas de ativos do FIDC. Como os FIDC sao uma venda de ativos, e nao uma obrigaqao 
da divida, nao est5o sujeitos a limitaqdes regulatorias. Essa modalidade tem sido usada pel0 Rio 
de Janeiro, que vendeu futuros royaltics de petroleo via FIDC, e pel0 Rio Grande do Sul, que usou 

o FIDC para obter antecipaqao de receita dando como garantia seus impostos a receber. A segunda 
alternativa tem sido a criaqso de Agencias Estaduais de  Desenvolvimento, que surgiram depois 
que a LFR proibiu emprestimos dos estados para os municipios e efetivamente matou os muito 
bem-sucedidos Fundos Municipais de Desenvolvimento. 0 terceiro instrumento sao as Parcerias 
Publico-Privadas (PPPs). 0 s  municipios podem ter acesso a credito adicional atraves das PPPs, que 
nao S ~ O  consideradas aggncias pOblicas - e, portanto, n5o estiio sujeitas a limites de cr6dito. Da 
mesma forma, os municipios podem usar garantias e outros instrumentos financeiros sem violar 
os regulamentos atuais. 

26. As instituiqties do setor privado estao interessadas em entrar no mercado de credit0 munici- 
pal, mas enfrentam a competiq90 das taxas altamente subsidiadas praticadas pela CEF e pel0 BNDES, 
que usam os fundos "baratos" do FGTS e do FAT. Ate que haja uma mudanqa substancial na utilizaqao 
dessas taxas subsidiadas, ou que bancos privados possam ter acesso a esses fundos subsidiados, sera 
dificil que as instituiqdes privadas entrem em arranjos de  credit0 municipais. A boa noticia 6 que a 
CEF e o BNDES comeqaram a desenvolver novas estruturas de credito para incorporar bancos priva- 
dos em seus programas de emprestimo e associar o FGTS aos emprestadores privados. Alternativas 
possiveis incluem (a) a CEF agiria como um banco de segunda linha que empresta recursos do FGTS 
a bancos privados, que operariam como bancos de varejo para os governos municipais; (b) a CEF 
criaria uma Sociedade de Proposito Especifico (SPE) ligada a um projeto de PPP, como urn serviqo de 
tratamento e fornecimento de agua. A SPE obteria um emprestimo direto com o FGTS para financiar 
investimentos; isso funcionaria como um fundo para comprar da companhia de agua atjvos de con- 
cesszo de agua. A companhia financiaria seus investimentos com os recursos obtidos com a venda; (c) 
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32. A estrutura fisica das cidades brasileiras estL mudando. Primeiro, as cidades de porte medio 

estdo crescendo mais rapidamente, mas, em termos absolutos, as cidades grandes ainda absorvem 
os maiores contingentes de populaqgo urbana de outras cidades ou de sua prdpria base urbana. 
Segundo, a densidade geral dos aglomerados urbanos esta caindo, na medida em que as cidades se 
expandem para a periferia. 0 s  governos locais raramente medem o impacto do crescimento urbano 

de baixa densidade sobre os custos de energia, e a demanda de infra-estrutura e redes de transporte 
n5o tem sido avaliada pel0 governo municipal e nem pel0 federal. No context0 de um quadro finan- 

ceiro dificil, a urbanizaqdo de baixa densidade logo se tornara uma causa adicional da necessidade 

crescente de infra-estrutura. Essa situaqtio pode e deve ser evitada porque tem impacto negativo sobre 
a mudanqa climatica, compromete a qualidade de vida na cidade, dificulta o acesso aos mercados de 

trabalho e tem custos de manutenqdo mais altos. Alem disso, o desenvolvimento territorial urbanos 
esta ocorrendo fora das fronteiras municipais, criando aglomeraqses regionais - e metropolitanas de 
facto. Praticamente nZo se tem tratado do desafio representado pela governanqa metropolitana (ou 
multimunicipal). 0 Brasil esta precariamente equipado para lidar com essa questgo, tanto em termos 
de dados quanto de instituiqdes. 

33. 0 que fazer? Duas aq6es urgentes se fazem necessarias: desenhar um novo encuadramento 
Institucional que abranja agencias federais, municipais e regionais, e desenvolver uma abordagem 

integrada para a Politica Fundiaria Urbana. Essa ultima compreenderia a reforma de politicas e o 
comprometimento dos tomadores de deciszo com (a) reformar a legislaqdo que rege o uso do solo; (b) 
direcionar investimentos em infra-estrutura para o desenvolvimento urbano; (c) aumentar a titulaqgo 

e o registro; (d) equipar e regularizar os assentamentos informais e (e) alavancar aumentos no valor 
da terra para apoiar o desenvolvimento. 

