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Mudanças no Contexto & Pratica do 
Planejamento

1. Mudança de Paradigmas: 

agendas internacionais implicações para o Planejamento e 

Gestão Urbana

1a. Enabling & GSS (UNCHS) +

1b. Habitat II (UNCHS) +

1c. Agenda 21- Capitulo  7 (UNEP) +

1d. Agenda para os anos 90 (World Bank) 

1e. Agenda do UNDP (Cities & Poverty)

1f. Agenda do Emprego (ILO)
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Global Strategy for Shelter to the Year 2000
A Estratégia Mundial de Vivienda Hasta el Ano 2000 (Dec 1988)

Foco: melhorar a situação dos despossuidos e pobres

1. Políticas de 

facilitacao para 

mobilizar esforcos

2. Mulheres, como 

geradoras de renda, 

construtoras de casa, 

chefes de familia e 

organizações de 

mulheres 

Objetivos Fundamentais e Princípios

3. Link importante 

entre a habitação e o 

desenvolvimento 

econômico  

4. Desenvolvimento 

Sustentável  
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1.

2. Remover restrições normativas/ regulamentação e procedimentos que afetam 

a performance do setor habitacional como um todo

3.

4.

Facilitar o acesso a terra, financiamento, infra-estrutura e serviços 

Introduzir regulamentações realistas/eficientes que venham facilitar as atividades

da construção e  planejamento/gestão do uso do solo urbano

Fortalecimento de um quadro institucional que favoreça/encoraja a participação popular

GSS

GLOBAL STRATEGY FOR SHELTER TO THE YEAR 2000

Assembléia Geral das Nações Unidas de1988.

GOVERNOS DEVEM AFASTAR-SE DE SEU 

ENVOLVIMENTO DIRETO NA CONSTRUCAO / 

PRODUCAO DE CASAS !  

Devem sim, seguir o seguinte:

Uma Estratégia Global para o Setor Habitação para o Ano 2000

Principio de que os 

assentamentos 

humanos são o local 

onde a maioria das 

atividades econômicas 

se  concentram & onde 

se verifica grande parte 

da pressão sobre o 

meio ambiente 

Documento que 

trata sobre o 

desenvolvimento 

dos 

assentamentos 

humanos
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Enabling Strategies

Estratégia Global para o Setor Habitação para o Ano 2000

1.

2. Remover restrições normativas/ regulamentação e procedimentos que afetam 

a performance do setor habitacional como um todo

3.

4.

Facilitar o acesso a terra, financiamento, infra-estrutura e serviços 

Introduzir regulamentações realistas/eficientes que venham facilitar as atividades

da construção e  planejamento/gestão do uso do solo urbano

Fortalecimento de um quadro institucional que favoreça/encoraja a participação popular

GLOBAL STRATEGY FOR SHELTER TO THE YEAR 2000
Assembléia Geral das Nações Unidas de1988.

Agenda 21/ 

UNCED-Rio

Abandono da provisão direta de 

habitação em favor de um papel 

facilitador dos esforços de outros através 

de reformas no quadro regulamentador, 

financeiro e institucional

Plano de ação global 

direcionando iniciativas 

nacionais e internacionais com 

vistas os anos 2010 e 2020.
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ENABLING STRATEGIES AGENDA 21, Chapter 7.

Retira-se da provisão 
direta para facilitar 
esforços de outros 
atores via reformas 

no quadro regulatorio 
& normativo e 

financeiro

Plano global de 
ação para guiar 

iniciativas 
nacionais e 

internacionais até 
os anos 2110 - 2020

IMPACTOS
Reforma de Políticas & Institucional  

Pratica de Planejamento Urbano  

Aparecimento de novos atores  
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Agenda do Banco Mundial para 
os Anos 90
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Cidades são a força econômica motriz da economia 

mundial. (Jane Jacobs, 1984).

Cidades são o motor do desenvolvimento. (World Bank, 1990).
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Aspectos positivos: 

aglomeração; fácil acesso a informação, educação, serviços 

públicos; proximidade espacial.
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Aspectos negativos: 

degradação ambiental, problema duplica-se, congestionamento, 

degradação dos serviços públicos. 