Marco de referCncia legal 

34. A 1egislaqZo brasileira sobre o solo urbano C bastante progressista ao discutir o valor social 
da terra privada e ao criar instrumentos especificos para garantir Bs ocupaq6es ilegais o direito a 

terra. Ao mesmo tempo, o Brasil enfrenta o rapido crescimento de favelas e ocupaq6es irregula- 

res urbanas e tem dificuldade em regularizar a propriedade da terra e garantir sua posse segura. 
A Constituiq5o de 1988 inclui importantes diretrizes para a politica fundiaria urbana, inclusive a 

funqao socio-ambiental da propriedade privada, e preve instrumentos para combater a especulaqiio 
fundiaria e recuperar os aumentos no valor da terra (mais-valias urbanisticas). 0 Estatuto da Cidade 
definiu em 2001 como essas diretrizes constitucionais devem ser aplicadas a casos concretos. Ele da 
aos municipios autoridade sobre as politicas fundiaria e habitacional e o poder de arbitragem entre 
interesses privados e sociais. Mas questdes importantes permanecem sem soluqdo, especialmente a 
de como lidar com terras de propriedade do governo em casos de regulariza~50 de favelas. No caso 
do setor privado, a lei cria diversos instrumentos que permitem a desapropriaqao; mas, para as terras 
publicas, niio existem diretrizes legais - heran~a cultural, legislaqzo ambiental, sistemas de desapro- 
priaqiio, registros de terras, etc. 

35. 0 Projeto de Lei 305712000 trata do parcelamento do solo e da regularizaqzo de assentamentos 
informais. Ele representa uma chance unica de preencher lacunas em leis passadas, aperfeiqoar a 
politica e a gestzo urbanas e implementar uma ampla campanha de planejamento participativo direto. 
0 s  desdobramentos necessarios incluem melhorias no sistema judicial, revisgo do impacto do sistema 
federal sobre as politicas fundiarias, e gestao de areas metropolitanas. Para que sejam bem-sucedidas, 
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essas medidas precisam levar em consideraq50 o clientelismo das relaqdes intergovernamentais nos 
niveis federal-local e as estruturas rural e urbana de propriedade da terra. Essas s5o duas questdes 
complexas que envolvem fortes componentes de comportamento cultural e 60 dificeis de mudar. 
Uma estrategia efetiva tambem requer informaq50 e treinamento, o repensar dos valores subjacentes 

a legislaqao urbana, uma cornpreens50 do impact0 de novas leis sobre os preqos da terra e a consci- 
encia das perdas e ganhos mutuamente exclusivos envolvidos na regulamentaq50. A nova lei abre a 
possibilidade de um uso coletivo de instrumentos urbanos, inclusive a aceitaq50 de direitos subjetivos, 

regime original de propriedade, escolha coletiva e de grupo e necessidade de articular programas 
fundiarios com politicas socio-econ6micas. A respeito das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 

criadas para dar alguma flexibilidade aos governos locais na aplicaq50 de leis nacionais restritivas, 
e precis0 avanqar na cornpreens50 dos fatores que levam as pessoas a permanecer nessas zonas em 
vez de se mudarem para uma nova moradia t50 logo a propriedade esteja assegurada. Quanto aos 
registros, existe a necessidade de simplificar os procedimentos, torna-10s consistentes com o cadastro, 

definir a situaq5o das terras publicas, reduzir os custos e padronizar procedimentos em todo o pais. 

36. A fim de promover ou aperfeigoar o marco de referencia legal para o desenvolvimento 

territorial urbano, o governo precisa compreender e aceitar a centralidade da quest50 urbana. Isso 
requerera a integraqso interministerial e a coordenaq50 entre politicas regionais e politicas fundiarias; 
gestiio das terras publicas; apoio a estados, municipios e areas metropolitanas; fortalecimento do Con- 
selho das Cidades; aperfeiqoamento do Projeto de Lei 3057/2000; consolidaq50 de leis e preparaqgo 
de projetos de lei especificos; aceleraq50 da reforma judiciaria; fortalecimento do Programa Nacional 
de Regularizaq50 Fundiaria; envolvimento das agcncias de financiamento privadas e publicas; e 
consideraq50 da possibilidade de se criar uma agencia nacional de regularizaq50 e do interesse em 
fazglo. 

Controles do Uso do Solo e Pregos da Terra 

37. A regulaqiio do uso do solo e o zoneamento continuam a ter grande influencia sobre a 
produgio de moradias para populaq6es de baixa renda. A rigidez da oferta de moradias tem sido 
considerada a principal raz5o do continuo alto nivel de informalidade e da expans50 das favelas no 
Brasil. Tem havido progress0 na revis50 de parte da legislac50 antiga e na permiss50 as cidades para 

que adotem pariimetros mais flexiveis; mas a complexidade do sistema e o tempo de reaq5o de cada 
componente - registros, sistema judicial, taxas e impostos, normas de ocupaq5o definida pela lei fede- 
ral, inconsistencias entre as leis ambientais e urbanisticas - atrasam a adoqso de um plano nacional de 
qualificaqiio urbana e sancionam (embora por omiss5o) a continua disseminaq50 da informalidade. 