Claudio Acioly 2000

Agenda do World Bank para os Anos 90
Garantir a produtividade da economia urbana & sua  
contribuição para a performance macro-econômica

I. Melhorar a Produtividade 
Urbana  

•Gestão da Infra-estrutura 

•Quadro normativo/regulatorio da cidade 
como um todo 

•Participação do Setor Privado  

•Financiamento local & capacidade 
técnica  

•Equilibrada relação governo central-
governo local  

•Serviços financeiros 

II. Aliviar a Pobreza Urbana

•Atividades de mão de obra intensiva 

•Aliviar os impedimentos para os setor 
informal

•Reduzir os impedimentos a 
participação no mercado de trabalho 
e.g. Mulher

•Gastos do setor social para 
desenvolvimento dos recursos humanos

•Acesso as necessidades básicas: 
habitação, infra-estrutura, terra

•Iniciativas comunitárias & ONG’s 

•Assistência a redes de seguro social 
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E reduzir os impedimentos para a 
produtividade urbana 

III. Gestão Ambiental  

•Aumentar a consciência global

•Base de informação 

•Estratégias ambientais para a cidade 
como um todo 

•Programas curativos para 
experiências passadas 

•Formulação de políticas nacionais e 
urbanas efetivas  

IV. Aumento da Pesquisa Urbana 

• Melhorar a entendimento:  
megacidades, link entre urbano e 
performance macro-macroeconomic...

•Aprendizado amplo 

•Estratégia de Pesquisa Urbana com 
instituições nacionais e locais 

•Mobilizar recursos para expandir 
pesquisa  

Agenda do World Bank para os Anos 90
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Impedimentos ao bom funcionamento da cidade

OBSTACULOS

Deficiências de Infra-

estrutura

Normas obsoletas 

reguladoras do mercado 

imobiliário e ocupação do 

solo

Debilidade do Setor 

Publico e instituições 

municipais

Carência de Recursos 

Financeiros

Oportunidades de 

desenvolvimento 

não realizadas! 

conseqüências
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Uma Mudança de Paradigma

OBSTACULOS

Redução da 

Produtividade das 

Empresas e Unidades 

Familiares

Redução da 

Produtividade 

agregada da 

Economia

Gerando Ajustes Urbanos e Adaptação da Cidade a Novas 

Demandas e aos Objetivos Nacionais e Econômicos 

Efeitos no 

desenvolvimento e 

desempenho  macro-

econômico & PIB

Afetam as dimensões 

espaciais da cidade
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Efeitos nas Políticas de Desenvolvimento Urbano

OBSTACULOS

CONTEXTO CONTURBADO

Globalização

Concentração Populacional

Estratificação sócio-espacial

Informalizacao

Pobreza Urbana

Deterioração ambiental

+
Políticas de Intervenção do 

Setor Publico

Revitalização e 

Renovação das 

Estruturas 

Urbanas

Melhoria de 

Serviços 

Urbanos e 

Infra-estrutura

Projetos de 

Integração 

Física, 

Social e 

Econômica

Mudança de Paradigma

Parcerias Publico Privado



Claudio Acioly 2000

Pressão 

Econômica

Pressão 

Social

AJUSTES ESPACIAIS E SETORIAIS

a atividades econômicas & movimentos 

de população entre ou dentro de áreas 

existentes

DEMANDA POR SOLO 

URBANO E EDIFICACOES

Abandono ou 

deterioração de 

áreas e/ou 

edificações

Intensificação de 

uso em certas 

áreas

Informalizacao 

de ocupação do 

solo 

Mudança de 

função ou uso 

de uma 

edificação

Demolição 

e/ou 

reconstrução 

de outros
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Forcas do Mercado 

Imobiliário e de 

Terrenos

USO DO SOLO

E 

DENSIDADES

Imperfeições do 

Mercado

INTERVENCAO ESTATAL

1.  Desenho dos Serviços Públicos

2.  Definição de “Standard”

3.  Definição de legislação inclusive p/ remoção de cortiços

4.  Investimentos em transporte publico
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Como abordar a questão da pobreza?
Principio: a pobreza tem dimensões físicas, econômicas e sócias.

1. Como encarar os aspectos 

econômicos?

•Mão de obra intensiva,

•Reformar regulamentações ,

•Estimular o setor informal ,

•Aumentar produtividade da mão 
de obra 

2. Como atacar os aspectos 

sociais ?

•Aumentar investimentos no setor 
social

•Aumentar acesso a infra-estrutura 
habitacional

•Participação, partnerships, ONG’s  

3. Aumentar/fomentar a 

pesquisa urbana ?