38. 0 s  controles sobre o uso do solo afetam a forma e a distribuiggo da populagio nas cidades 
brasileiras. As intervenqdes do setor public0 para prover serviqos urbanos e regulamentar o uso 
do solo tem se concentrado nas areas centrais das cidades, negligenciando a periferia, 13 que reforqa 
a vantagem locacional do centro na estrutura urbana. 0 resultado e uma situaq5o dual na qua1 as 
areas centrais concentram o mercado formal e os grupos de renda mais alta, enquanto na periferia se 
registra a falta de presenqa do governo, e a informalidade e a autoconstruq50 s5o a regra. A analise 
detalhada de dez cidades brasileiras evidencia que o crescimento urbano ocorreu mais intensamente 
nas areas perifericas, com um padr5o de ocupaq5o de baixa densidade. Isso confirma a n0@0 de que 
as cidades estao se espalhando, o que leva a maior dispers50 da populaq5o e a maiores custos para 
prover a infra-estrutura. 
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39. 0 s  preqos da terra sio afetados por dois fatores principais: infra-estrutura e regulagio. Em 
Brasilia, a terra com infra-estrutura alcanqa preqos por unidade 350 por cento mais elevados que os da 
terra sem infra-estrutura. Em Curitiba, o valor correspondente 6 143 por cento, e em Recife e 84 por cento. 
Nas areas centrais dessas cidades onde o uso do solo tem um controle mais rigido, os preqos sofrem o 
mesmo impacto: 300 por cento em Brasilia, 400 por cento em Curitiba e 179 por cento em Recife. 0 efeito 
da titulaqao e negligenciavel. NZo existem diferenqas significativas nos preqos do solo urbano com ou sem 
titulo formal. 0 impacto da infra-estrutura nos preqos varia com a distsncia do centro, e entre cidades. 
Em Brasilia, por exemplo, o impacto da infra-estrutura sobre a probabilidade de o preqo do solo com 
uso residencial estar acima do preqo medio do solo na area urbana total se eleva a partir de um raio de 
45 krn do centro da cidade, enquanto o impacto da regulaqao ocorre a partir de 20 km. 0 s  preqos do 
solo s5o mais elevados onde os controles de uso e ocupaq50 do solo s%o mais estritos, pois preservam 
diferencialmente os atributos fisico-espaciais exclusivos dessas areas em relac50 as demais. Assim, o 
efeito marginal do acesso a infra-estrutura e de controles mais rigidos de uso do solo s5o crescentes na 
elevaqao da probabilidade do preqo da terra ser muito alto na medida em que se aproxima do centro 
da cidade, sendo que em Brasilia e Curitiba esta probabilidade e muito proxima ou exatamente 100 por 
cento nas areas centrais. 0 caso de Recife e muito interessante, pois esta probabilidade n5o ultrapassa 
70 por cento nessas areas por influencia daquelas variaveis. Isso parece ser conseqiiencia do fato que 
ao melhorar o acesso da popula~20 pobre as areas centrais da cidade, por meio da regularizaqgo de as- 
sentamentos precarios (ZEIS), as distor~bes nos preqos do solo devido a existencia de enclaves urbanos 
exclusivos de alta renda produzidos pela regula~ao do uso do solo mais rigida e reduzida. 

40. Dada o nivel de dormalidade a varios niveis de renda, o investimento em lotes formais parece 
ter fraco retomo financeiro. Esta e, provavelmente, m a  conclus5o inesperada do relatorio. A analise de- 
talhada dos mercados de terra em Brasilia, Curitiba, e Recife indica que o alto valor da terra informal em 
termos absolutos seria suficiente para pagar o fomecimento da infra-estrutura e garantir um lucro razo- 
avel para m empreendedor informal. No entanto, dadas as condi~des econhmicas vigentes nas ultimas 
decadas (infla@o, juros elevados, etc) os investimentos na produ~go de lotes formais para baixa renda 
seriam inviaveis econornicamente mesmo quando algumas das restri~bes urbanisticas fossem flexibili- 
zadas (tamanho do lote, percentagem de terra destinada a equipamentos com~mitarios, densidade, etc.). 
Naquelas condi~bes, o preco final do lote dormal  n5o cobriria os custos financeiros da produs50 de lotes 
com infra-estrutura e titulacao para baixa renda, principalmente devido ao tempo gasto para a aprovaq50, 
licenciamento, constru~5o e regstro de parcelamentos de terras que elevam o custo de oportunidade do 
capital alocado. Como a oferta formal de lotes servidos e titulados para popula~bes de baixa renda n5o 
6 lucrativa, muitas familias ti?m pouca escolha, recorrendo aos assentamentos informais como solu~ao 
para suas demandas habitacionais, enquanto os govemos das cidades freqiientemente tomam aqueles 
procedimentos cada vez mais exigentes e demorados. Por outro lado, o desenvolvimento simultineo de 
terra e unidades habitacionais muda radicalmente o quadro. A taxa intema de retomo (TIR), negativa para 
a produ~5o exclusiva de lotes formais, toma-se positiva passando para 5,9 por cento em Brasilia, 8,2 por 
cento em Recife e 17,5 por cento em Curitiba. No entanto, se forem flexibilizadas algumas das restriq6es 
(especialmente as relativas ao numero de unidades por lote), a produ~ao de moradias transforma-se num 
negocio muito atraente para os incorporadores, com TIRs esperadas de 20 por cento em Brasilia, 33 por 
cento em Curitiba e 27 por cento em Recife. Isso significa que a flexibiliza~5o de alguns controles sobre o 
desenvolvimento territorial pode melhorar a viabilidade econbmica de produzir terra servida de infra- 
estrutura e moradias tituladas, mesmo sob taxas de juros elevadas. 

1 Para facilitar o mercado para moradias destinadas a populaqio de baixa renda e reduzir 
os preqos do solo urbano, 6 necessdrio (a) aumentar a oferta de terra corn infra-estrutura para baixa 
renda adotando politicas habitacionais preventivas que incorporem os empreendedores privados 
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formais, a fim de evitar a proliferaqzo de favelas; (b) rever a 1egislaqZo urbanistica para flexibilizar 
algumas restriqdes; (c) permitir padrdes alternativos de desenvolvimento urbano e novas tipologias 
habitacionais e (d) reduzir os custos da burocracia: processos eficientes, licenciamento mais ripido, 
mecanismos de financiamento inovadores, novas parcerias entre agentes publicos e privados, instru- 
mentos fiscais em vez de limitaqdes fisicas. 

Instrumentos para recuperar investimentos publicos em melhorias 

42. A no@o de que o valor agregado 5 terra em conseqiicncia de melhorias publicas deve 
reverter para o governo e um conceito neoclassico tradicional com uma longa historia. A filosofia 
subjacente e que, quando o governo intervem em determinada localidade e promove investimentos 
publicos em nome da comunidade, o resultante aumento no valor da terra deveria retornar para a 
comunidade, em vez de ir somente para o proprietario privado do lote. No Brasil, este conceito e bem 
compreendido, e a recuperaqzo do valor seria de imensa importsncia para (a) financial- novas terras 
urbanizadas; (b) ajudar a regular o uso da terra; (c) limitar a especulaqzo fundiaria e (d) promover a 
redistribuiq50 de renda e riqueza. 

43. No Brasil, a aplicaqZo das alternativas disponiveis ainda C incipiente, e sua expansso poderia 
produzir beneficios consideraveis para a politica fundiaria e as finanqas municipais. 0 process0 inclui 
a estimativa do impact0 do projeto sobre o valor da terra beneficiada, a identificaqzo e o desenho de 
instrumentos a serem usados para recuperar o valor adicional, e a decis5o de como alocar essas receitas 
extraordinarias - p.ex., para obras urbanas especificas, qualificaq5o urbana, amenidades urbanas, etc. 
0 s  instrumentos usuais incluem o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), 
contribui~6es de melhoria, solo criado e outros tipos de parcerias entre o governo local e incorpora- 
dores privados a fim de permitir uma ocupaqZo urbana acima do nivel estabelecido nas leis locais 
comparado com um determinado preqo definido pelo municipio. 

44. Sso Paulo tem feito uso excelente desses instrumentos, conforme documentado por Rebe- 
lo (2006), nos trabalhos realizados na Linha 4 do Metr6 de SZo Paulo. 0 municipio tern conseguido 
recuperar o valor agregado 2 terra beneficiada pelos serviqos publicos associados ao metr6 e investir 
no equipamento urbano de areas socialmente degradadas na vizinhanqa. No caso da Colambia, a 
''Op~1'11ciot~ Nueuo USME" combina a produqao de lotes urbanizados em ampla escala, usando desa- 
propriaq50, solo criado e gest5o publica. 0 s  lotes sio vendidos pela metade do preqo que as familias 
pagariam no mercado informal por um lote sem servisos. As experiencias de SSo Paulo e da Col6mbia 
poderiam ser replicadas em outras cidades brasileiras. 

45. 0 s  recursos obtidos com a recuperagso do valor agregado 5 terra beneficiada poderiam ser 
usados para financiar o deficit habitacional. 0 deficit habitacional brasileiro 6 estimado em cerca de 
7 milhdes de unidades e requereria US$40 bilh6es de investimentos totais para ser solucionado (esti- 
mativa da CEF). Presumindo-se que a capacidade de contribuir para as melhorias seja proporcional a 
renda domiciliar, o relat6rio estima que US$l1 bilh8es poderiam ser financiados com a recuperaqiio 
de custos e outros US$19 bilhdes viriam de outras fontes. Em principio, a recuperasso de custos e as 
contribuisdes de melhoria s5o dificeis de usar no contexto das favelas. Por outro lado, a recuperasgo 
da valorizaqgo da terra nas favelas em decorr6ncia de investimentos publicos (incluindo a cobran~a 
do IPTU) e considerada dificil porque as familias n5o t6m liquidez suficiente. Esperar pela venda da 
propriedade seria complicado, jd que os mercados de terra nas favelas sZo freqiientemente informais 
e sem registros12. Por outro lado, alguns autores questionam a falta de imposto territorial nas favelas e 
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argumentam que a aparente isenqiio fiscal desfrutada pelas favelas freqiientemente n5o esta associada 
a pobreza de seus habitantes e apenas consolida as caracteristicas informais (e fora do mercado) das 
moradias. Existe a necessidade urgente de se fazer uma avaliaqFio mais sistematica dos possiveis usos 
dos impostos sobre a propriedade em comunidades de baixa renda e assentamentos informais. 

46. Existe no Brasil a possibilidade de usar instrumentos de recuperaq50 do valor adicionado a 
terra, mas ainda ha algumas etapas intermediarias necessarias, inclusive (i) dar prioridade a projetos 
inovadores que incluam urbanizaqgo progressiva, usando a recuperaq20 do valor adicionado 2 terra como 
principio orientador; (ii) progredir na preparaqiio da lei de desapropriaqiio do solo urbano; (iii) envolver 
concessionarios privados no financiamento de redes de serviqos basicos; (iv) avaliar a capacidade legal 
existente de usar taxas de methoria e incluir a capacidade de pagamento do contribuinte no planejamento 
de esquemas de custo compartido; (v) exigr a avaliaqao obrigatoria da terra em todos os programas de 
urbanizaqao de favela e (vi) promover capacidades tecnicas locais para pennitir a gestso abrangente dos 
instrumentos de valorizaq20 da terra e seu uso para promover o desenvolvimento urbano. 