•Economia urbana x agregados macro

•eficiência / produtividade das cidades

•pobreza urbana x setor informal

•Financiamento de investimentos urbanos

•papel do governo local

•Meio ambiente urbano 
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•1. Produtividade da economia urbana

•2. Aliviar a pobreza urbana

•3. Abordagens sustentáveis para a gestão do meio ambiente urbano

•4. Fortalecimento da capacidade de gestão e capacidade 

institucional

•5. Quadro regulatorio/normativo para facilitar o setor privado

•6. Fortalecer o governo local

•7. Fundo de desenvolvimento municipal

•8. Continuar com o ‘upgrading’ - urbanização de favelas

•9.  Desenvolver uma base de informação sobre o meio ambiente 

urbano

•10. Aumentar a compreensão/entendimento do urbano

Em resumo, a nova política urbana 

deve incluir:
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Alem disso, existem outros 

documentos de concertacao 

internacional/mundial que estão 

influenciando governos locais e 

nacionais em suas políticas de 

desenvolvimento:  
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1. As antigas políticas de ajuda internacional

Controlar a velocidade e padrao de urbanizacao

• Formular e implementar políticas para influenciar 

a estrutura dos assentamentos urbanos y la 

distribución de la población

• Fortalecer a base economica das cidades  

secundarias e dos centros urbanos intermediarios 

que possuem potencial de absocao de populacao e 

atividades economicas

Inversiones en industrias pesadas

Inversiones en actividades industriales

Costos de transporte

Empleo local escaso

Infraestructura pobre/escasa

Enclaves económicos

Congestión/trafico 
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1. Las políticas del pasado y la ayuda internacional

la cooperación para el desarrollo urbano del PNUD

Proyectos

Urbanos

Planeamiento y desarrollo de asentamientos urbanos
Planes/capacitación de técnicos/creación de base de datos

Servicios urbanos
abastecimiento de agua/cuidado infantil/hospitales/capacitación de médicos

Vivienda e infraestructura urbana
investigación/fortalecimiento de instituciones de materiales de construcción/

políticas de vivienda 

Proyectos para generación de ingresos
consultoría para empresas individuales/entrenamiento vacacional y actividades de

sectores informales/ayuda para exportar a mercados externos

Desarrollar las capacidades de los gobiernos locales/ONGs/grupos

comunitarios y empresas privadas = contribuyan al desarrollo urbano

a largo plazo
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2. La agenda para los 90’

Nuevo marco de política urbana:
• mejorar las condiciones humanas

• crecimiento económico

1991: “Desarrollo humano es el proceso de proporcionar mas opciones para lograr que el desarrollo 

sea mas democrático y participativo. Las opciones deberían incluir el acceso a oportunidades de 

empleo y salario, educación y salud y un ambiente limpio y seguro. 

Cada individuo debería tener la oportunidad de participar ampliamente en decisiones comunitarias y 

de disfrutar de su libertad humana, económica y política.” 
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2. La agenda para los 90’

• Maximizacion de la productividad

• Maximizacion de ganancias

• Perdidas

• Uso ineficiente de recursos

• Eficiencia económica +

• Justicia social

• Medio ambiente

• Participación popular

• El rol de las ciudades
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2. La agenda para los 90’

Aliviar la pobreza, generación de empleo y transformación del sector informal

El papel del sector privado

Políticas que estimulan el sector informal

Políticas orientadas a la demanda
Estimular el crecimiento de ciudades chicas e intermedias

Invertir en infraestructura y servicios urbanos

Transporte como tema crucial

Mejora de las condiciones ambientales en áreas urbanas

Enfoque multi-dimensional

Políticas orientadas a la degradación ambiental

Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y la administración

Descentralización de las responsabilidades para el desarrollo urbano

Ampliar el papel del sector privado y de las ONGs

Reformas que permitan al mercado operar mas eficientemente
Promover la participación de las mujeres
Fortalecer el rol de las ONGs (estrategia según UNICEF)
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HABITAT II: a global plan of action

Desenvolvimento Sustentavel

Respondendo as necessidades 

sociais & físicas das pessoas  + 
desenvolvendo economias que 
permitem as comunidades em 

florescerem + protegendo o meio 
ambiente

Bom 
Planejamento 

Densidades, 
serviços, layout, 
qualidade de vida 

Partnerships 

Cooperação

Erradicação da 
Pobreza

Oportunidades & 
escolha

Equidade & 
Oportunidade

Acesso em condições de 
igualdade as oportunidades, 

recursos e serviços 

Cidadania

Participação ativa nos 
assuntos locais; 
abordagem responsável 

Bons Standard Saúde & 
Educação
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Oferta de habitacao 
adequada para 
todos

Facilitar o 
funcionamento do 
mercado;

Apoiar elementos 
facilitadores:

•Infrastructura

•Financa de Habitacao

•Gestao da Terra

Agenda 21 - Chapter 7
ACT locally Think globally !