QUARTA CONTRIBUI~AO: Como Avancar em Direc5o a uma Estrategia para as Cidades 

47. 0 elemento mais importante da estrategia para as cidades previsto neste relatorio e o cres- 
cimento sustentado baseado em cidades prosperas capazes de competir num ambiente global, atrair 
investimentos privados e novas atividades no context0 de uma gestiio fiscal prudente, e de demonstrar 
profundo compromisso com uma visa0 futura e factivel. A variavel essencial nesse cenario e o com- 
prometimento de todos os niveis de governo e do setor privado com (i) reconhecer a import8ncia das 
cidades para o desenvolvimento do pais; (ii) melhorar a eficiencia de mercados criticos como terra, 
habitaqgo e mercados de credit0 locais; (iii) dar atenq5o a limitaq6es chave como transportes urbanos 
e seguranqa publica e (iv) promover a coordena~iio institucional e a formulaqiio de politicas. 

48. 0 passado recente tem sido duro com as grandes cidades brasileiras devido a combinaq50 
de problemas macroecon6micos, dificuldades fiscais, ma administraqso local e crescimento urbano 
desordenado. No entanto, houve progressos na descentralizaqao, no compromisso da maior parte dos 
municipios com um novo paradigma de equilibrio fiscal e no surgimento de prefeitos que assumiram 
a lideranqa do desenvolvimento municipal e a representaqao dos interesses econ6micos locais. 0 go- 
verno federal tem tomado medidas importantes, tais como criar o MinistQio das Cidades, intervir em 
programas sociais para aperfeiqoar a focalizaqgo e a eficiencia e deslanchar uma campanha inovadora 
para ajudar os municipios a melhorar sua capacidade de planejamento. 

49. 0 governo precisa articular uma estrategia transparente e bem definida para o setor urbano e 
suas cidades. Nos ultimos 30 anos, o governo brasileiro passou de uma posiqFio centrada na promoqFio 
de novos polos de crescimento (decadas de 1970-80) para o outro extremo, focado nas press6es sociais e 
no ajuste macroecon6mico. 0 Estatuto da Cidade representa uma grande vit6ria dos processos participa- 
tivos e da vocalidade da sociedade civil. Precisa agora ser complementado por urn marco de referencia 
abrangente que inclua o desenvolvimento econ6mic0, a visao regional e a competitividade das cidades. 

50. A estrategia seria baseada na cornpreens50 dos principais pontos de estrangulamento que 
prejudicam o desenvolvimento das cidades no Brasil, incluindo: 

(a) Negligtncia Politica. A despeito de alguns progressos recentes (a criaq5o do Ministerio das 
Cidades e a Politica Nacional de Habitaqso), a politica urbana do governo brasileiro centra-se 

12 Perrjuia recente 
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principalmente na prestaqiio de serviqos de infra-estrutura, dando menos importancia a qua- 
lidade dos serviqos e a gestao urbana para promover o desenvolvimento local e o crescimento 
sustentado competitivo. Existe a necessidade urgente de as preocupa~des com as cidades 
passarem a fazer parte da politica econ6mica nacional e de as cidades compreenderem suas 
vantagens comparativas e sua contribuiqiio para a economia nacional. 

(b) Alteniativas firlanceiras limitadas para os governos locais. Na maior parte dos casos, os 
municipios brasileiros tPm uma situaqiio fiscal equilibrada, mas sua capacidade de investimento 
encontra-se reduzida em virtude de lirnitaqdes impostas pela politica macroecon6mica. 0 atual 
marco de referPncia para a responsabilidade fiscal destaca a necessidade de os governos locais 
financiarem investimento pesados por meio do acesso responsavel a mercados de credito. Atu- 
almente, os emprestimos sao alocados aos municipios por ordem de entrada da solicitaqiio, com 
taxas de juros fixas que nao levam em conta os mBitos do municipio ou do projeto financiado. 
Para melhorar as perspectivas de se dispor de um solido mercado de credito subnacional no 
medio prazo, o govemo poderia pensar em (a) definir o volume de credito a ser distribuido 
entre os municipios e deixar que as forqas de mercado determinem auais deles obteriio o 
credito e a aue Dreco; (ii) usar recursos internacionais a fim de alavancar recursos domesticos 
para prover garantias parciais ou organizar esquemas financeiros especiais; (iii) introduzir os 
elementos basicos de um sistema municipal de credito, exigindo a classificaqFio de risco dos 
municipios e usando taxas de juros segundo o risco local e (iv) usar a mediqiio e a comparaqao 
do desempenho das cidades como ferramentas para aperfeiqoar a governanqa. 