Melhoria da gestao dos 
assentamentos humanos

Abordagens de base 
comunitarias amplas

Planejamento, gestao e 
provisao de infraestrutura 
ambiental 

Mobilizacao  & utilizacao de 
recursos locais

Coordenacao e colaboracao 
inter-setorial e inter-
institucional

Gestao e 
planejamento  & uso 
do solo sustentavel 

Planejamento fisico 
ambientalmente correto 

Acesso a terra / solo 
urbano 

Gestao da terra urbana e 
ferramentas para 
empreendimentos 
imobiliarios - land 
development

Sistemas de Informacao, 
terrenos, cadastro e 
titulacao

Politica fundiaria

Oferta integrada de 
infraestrutura 
ambiental.

Provisao eficaz, gestao & 
manutencao dos servicos 
de agua, saneamento, 
coleta de residuos solidos 

Servicos & standards 
apropriados

Mecanismos de coercao

Sistemas de 
Transporte e Energia 
Sustentaveis.

Medidas de coercao, 
gestao  do controle da 
poluicao

Fortalecimento da 
integracao versus 
abordagens setoriais

Decisoes ligando uso do 
solo & planejamento de 
transporte 

Politicas de conservacao 
de energia
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Oferta de habitacao 
adequada para 
todos

Facilitar o 
funcionamento do 
mercado;

Apoiar elementos 
facilitadores:

•Infrastructura

•Financa de Habitacao

•Gestao da Terra

Oferta integrada de 
infraestrutura 
ambiental.

Provisao eficaz, gestao & 
manutencao dos servicos 
de agua, saneamento, 
coleta de residuos solidos 

Servicos & standards 
apropriados

Mecanismos de coercao

Agenda 21 - Chapter 7
ACT locally Think globally !
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HABITAT  I Vancouver, 

1976

•PC como panacéia

•propagando-se o self-help

•Liberdade de construir 

segundo John Turner

•Recuperação dos custos + 

recursos de mão de obra 

•Melhorar os projetos 

HABITAT  II Istambul, 1996

•PC como política facilitadora 

•PC como ‘empowerment’

•PC como participação e 

cidadania

•PC como governança

•PC como auto-ajuda e auto-

gestão

EVOLUCAO DO PARADIGMA INTERNACIONAL com 

relação a Participação Comunitária - PC
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Mudança nas Políticas de Habitação

Assentamento 

Informal não 

como problema 

mas como 

solução

Upgrading

&
Sites

Services

Traduzido 

em política 

pública

Mínimos 
Investimentos 
públicos Garantia de propriedade

Land banking

Assistência do Gov.

Controle Planejamento

Auto-ajuda

Serviços



Claudio Acioly 2000

Sites & Services como um 

“sistema de regras e incentivos 

para canalizar investimentos 

privados 

Escolha em localização / terra disponível

Tamanho do assentamento

Variedade em tamanho de lotes

Igualando os recursos dos beneficiários

Oferta de serviços mínimos

•Empreiteiros informais

•Grandes empresas de material de 
construção

•Localização

•Standard dos lotes e dimensões

•Racionalização do processo construtivo

•Aluguel e inquilinos

•Expulsão

Uma intervenção no MERCADO de 

HABITACAO a fim de transformar 

a maneira de como funciona para 

a população de baixa renda 

Organizando os Componentes

Dando forma aos 

componentes

. TERRA

. MAO DE

OBRA

. CAPITAL

. Material de

Construção
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Mudanças nas Políticas de Habitação

CASAS

PRONTAS

Habitação de baixo custo subsidiada

Sistema Convencional de Oferta

Redes de Infra-estrutura

Lotes

Urbanizados

Casa Embrião

+

Sistema não Convencional de Oferta

Diminuindo os Padrões e Standard     

Affordability

Racionalização do processo construtivo

Sites & Services 

(Lotes Urbanizados com uma habitação mínima)

UMA NOVA ORTODOXIA!