(c) Mercados pouco flexiveis de habitaciio e de tetras. Habitaqiio e terra t@m impact0 pode- 
roso sobre a macroeconomia e as condiqdes de investimento. A habitaqiio representa 70 por 
cento da riqueza nacional e 25 por cento do consumo familiar, mas somente 5 por cento das 
transaqdes no mercado financeiro. 0 governo brasileiro tem tomado medidas importantes 
para melhorar a efici6ncia dos mercados habitacionais com o apoio do Grupo Banco Mundial. 
As questdes chave est5o relacionadas necessidade de estimular a oferta por meio de: (a) 
reforma dos criterios de parcelamento, zoneamento e registros, e de outros regulamentos que 
limitam o desenvolvimento territorial e aumentam os preqos de moradias e escritorios; (b) 
atenqiio a formaqiio de favelas e a informalidade (que representam 60 por cento das mora- 
dias em cidades como Salvador e Recife); (c) engajamento do setor privado e da industria de 
construqiio para alavancar os esforqos de investimento do setor publico e aumentar a oferta 
de soluqdes com preqos razoaveis e (d) atenqiio ao potencial dos mercados de aluguel como 
zinz complemento inzporfnnfe das politicas de casn pr6pria. 

(d) Marco de Refercncia Institutional e ausCncia de coordenaciio. Para obter economias de 
escala e ganhar escala em algumas das questdes vistas acima, existe a clara necessidade de 
adotar uma estrategia multissetorial, particularmente (i) usando abordagens metropolitanas 
(multimunicipais) para as questdes de administraqzo e finanqas; (ii) promovendo parcerias 
intermunicipais (consorcios) para a provisiio efetiva de serviqos locais e sua gestao; (iii) esta- 
belecendo programas de contrapartida como a maneira mais efetiva de lidar com as favelas 
urbanas; (iv) definindo uma politica de desenvolvimento urbano centrada na provisiio de 
diretrizes e assistencia aos municipios nos multiplos aspectos de sua gestao e (v) fortalecendo 
a coordenaqiio vertical (envolvendo todos os niveis de governo) e horizontal, especialmente 
nos setores de educaqgo e saude, nos quais os municipios tern papel decisivo como prove- 
dores de serviqos. 
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51. Como uma funqiio dos pilares de desenvolvimento urbano, existem cinco grandes Areas de 
envolvimento que parecem prioritarias: 

(a) Aumentar a competitividade da cidade: Isso requereria melhorar as ferramentas 
analiticas das aggncias governamentais e das cidades para compreender o context0 e 

os desafios que as cidades brasileiras enfrentam num mundo crescentemente globa- 
lizado. Inclui tambem apoio as cidades para desenvolver metodologias de trabalho 
com o setor privado, evitar a competiqiio destrutiva e modernizar a administraqiio 
municipal. 

(b) Desenhar um sistema subnacional de crCdito sustentavel baseado no mercado e 
ajudar os municipios a aumentar sua credibilidade crediticia dentro do marco de 
uma continua disciplina fiscal. 

(c) Melhorar a provisao de servigos usando a participagao do setor privado e mecanis- 
mos semelhantes para ampliar a cobertura e a sustentabilidade financeira de serviqos 
essenciais como transportes urbanos, residuos solidos e eficiencia energetica. 

(d) Melhorar as eficiCncias nos mercados urbano e fundiario, continuando a trabalhar 
no programa nacional de habitaqiio e prestando atenqso as limitaqdes da oferta, 
inclusive de terra e as do setor de construqiio. 
Insistir numa melhor colaboragZo entre governos locais e focalizar novas formas 
de associaqgo intermunicipal e de administraqiio metropolitana. 

52. A EstratCgia para as Cidades proposta tem um paralelo em muitas cidades do mundo. As 
estrategias urbanas est2o centradas no pensamento estrategico e voltadas para "cidades-modelo 
mundiais". 0 principal trabalho e olhar adiante e Navegar para o ftituro: administrar cidades significa 
adotar uma abordagem holistica na medida em que elas dependergo umas das outras para promover 
urn novo paradigma de integraqiio global e de parceria com o governo federal e o setor privado. Isso 
requer ajudar as cidades a identificar onde estso hoje e onde querem estar no futuro. Para fazer isso, 
elas precisam compreender as principais tendgncias que influenciariio a direqiio na qua1 o futuro se 
desdobrara. Uma dessas tendgncias 6 o efeito que t@m tido a informaqso e a tecnologia sobre a de- 
manda por troca de informaqdes e por dialogo entre as cidades.'Os principais desafios incluem: 

Capital social e intelectual: competir na economia do conhecimento global significa 
garantir o desenvolvimento das pessoas adequadas e das habilidades necessarias. 
Democracia e participap7o: as cidades precisam melhorar sua prestaqiio de contas subs- 
tantiva e responsiva (niio apenas no sentido contabil) e sua transparsncia perante os 
cidadiios a fim de obter a confianqa e o compromisso de toda a cidade. 
Cultura e lazer: peculiaridades locais (a "marca registrada" da cidade), cultura e 
amenidades estso desempenhando urn papel crescente no aumento da atratividade 
potencial das cidades. 
Qzlestbs ambietztais estiio no topo da agenda. A medida que a qualidade de vida se 
transforma num fator chave para definir vantagem comparativa, as cidades tem de 
oferecer um ambiente limpo, verde e seguro para seus cidadiios. 
Quest6es t6cnicas: as demandas sobre a infra-estrutura de uma cidade mudam e 

l 3  Price Waterhouse Coopers, "Cities of the Future, Global Competition, Local Leadership." Londres, 2005 
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expandem-se constantemente; as cidades t6m de garantir que seu ativo tecnologico 
responda as necessidades cambiantes de seus cidadzos. 
Qlcest6es financeiras: a exist6ncia de crescentes demandas sobre os orqamentos das 
cidades, ao lado de urna base fiscal em queda, significa que as cidades precisam ser 
criativas e flexiveis em suas estrategias financeiras e buscar cada vez mais parcerias 
com o setor privado. 

53. 0 s  principios acima se aplicam Ps cidades brasileiras. Alguns desafios tPm custos muito 
elevados (infra-estrutura e tecnologia), outros requerem compromissos e perspectivas de longo prazo. 
No curto prazo, o esforqo seria para ajudar as cidades brasileiras a alcanqar um nivel global de exce- 
lencia dentro de um marco negociado de estabilidade fiscal e de urna visFio partilhada de progress0 
econbmico. As ferramentas estrategicas incluiriam (a) conhecimento, (b) reforma de politicas e (c) 
alavancagem financeira. 

0 conhecimento e a coleta de dados szo os elementos mais urgentes para elaborar 
urna estrategia urbana para o Brasil. 0 Brasil tem excelentes academicos e pesqui- 
sadores que v&m produzindo trabalhos de grande qualidade e excelentes analises 
das questdes urbanas, notavelmente as relativas a exclusiio social, desigualdade e 
pobreza. Existe agora a necessidade de aprofundar a analise econbmica e financeira 
das politicas urbanas, e para isso e essencial desenvolver informaqdes e bases de dados 
confiaveis e precisas. 0 IPEA e outras instituiqdes t6m feito um excelente trabalho. 
E necessario fazer ainda mais para: 

o Melhorar o desenho e a coleta de dados sobre economia urbana e serviqos 
(PNAD, Pesquisas Domiciliares). 

o Planejar pesquisas e coletas de dados especificos sobre informalidade e for- 
maqso de favelas (IBGE). 

o Dar inicio a um levantamento fundiario regular nas mais importantes cidades 
do pais e identificar o impact0 de mercados fundiarios sobre as decisdes de 
familias e empresas. 

o Adotar um sistema padronizado de indicadores urbanos. 
o Partilhar informaqdes e experiencias (a MUNINET, Rede Municipal Brasileira, 

assumiria a lideranqa usando sua plataforma para partilhar dados, analises e 
pesquisas especiais solicitadas por seus parceiros)I4. 

o Preparar urna publicaqao "A Situaqzo Anual das Cidades Brasileiras." 0 prirneiro 
relatorio seria apoiado pela Alianqa de Cidades, cuja contribuiqiio ao trabalho 
analitico no Brasil tem sido fundamental nos desenvolvimentos mais recentes. 

Reforma de Politicas: Existem tr6s areas de politica que requerem reformas urgentes. 
A primeira refere-se a transparcncia no acesso ao credit0 municipal, que deve ser au- 
mentada. Um sistema transparente de alocar o teto do credit0 municipal, baseado nas 

l 4  A Munlnet, Rede Brasileira para o Desenvolvirnento Municipal, fol criada pelo Banco em 2003. Ate o rnornento, foi desenvolvida 
urna cornunica~ao ~nterativa, via Internet, corn os rnernbros e urn rnarco de referencia analit~co em areas selecic~nadas, tais como 
estatisticas e padroes municipals. A Muninet tern 21 rnernbros, entre eles o IBAM, o lnstituto Polis, o Banco Mundial, as tr@s 
Associa~bes Brasileiras de Munlcipios, a Cdrnara dos Deputados, a Caixa EconBrnica Federal e varlos assoc~ados. 
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prioridades do setor e na capacidade e credibilidade crediticia dos municipios, seria 
um grande impulso para a criaq5o de um mercado local de credit0 no media prazo. 
Permitir que os municipios compitam pelos recursos escassos e autorizar taxas de juros 
diferenciadas seria uma forma eficiente de distribuir o credit0 e promover algum tip0 
de alocaq5o baseada no mercado. A segunda area e a reforma da politica fundiaria tal 
como delineada acima, abrangendo melhores instrumentos que permitam o registro 
e a titulaq50, a desapropriaqso do solo urbano, o uso de terras publicas e a compati- 
bilidade das legislaqdes urbana e ambiental. 0 terceiro corpo de reformas refere-se as 
condiqdes do clima de investimento, inclusive amenidades para atrair o investimento 
privado, confiabilidade da provis5o de serviqos, eliminaqao de entraves burocraticos, 
melhoria dos procedimentos administrativos e restriq6es a corrupq50. 

Finangas: IVo campo intemo, e encorajador ver a CEF e o BNDES assumindo um 
papel proativo e tentando envolver o setor privado no acesso aos recursos do FGTS a 
fim de ampliar o financiamento ao setor municipal. Progressos adicionais nessa area 
incluiriam o estabelecimento de uma entidade especial de investimento municipal 
para tratar das questdes especificas do setor. Essa entidade poderia ter acesso a di- 
versas fontes de f~mdos (inclusive investidores institucionais e capital privado) e usar 
recursos financeiros intemacionais para alavancar e estender o prazo de maturaq5o 
de seus papeis. No campo extemo, o govemo brasileiro precisa definir as altemativas 
disponiveis aos m~micipios para solicitar emprestimos intemacionais, bem como os 
tetos anuais de financiamento a que poderiam chegar as instituiqdes financeiras es- 
trangeiras interessadas em atuar no iimbito municipal. Alguns principios orientadores 
que o Banco Mundial tem usado em suas operaqdes poderiam ser uteis. Por exemplo, 
os emprestimos aos municipios devem (a) incluir vinculos explicitos com os desafios 
de desenvolvimento com os quais se defrontam os municipios; (b) ajudar a catalisar a 
cooperaq5o entre diversos municipios por meio de consorcios ou de outros mecanismos 
de coordenaq50 e (c) ser concebidos de mod0 a promover a competiq50 entre munici- 
pios e entre atores financeiros. No caso de emprestimos intemacionais, os municipios 
n5o devem assumir o risco cambial, seja recorrendo a emprestimos em rmis brasileiros 
ou usando instrumentos de mercado para compensar o risco em moeda estrangeira. 
0 investimento em infra-estrutura deve ser considerado em associaq5o com o setor 
privado e no context0 de um plano de longo prazo. 