Resposta a incapacidade da 
maioria da população em pagar 
por uma habitação padrão

Resposta a incapacidade da 

população em pagar por novos 

standard.
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Auto-Construção ou Self-help Housing 

UMA NOVA ORTODOXIA!

Agencias de Urbanização de 
Favelas, removendo a ameaça 
de expulsão

Infra-estrutura, PC, legalização 
do ocupação, direitos de 
propriedade/uso da terra

Agencias de Desenvolvimento 
Urbano, criação de novos 
assentamentos / conjuntos 

Credito de material de construção, 
assistência técnica, taxas e impostos, 
esquemas de lotes urbanizados, casa 
mínima, recuperação de custos

Melhoria da habitação totalmente 

sob responsabilidade das famílias 
Mão de obra familiar; construção 

gradual/evolutiva.

Famílias decidem sobre os 

investimentos, suas metas, 

prioridades e espaço.

Abrams, 1964. 

Turner, 1976,

Mão de obra familiar reduz 

custos unitários da construção!

Transferencia da renda da mão de obra aumenta a capacidade 

potencial de produzir mais habitação anualmente (5-20 %) 

Subsidio; standard; 

custos; investimentos; 

acesso; recuperação dos 

custos
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Porque concentrar esforços no setor habitação quando se 

deseja reduzir a pobreza urbana?
UNCHS/Habitat 

1. Investimentos no setor 

habitação são investimentos 

produtivos e não podem ser 

considerados como gastos de 

consumo!

2. Investimentos no setor 

habitação são capazes de gerar 

renda! 

3. Investimentos no setor 

habitação são capazes de 

influenciar a produtividade no 

trabalho de seus 

beneficiários/ocupantes!

4. Investimentos no setor 

habitação tem a maior 

importância para políticas de 

desenvolvimento!

Habitação como um instrumento de política de desenvolvimento
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Mudanças na Política do Banco Mundial segundo 

uma retrospectiva dos Empréstimos concedidos 

1972’S 1990’S
Recuperação dos 

custos
Recuperação dos 

custos

Fase I

Projetos 

Urbanos

Fase  II

Programas 

Urbanos 

Fase III

Produtividade 

Urbana 
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Fase II 

Programas 

Urbanos

Fase III 

Produtividade 

Urbana

Abandonando a 

política habitacional 

convencional 

baseada na 

produção e oferta de 

casas completas 

(conjunto 

habitacionais)

Urbanização de 

Assentamentos 

Informais

Conceito de 

Habitação 

Evolucionaria 

baseada na casa 

mínima (embrião -

core house)

Auto-construção 

(self-help housing)

Regularização da 

propriedade e 

ocupação da terra 

Instituições de 

Financiamento da 

Habitação 

Fase I
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Fase III 

Produtividade 

Urbana

Abandonando a 

política habitacional 

convencional 

baseada na 

produção e oferta de 

casas completas 

(conjunto 

habitacionais)

Urbanização de 

Assentamentos 

Informais

Conceito de 

Habitação 

Evolucionaria 

baseada na casa 

mínima (embraio -

core house)

Auto-construção 

(self-help housing)

Regularização da 

propriedade e 

ocupação da terra 

Instituições de 

Financiamento da 

Habitação 

Fase I

Melhoria e 

aperfeiçoamento 

da base tecnocracia 

da formulação de

políticas publicas

para o setor 

habitacional

Ampliação dos 

serviços 

sem subsidio 

Garantindo-se a 

replicabilidade

Fase II



Claudio Acioly 2000

•Produtividade Urbana & 

Reforma Política

•Gestão Urbana

•Geração de recursos 

orçamentários

•Governo local como forca 

matriz

•Instituições de 

financiamento credito 

•Desenvolvimento 

econômico e performance 

macro-econômica 

•Eficiência do mercado 

•Pobreza como uma 

questão critica e 

politicamente sensível

•Fase Gestão da Cidade 

como um todo 

Mudança de Rumo nas Políticas do Banco Mundial

1972 ‘s 
Recuperação dos custos Recuperação dos custos Recuperação dos custos

1990’s

Aperfeiçoamento

da Tecnocracia

das Políticas

Habitacionais 

•Ampliação

•dos Serviços

•Fim do subsidio

•Replicabilidade 

Abandono das 

políticas 

convencionais de 

habitação

•Sites& Services

•Slum Upgrading 

•Core Units

•Self-help

Regulamentar

a propriedade

da Terra e titular

os terrenos

Instituições de 

Financiamento 

da Habitação 

Fase I Fase II