DiPlogo e Consenso: 0 Brasil e uma sociedade sofisticada, e seus profissionais aca- 
d6micos t@m grande tradiq5o e capacidade de lidar com questdes complexas como 
as do desenvolvimento urbano. Oferecer um forte incentivo para promover o esforqo 
concertado de universidades e aggncias governamentais seria a maneira mais eficiente 
de ajudar a avanqar na discuss50 das principais questses, prioridades de politicas 
e diagnosticos. 0 objetivo e chegar a uma visiio comum para o futuro das cidades 
brasileiras e a um consenso sobre como concretizar tal vis5o. 

0 Papel dos Parceiros 

54. 0 desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento urbano sZo tarefas complexas. S5o 
temas eminentemente multissetoriais cujo sucesso precisa estar ancorado em diversos niveis de gover- 
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no, na sociedade civil e em parceiros de investimento. Algumas sugestdes para urna "divis2o natural" 
do trabalho e das responsabilidades incluiriam os seguintes passos dos parceiros institucionais: 

a) Governo Federal: 0 govemo federal guiaria o processo, promovendo o debate e o 
consenso em tom0 de urna visgo e de urna estrategia, canalizando e disseminando o 
conhecimento entre ministerios, agencias e universidades e desenvolvendo urna pla- 

taforma analitica para ajudar as cidades brasileiras a avancar. Um "Alto Comissariado 

para o Desenvolvimento das Cidades" poderia assumir a lideran~a da coordenac20. 
Ele incluiria o Ministerio das Cidades, Ministerio de Desenvolvimento Regional, 
Ministerio do Planejamento (encarregado dos Planos Nacionais Plurianuais), Mi- 
nisterio da Fazenda e Secretaria de Politica EconBmica (encarregada da reforma da 
politica microecon6mica), e IPEA, IBGE e ESAF - esses tr6s ultimos encarregados, 
respectivamente, do trabalho analitico, da produe20 de dados e do aumento da ca- 
pacitacgo. Alem disso, o govemo poderia considerar a possibilidade de lanear um 
Programa das Cidades Grandes que confirmaria o compromisso de ajudar as cidades 
brasileiras a alcancar os niveis de eficiencia e desenvolvimento de que s5o capazes. 

0 programa fomeceria um diagnostic0 de como as cidades brasileiras se comparam 

com outras do mundo (p.ex., da Europa e da Asia) e ofereceria um roteiro para lidar 
com os principais desafios. Ele conteria claros objetivos de desenvolvimento e metas 

anuais. 

Governos Estaduais: As secretarias estaduais de Desenvolvimento Regional e Pla- 
nejamento seriam as contrapartes dessa estrategia, em colaborac50 com as Ciimaras 
de Comercio regionais e as principais universidades e/ou centros de pesquisa. As 
tarefas dessas entidades incluiriam a produeso e disseminac50 de conhecimentos e 
informacdes basicas, a troca de experihcias, o treinamento dos funcionarios locais, 

monitoramento e avaliac5o. 0 objetivo seria desenvolver uma visso regional (um 
tema) para as cidades no nivel estadual, respeitando a orientacso e as caracteristicas 

especificas de cada localidade. Se~undo,  os estados articulariam as estrategias para 
os pequenos municivios, promovendo associacdes que ajudariam na provis2o de 
servicos ou nas atividades econBmicas. Seria dada atenc2o especial ao desempenho 
fiscal. Terceiro, os govemos estaduais desempenhariam um papel decisivo, refletindo 
sobre a governanca metropolitana, promovendo associacdes municipais e consorcios 
e implantando bancos de dados sobre oportunidades de negocios e ampliac20 de 

investimentos. Ouarto, os estados desempenhariam um papel fundamental contri- 
buindo para financiar a infra-estrutura e motivando os govemos municipais a adotar 
politicas complementares aquelas que fossem consideradas as melhores para o estado 

como um todo. 

0 s  governos municipais sera0 o ponto focal do exercicio. A preparacio de Planos 
Diretores e urna oportunidade excepcional. Mais de 1.700 municipios deve~-50 com- 
pletar seus Planos Diretores ate o final de 2006. Isso fornecera urna grande riqueza 
de informacdes sobre o que as cidades brasileiras t@m discutido com suas populacdes 
e para onde se veem indo. Esse material poderia ser usado no debate que precisa 
ser iniciado. A identificaqgo das necessidades de infra-estrutura e o cuidado com o 
capital humano tambem sso tarefas importantes dos municipios. Seria dada urna 
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